
LPCB Certificatieschema
LPS 1233-3

Versie 3.3
november 2012

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties alsmede het onderhoud aan deze
installaties

Pagina 1 van 48

DEEL 3 – VOORWAARDEN VOOR SPRINKLERINSTALLATIES en SPRINKLERINSTALLATEURS

©BRE Global Limited

INHOUD

Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema.

3.0 Introductie

3.1 Bedrijfsvergunning

3.2 Verzekering

3.3 Taal

3.4 Kwaliteitssysteem

3.5 Veiligheidssysteem

3.6 LPS 1233 inspectieprocedures As

3.7 Voorlopig Erkende Sprinklerinstallateurs (VES*)

3.8 Procedure om te komen tot een volledig erkend sprinklerinstallateur*

3.9 Middelen (gekwalificeerd personeel*)

3.10 Deskundigheid en opleiding

3.11 Ontwerp*

3.12 Document- en gegevensbeheer

3.13 Systeemcomponenten*

3.14 Procesbeheer (montage*)

3.15 Beheer van inspectie, meet- en beproevingsmiddelen

3.16 Contractgegevens*

3.17 Reactietijd* bij storingen

3.18 Beheer* en Onderhoud

3.19 LPS 1233 controleonderzoeken (surveillance audits)

3.20 Opgave aan LPCB

3.21 Nevenvestigingen

3.22 Uitbesteding*

Bijlage A – Inspectieprocedures ´As´.

Bijlage B – Goedgekeurde componenten*, sprinklerproducten.

Bijlage C – Schema voor het controleproces van Voorlopig Erkende Sprinklerinstallateurs (VES*)
gebaseerd op de inspectieprocedures.

Bijlage D – Definities van Deel 3 van het LPS 1233 certificeringsschema.

Bijlage E – Hybride Systemen

Bijlage F – Pre-Assessment Programma

Bijlage G – Model Logboek
Een * achter een bepaalde term, betekent dat deze term verklaard wordt in Bijlage D.

Sommige termen kunnen gedefinieerd zijn in andere delen van dit Certificatieschema.
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Wijzigingsblad voor dit deel van het certificeringsschema

Referentie
wijziging

versie nr. Clausule
Implementatie

datum

Details

11.05.01 2.1 3.7 en 3.8 1 augustus 2006 Vereist aantal afgeronde contracten VES.

Paragrafen toegevoegd.

11.05.02 2.1 3.19.1 1 augustus 2006 LPS 1233 Controleonderzoeken (Surveillance
Audits)

Nieuwe paragraaf met Noot toegevoegd aan
het eind van hoofdstuk 3.19.1.

11.05.03 2.1 A.7 1 augustus 2006 Afgifte van LPS 1233
Brandbeveiligingscertificaten

Nieuwe paragraaf toegevoegd bij A.7.1.
Bestaand paragraaf A.7.1 opnieuw
genummerd als A.7.2. Vervolgparagrafen
vanaf A.7.3 toegevoegd.

03.06.01 2.1 3.9.2 1 augustus 2006 Vast personeel

Zin toegevoegd aan het eind van de eerste
paragraaf van 3.9.2.

3.18.2 1 augustus 2006 Paragraaf 3.18.2 verwijderd en volgende
paragrafen van 3.18.3 tot 3.18.7 opnieuw
genummerd.

Bijlage D 1 augustus 2006 Definitie van arbeidsovereenkomst aangepast

03.06.02 2.1 Bijlage B 1 augustus 2006 Debietmeters (flowmeters)

Inductie Flow Meters toegevoegd.

03.06.03 2.1 3.0 1 augustus 2006 Tekst van paragraaf aangepast. Verwijzing
naar NCP verwijderd. Betrokkenheid van het
CCV toegevoegd.

03.06.04 2.1 3.21.2.11 1 augustus 2006 Verwijzing naar NCP web site verwijderd.,
Verwijzing naar LPCB web site toegevoegd.

Juni 2008 3.0 COMPLETE REVISIE VAN DE SCHEMA
DOCUMENTEN

Juli 2009 3.1 3.19.1 1 Juli 2009 Aangepast deel 3, 3-O and 4.

Clausule 3.19.1 is aangepast; tekst van
Aanvulling nr. 1 is toegevoegd.

Februari 2011 3.2 3.7 + 3.8 Februari 2011 Eisen aan voorlopig erkende installateurs
geheel gewijzigd.

Februari 2011 3.2 3.10.1 ,
3.10.2 ,
3.10.3 ,

Februari 2011 Aanvullende opleidingseisen toegevoegd t.a.v.
specifieke producten of systemen
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3.10.4

Februari 2011 3.2 3.13 +
Bijlage D

Februari 2011 Wijziging van de definitie van ´Goedgekeurde
Componenten´.

Februari 2011 3.2 3.19.3 Februari 2011 Eisen t.a.v. tekortkomingen aangepast.

Februari 2011 3.2 3.21.7 Februari 2011 Nieuwe paragraaf toegevoegd betreffende
satellietvestigingen

Februari 2011 3.2 3.22.1 Februari 2011 Achtergrond van het toestaan van uitbesteden
toegevoegd.

Februari 2011 3.2 Bijlage B Februari 2011 Anti-kolkplaten uit lijst verwijderd.

Februari 2011 3.2 Bijlage C Februari 2011 Geheel vernieuwd.

Februari 2011 3.2 Bijlage D Februari 2011 NEN 1073 onder ´sprinklervoorschriften´
toegevoegd.

