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Onderwerpen
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:
 Evaluatie productcertificatie van onderhoud
 Publicatie NEN EN 12845 + NEN 1073
 Memorandum 66A over bronpompen
 Lopende zaken LPS 1233
 Technische publicaties
 Overige (technische) ontwikkelingen

Evaluatie productcertificatie onderhoud sprinklerinstallaties
Op 1 maart jongstleden heeft LPCB een bijeenkomst georganiseerd voor al haar
sprinklerinstallateurs om de aanvraag van productcertificaten uit de voorbije
periode van 12 maanden te evalueren. Hierbij waren tevens leden uitgenodigd
van de VIVB. Een korte samenvatting van de evaluatie:

- Ca. 90% van het onderhoud vindt plaats op basis van VAS
- Overige 10% op basis van NFPA of FM
- In de onderhoudsrapportages van de installateurs wordt echter geen

verschil gemaakt tussen VAS of NFPA/FM voorschriften.
- In 58% van aanvragen werd door LPCB een certificaat verstrekt
- In 42 % van de aanvragen werd een verklaring verstrekt
- Een verklaring is geen certificaat vanwege o.a. de volgende redenen:

- Installateur had niet alle onderhoud in opdracht
- Het was niet duidelijk of op de installatie een LPCB c.q. VIVB /
certificaat aanwezig was.

- De installatie verkeerde niet in de nominale staat.
- In 53% van de aanvragen had de installateur geen opdracht voor de

periodieke (b.v. wekelijkse) tests.
- Er is een groot verschil tussen de wijze van rapportage tussen de diverse

installateurs.
- LPCB heeft behoefte aan een onderhoudmatrix, zodat we weten wat en

wanneer er onderhoud, controle en tests uitgevoerd moeten worden.

LPCB heeft een voorstel besproken voor een aantal verbeterpunten:
- Altijd een onderhoudsmatrix indienen.
- Ingestelde en gemeten waarden altijd noteren.
- Altijd een jaarlijkse capaciteittest uitvoeren en noteren.
- Altijd rapporten van onderaannemers bijvoegen.
- Is er behoefte aan een beter onderhoudsvoorschrift (combinatie EN

12845 en NFPA 25 )?
- Is er behoefte aan een standaard onderhoudsrapport, te gebruiken door

alle installateurs?
- Kunnen we i.p.v. een certificaat of een verklaring met 1 type document af

en hoe zullen we dat noemen?
- Voorlopig blijft LPCB 100% controleren. Later zou dat op basis van

steekproeven kunnen geschieden.
- Op dit moment is er nog geen voornemen van LPCB om al

locatiebezoeken af te leggen.
- De VSI/LPCB onderhoudswerkgroep wordt weer bijeengeroepen.
- De werkgroep zal zich tevens bezighouden met productcertificering

nieuwe installaties.
- Er wordt een enquête met vragen over de diverse opties naar alle

installateurs gestuurd.



Uit de enquête is het volgende naar voren gekomen:
- Het onderhoudsrapport moet een verplichte minimum inhoud hebben,

maar de lay-out wordt vrij gelaten.
- Er moet worden gewerkt naar een nieuw onderhoudsvoorschrift.
- Het onderscheid tussen certificaat en verklaring moet verdwijnen.

Inmiddels heeft de werkgroep al een aantal keren vergaderd en wordt er nu
gewerkt aan de minimale eisen die worden gesteld aan de
onderhoudsrapportage van de diverse sprinklercomponenten. Tijdens de
volgende vergadering op 8 november worden deze voorstellen besproken.

Publicatie NEN-EN 12845 + NEN 1073
De NEN normcommissie heeft de combinatienorm eind november 2009
goedgekeurd. Vervolgens is de norm binnen NEN door haar redactiecommissie
door de molen gehaald. Hierbij kwamen meer dan 650 opmerkingen aan het licht.
De meeste opmerkingen waren van (ver)taalkundige aard. LPCB heeft zeer veel
tijd gestoken in het behandelen van alle opmerkingen. Inmiddels is de
combinatienorm klaar voor publicatie en kan een bericht hierover van NEN elk
moment verwacht worden.
Verder is de Commissie van Deskundigen LPS 1233 en het NEN in overleg hoe
de NEN 1073 up-to-date gehouden kan worden, met het inbrengen van de
meeste nieuwe memoranda en technische besluiten. Dit overleg is nog niet
afgerond.

