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Allereerst wensen wij u het
allerbeste voor 2009!

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

Onderwerpen

 Memorandum 67: Inspectie- en onderhoudsregime voor (rein)
waterreservoirs

 Memorandum 68: Bepaling van diameters van armpijpen bij grote
doorstroomhoeveelheden

 Nieuw Contract Log versie F620.2
 Besluitenlijst VIVB/LPCB overleg
 Besluiten Commissie van Deskundigen Blus
 Lopende zaken LPS 1233

Memorandum 67: Inspectie- en onderhoudsregime voor (rein)
waterreservoirs
Dit memorandum is opgesteld om de minimum eisen ten aanzien van inspectie en
onderhoud van bestaande en nieuw te plaatsen (rein)watertanks en
(rein)waterkelders vast te stellen. Dit memorandum is tevens van toepassing op de
bij de tanks en kelders behorende appendages en de er in gemonteerde delen van de
zuigleidingen. Het Memorandum kunt u downloaden: Download Memorandum 67

http://www.hetccv.nl/binaries/ccv/dossiers/kwaliteitsregelingen-en-instrumenten/ccv-regelingen/memorandum_2067.pdf


Memorandum 68: Bepaling van diameters van armpijpen bij grote
doorstroomhoeveelheden
De empirische formule van Hazen Williams voor het berekenen van
wrijvingsdrukverliezen door leidingen is binnen de nauwkeurigheid en ingebouwde
veiligheidsfactoren van sprinklervoorschriften uitstekend geschikt voor relatief grote
leidingnetwerken. Gebleken is echter dat deze formule minder geschikt is voor het
berekenen van drukverliezen door armpijpjes en zgn. ´return bends´. Na
proefnemingen is geconcludeerd dat het werkelijke drukverlies veel lager is dan
Hazen Williams doet vermoeden. Memorandum 68 geeft aan op welke wijze hiermee
om kan worden gegaan. Het Memorandum kunt over enkele dagen downloaden
vanaf de downloadpagina van het CCV (www.hetccv.nl).

Nieuw Contract Log versie F620.2
Er is een gewijzigd Contract Log dat vanaf 1 januari 2009 gebruikt moet worden door
(voorlopig erkende) sprinklerinstallateurs. De wijzigingen betreffen de verwijdering
van de kolom “partieel/volledig” en de kolom “hydraulische berekeningen”. Het
gewijzigde Contract Log is te downloaden op onze website
(www.lpcb.nl/page.jsp?id=73).

Besluitenlijst VIVB/LPCB overleg
De besluiten van het VIVB/LPCB overleg zijn aangepast naar aanleiding van de
vergaderingen t/m november 2008 en kunt u downloaden op onze website
(www.lpcb.nl/page.jsp?id=111).

Besluiten Commissie van Deskundigen Blus
De besluiten van de CvD Blus zijn aangepast naar aanleiding van de vergaderingen
t/m november 2008. De enige aanpassing is de vaststelling van versie 3.0 van de
LPS 1233. U kunt de CvD besluitenlijst downloaden op onze website
(www.lpcb.nl/page.jsp?id=111).

Lopende zaken LPS 1233
Op diverse gebieden zijn ontwikkelingen gaande ten aanzien van de LPS 1233. Wij
zullen u door middel van de nieuwsbrieven op de hoogte houden zodra publicaties
zijn gedaan of besluiten.

 Nieuwe versie 3.1 van de LPS 1233, verwachte publicatiedatum eind februari
2009, afhankelijk van de datum van goedkeuring door de Commissie van
Deskundigen:

o Aangepaste bijlage E “Hybride systemen (m.b.t. extended coverage
sprinklers) van deel 3;

o Aangepaste bijlage F “Pre-assessment Program” (n.a.v. versie 3.1 van
de LPS 1233) van deel 3;

o Hoofdstuk 3.21: de voorwaarden ten aanzien van nevenvestigingen
worden aangepast;

o Aanpassing van een aantal clausules naar aanleiding van
praktijkervaringen;

o Deze versie zal ook in een Nederlandse vertaling worden gepubliceerd.
 Het gewijzigde deel 4 van LPS 1233 over blusgasinstallaties, samen met een

deel over de certificering van het onderhoud aan blusgasinstallaties, publicatie
begin 2009, afhankelijk de goedkeuring door de Commissie van Deskundigen.



 Technische onderwerpen:
o Definitief Memorandum bronpompen (Werkgroep C, publicatie voor

commentaar binnen enkele weken op de LPCB website);
o Toerengeregelde diesels (Werkgroep C, publicatiedatum nog niet

bekend);
o Sprinklerbeveiliging van atria (Werkgroep C, publicatiedatum nog

onbekend);
o Sprinklerbeveiliging in verband met spanplafonds (Commissie van

Deskundigen, publicatie tweede kwartaal 2009);
o Aanpassing Memorandum 60 (Vuurwerk) op verzoek van VROM (nog

geen definitieve omschrijving opdracht bekend);
o Er wordt een MIC (Microbiologically Influenced Corrosion) werkgroep

van de Commissie van Deskundigen opgericht;
o Een aangepast Memorandum 59 “Sprinklers in de woonomgeving”

(verwachte publicatiedatum tweede helft 2009);
o Nieuw Memorandum ter vervanging van Memorandum 48 betreffende

Hi-Ex inside air schuimsystemen (de werkgroep is kort geleden
gestart);

o In 2009 komt er een nieuwe Nederlandse sprinklernorm NEN 1073, die
in combinatie met de in het Nederlands vertaalde NEN-EN 12845
toegepast kan worden. Het “groentje” van de norm is één dezer dagen
voor commentaar verkrijgbaar bij NEN (www.nen.nl).

Met vriendelijke groet,
LPCB Nederland B.V.
www.lpcb.nl


