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Onderwerpen
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:
 Introductie NEN EN 12845 + NEN 1073
 Gecombineerde Besluitenlijst CvD
 Lopende zaken LPS 1233
 Nieuw Contract Log
 Technische publicaties
 Memoranda en Technische Bulletins
 Overige (technische) ontwikkelingen

Introductie NEN-EN 12845 + NEN 1073
De Commissie van Deskundigen heeft in haar vergadering van 11 februari 2011
het volgende besloten ten aanzien van de invoering van de nieuwe sprinklernorm
:

De CvD Blus besluit dat vanaf 1 maart 2011 voor UPD’s en offertes in plaats van
VAS alleen nog EN12845+A2+NEN1073 mag worden gebruikt. UPD’s op basis
van VAS moeten vóór 1 maart 2011 zijn opgesteld; in dat geval en indien
goedgekeurd vóór 1 juli 2011 zijn ze nog bruikbaar tot 31 december 2012.

Er moet nog een besluit worden genomen over een aantal andere zaken die
betrekking hebben op de overgang van VAS naar de nieuwe norm. B.v. of de
nieuwe norm ook geldt voor onderhoud en beheer en wanneer vier wekelijks
testen niet meer is toegestaan, etc. Een klein comité van de CvD vergadert
hierover op 23 februari en zal een voorstel doen aan de CvD. Het besluit hierover
zal worden opgenomen in de gecombineerde besluitenlijst van de CvD en
worden gepubliceerd op de website van LPCB.

Gecombineerde besluitenlijst CvD
Er is een nieuwe versie van de besluitenlijst gepubliceerd op www.lpcb.nl.

- De titel van Besluit nummer 5 is aangepast.
- Introductie van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073, besluit 55, is aangepast

met de tekst zoals hierboven staat.
- Sprinklerbeveiliging in gebouwen zonder opslag en een hoogte van vloer

naar plafond/dak van > 12m.
- Vrije ruimte tussen bovenkant opslag en onderkant sprinklers van > 4m

(excessive clearance).

Lopende zaken LPS 1233
 In onze vorige nieuwsbrief deden wij een aankondiging van de nieuwe

versie LPS 1233-3.2. Wegens een onverwacht langer
goedkeuringsproces door BRE/LPCB Engeland heeft publicatie op zich
laten wachten.
Inmiddels is de versie gepubliceerd op www.lpcb.nl in zowel het
Nederlands als het Engels (deel 4 is niet in het Engels vertaald).

 We hebben er 13 jaar op gewacht, maar eindelijk zijn er weer statistieken
gemaakt. Het betreft de sprinklerstatistieken over 2008. De statistieken
over 2009 zullen binnenkort ook worden gepubliceerd. Houd hiervoor
onze website in de gaten.

http://www.lpcb.nl
http://www.lpcb.nl


Nieuw contract log
In verband met het verbeteren van onze statistieken hebben wij het contract log
aangepast (versie F620-4). Lees vooral ook de uitleg in dit Excel bestand. De
erkende sprinklerinstallateurs wordt verzocht dit nieuwe contract log al in 2011 te
gebruiken en zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Het contract log is te vinden op
www.lpcb.nl.

Technische publicaties
 Vanuit de Werkgroep Diesel zijn er weer twee documenten

gepubliceerd op de LPCB website :
- Brandstofkwaliteit.
- Testen dieselmotor gedreven pomp aangesloten op DWL.

 Memorandum 69 wordt aangepast (69A) : ´Thermoplastische
spanplafonds in gesprinklerde gebouwen´. Binnenkort vindt publicatie
plaats op de website van het CCV (www.hetccv.nl)

 Memorandum 67 wordt aangepast (67A) : ´Inspectie- en
Onderhoudsregime voor (rein)waterreservoirs´. Binnenkort vindt
publicatie plaats op de website van het CCV (www.hetccv.nl).

 Binnenkort vindt publicatie op de website van het CCV (www.hetccv.nl)
plaats van Technisch Bulletin 72 : ´Beveiliging zuurkasten in
gesprinklerde ruimten´.

Memoranda en Technische Bulletins
De bestaande memoranda zijn beoordeeld op hun toepasbaarheid. Een aantal
memoranda is al opgenomen in de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073. Echter ook
een groot deel van de memoranda zal binnenkort vervallen.
Ten aanzien van de overgang van VAS naar de nieuwe combinatienorm NEN-EN
12845+A2+NEN 1073 heeft de Commissie van Deskundigen Blus van de LPS
1233 in haar vergadering van 3 december 2010 het volgende besloten ten
aanzien van de nog resterende memoranda:

 De memoranda blijven onlosmakelijk gekoppeld aan de VAS en zullen
voorlopig nog worden gepubliceerd, omdat er nog veel installaties in
uitvoer zijn die gebaseerd zijn op de VAS.

 Om de resterende memoranda te kunnen koppelen aan de nieuwe norm
of te zijner tijd onder te kunnen brengen bij het NEN zullen de resterende
memoranda worden gekopieerd in een nieuwe serie Technische Bulletins
(TB). Technisch inhoudelijk zijn de TB’s identiek aan de memoranda.
Ook de nummermethodiek is gehandhaafd; dus memorandum 70 wordt
Technisch Bulletin 70.
Nieuw te ontwikkelen technische documenten zullen niet meer de titel
‘memorandum’ krijgen (zie TB 72 hierboven).
Technische Bulletins hebben een tijdelijk karakter. In samenwerking met
NEN zullen de TB’S worden omgezet naar Nederlandse Technische
Afspraken (NTA).
Uiteindelijk zullen de NTA’s die betrekking hebben op sprinklerinstallaties
bij een revisie van de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 in deze norm
worden opgenomen.
Niet sprinklertechnische memoranda zullen voorlopig als NTA’s blijven
bestaan.

Overige (technische) ontwikkelingen
Geen speciale nieuwe ontwikkelingen.
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