Memorandum 66A over bronpompen
Na uitgebreid overleg en aanpassingen heeft de Commissie van Deskundigen
uiteindelijk Memorandum 66A in haar vergadering van 8 oktober 2010
goedgekeurd. Het memorandum is inmiddels gepubliceerd op de website van het
CCV.

Lopende zaken LPS 1233
 De Commissie van Deskundigen heeft de nieuwe versie van de LPS

1233: LPS 1233 V3.2 goedgekeurd. Na beoordeling door BRE/LPCB in
de U.K. zal deze versie worden gepubliceerd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Aangescherpte voorwaarden voor instroom nieuwe kandidaat
sprinklerinstallateurs.

- Nieuwe definitie Goedgekeurde Componenten en de daarbij behorende
voorwaarden. De procedure voor zullen binnenkort op de website van
LPCB worden gepubliceerd.

- Deel 3, Bijlage E over hybride systemen is aangevuld met Extended
Coverage sprinklers.

- Deel 3. Par. 3.10: Voor de opleidingseisen van al het stafpersoneel is
een eis toegevoegd t.a.v. opleidingen/ trainingen die door fabrikanten
van specifieke componenten of systemen worden voorgeschreven.

- De eis om binnen 60 dagen te reageren op Observations die LPCB
opvoert n.a.v. audits bij installateurs is vervallen.

 In juni van dit jaar is er een Werkgroep Watermist van start gegaan met
het ontwikkelen van een nieuw deel voor de LPS 1233. Publicatie wordt
verwacht tegen de zomer van 2011.



Technische publicaties
 Vanuit de Werkgroep Diesel zijn twee documenten gepubliceerd op de

LPCB website:
- ECM op dieselmotoren.
- Extra testen van digitale dieselmotoren.

 Memorandum 59A is gepubliceerd: Sprinklers voor de Woonomgeving.
 Memorandum 69 is gepubliceerd: Thermoplastische spanplafonds in

gesprinklerde gebouwen.
 Memorandum 70 is gepubliceerd: Onderwaterpompen in

sprinklerinstallaties.
 Memorandum 71 is gepubliceerd: Onderdrukbeveiliging in

sprinklerinstallaties.
 Geregelde publicatie van Gecombineerde Besluitenlijst van de CvD en

het technische werkoverleg VIVB/LPCB.

Overige (technische) ontwikkelingen
 Aanpassing Memorandum 60 (Vuurwerk) op verzoek van VROM

(publicatiedatum is onbekend)
 Werkgroep MIC heet nu Werkgroep Corrosie en heeft op 8 oktober een

aangepaste werkopdracht gekregen van de CvD.
 Nieuw Memorandum ter vervanging van Memorandum 48 betreffende

Hi-Ex inside air schuimsystemen (publicatiedatum is onbekend).
 Sprinklerbeveiliging van atria (Werkgroep C, publicatiedatum nog

onbekend).
 Opdrachten aan Werkgroep C:

- Beugeling en ophanging van leidingen in sprinklerinstallaties herzien.
Met name grote diameters sprinklerleidingen aan stalen dakplaten,
pompkamers en klepopstellingen, de toepassing van U-bolts op
hoofd(verdeel)leidingen.

- Aanpassing Memorandum 62 (Collectieve Bluswatervoorziening) t.a.v.
afsluiterbewaking.

- Bestaande memoranda evalueren i.v.m. NEN 1073.
- Aanpassing Memorandum 65 (brandcompartimentering).
- Doorspoel en afpersen van het sprinklerleidingnet in vrieshuizen.
- Onderhoud c.q. vervanging van voetkleppen.
- Onderhoud van Memorandum 60 installaties in vuurwerkopslag.

 Opdracht aan Werkgroep G (blusgas) : Evaluatie LPS 1233 deel 4 en
onderhoud blusgasinstallaties.

 De LPCB/VSI werkgroep ´Certificatie Onderhoud en Beheer´ is nu
formeel een werkgroep van de CvD.

 De CvD heeft de taak op zich genomen ervoor te zorgen dat de diverse
ontwikkelingen in Nederland op het gebied van Woningsprinklers
worden gekanaliseerd alvorens de CvD stappen tot verdere
ontwikkelingen neemt.

 Wellicht nog dit jaar komt er een nieuwe memorandum over de
sprinklerbeveiliging van zuurkasten.

Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kan dat via deze link.

Met vriendelijke groet,
LPCB Nederland B.V.
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