Februari 2011 3.2 Bijlage E Februari 2011 Verwijzing naar inspectie instellingen
verwijderd.

Februari 2011 3.2 Bijlage E Februari 2011 BdB vervangen door UPD

Februari 2011 3.2 Bijlage E Februari 2011 Toevoeging van Extended Coverage Sprinklers
plus wat kleine aanpassingen.

Februari 2011 3.2 Bijlage F Februari 2011 Kleine aanpassingen aan auditprogramma.

Juni 2012 3.3 3·6 November 2012 Aanpassing in tekst

Juni 2012 3.3 3.9.2 November 2012 Opmerking en noot onder tabel aangepast

Juni 2012 3.3 3.11.3.1 November 2012 Aanpassing in tekst

Juni 2012 3.3 3·12.1 November 2012 Aanpassing in tekst

Juni 2012 3.3 3·13.1 November 2012 Geaccepteerde componenten toegevoegd.

Juni 2012 3.3 3·18 November 2012 Groot deel van tekst herschreven.
Paragraafnummers aangepast

Juni 2012 3.3 3·19.1 November 2012 Aanpassing in tekst

Juni 2012 3.3 A.7 November 2012 Aanvraag productcertificaat herschreven

Juni 2012 3.3 D November 2012 Definitie componenten herschreven

Juni 2012 3.3 E November 2012 VAS is nu NEN-EN12845+A2+NEN1073 voor
nieuwe installaties.

Juni 2012 3.3 Bijlage F November 2012 Aanpassing in alsmede uitbreiding i.v.m. 3-O

Juni 2012 3.3 Bijlage G November 2012 Nieuwe bijlage : Model Logboek
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Wijzigingen zijn aangegeven middels een verticale lijn in de rechter kantlijn.
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3.0 Introductie

Het LPS 1233 certificatieschema wordt uitgevoerd door het Loss Prevention Certification
Board (LPCB), onderdeel van BRE Global Limited uit het Verenigd Koninkrijk, in
samenwerking met het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) op basis van een
convenant (Memorandum of Understanding) wat op 16 februari 2006 is ondertekend en wat
de ondersteuning heeft van de verzekeraars, brandweer en beroepsorganisaties in Nederland.
De dagelijkse werkzaamheden rond dit schema worden uitgevoerd door LPCB Nederland B.V.

Dit deel van het LPS 1233 certificatieschema beschrijft de voorwaarden die aan nieuwe
sprinklerinstallaties* worden gesteld, inclusief aanpassingen en uitbreidingen, alsmede de
voorwaarden voor sprinklerinstallateurs en inspectieactiviteiten en moet gelijktijdig worden
gelezen met :
- Deel 1 – Schemadetails en algemene voorwaarden;
- Deel 2 – Inspectie voorwaarden;
- Deel 3-O – Voorwaarden voor sprinklerinstallaties – Beheer en Onderhoud

3.1 Bedrijfsvergunning

Een sprinklerinstallateur die in aanmerking wil komen voor de toelating tot het LPS 1233
schema moet voor de betreffende activiteit ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

3.2 Verzekering

Om als sprinklerinstallateur in aanmerking te kunnen komen voor toelating tot het LPS 1233
schema, moet men een bedrijfsverzekering hebben (AVB of gelijkwaardig) met een dekking
van €2.000.000.

3.3 Taal

Alle documenten van de sprinklerinstallateur moeten ofwel in de Nederlandse- of Engelse taal
beschikbaar zijn. De technische staf (zoals vermeld in tabel 3.1) moet zowel schriftelijke als
mondeling uitstekend in het Engelse of Nederlandse kunnen communiceren.

3.4 Kwaliteitsysteem

Bij toetreding van een VES* (Voorlopig Erkende Sprinklerinstallateur) tot het LPS 1233
schema, moet deze volgens een kwaliteitsmanagement systeem te werk gaan conform de
vereisten van NEN-EN-ISO-9001. Dit kwaliteitsmanagement systeem dient het ontwerp*,
levering, montage* en onderhoud* van sprinklersystemen* of brandbeveiligingsystemen te
omvatten.

De kwaliteitsmanagement procedures dienen aangevuld te worden met procedures en
werkinstructies betreffende de relevante delen van dit schema (zie bijlage F).

Binnen twaalf maanden vanaf de datum van voorlopige erkenning, en voordat de
sprinklerinstallateur een volledig erkend installateur* is, moet men in het bezit zijn van een
geldig certificaat op het NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem welke is
afgegeven door een geaccrediteerde certificatie instelling. De omvang (scope) van de
certificatie moet “ het ontwerp*, de levering ,de montage* en het onderhoud* van
sprinklersystemen* of brandbeveiligingsystemen” bevatten.

3.5 Veiligheidssysteem

Bij toetreding van een VES* tot het LPS 1233 schema moet deze volgens een veiligheids-
management systeem te werk gaan conform de vereisten van VCA (of gelijkwaardig) voor de
montage* en het onderhoud* van sprinklerinstallaties* of brandbeveiligingsystemen.
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Binnen twaalf maanden vanaf de datum van voorlopige erkenning, en voordat de
sprinklerinstallateur een volledig erkend installateur* is, moet men in het bezit zijn van een
geldig certificaat van het VCA (of gelijkwaardig) welke is afgegeven door een geaccrediteerde
certificatie instelling. De omvang van de certificatie moet “de montage* en het onderhoud* van
sprinklerinstallaties* of brandbeveiligingsystemen” bevatten.

3.6 LPS 1233 inspectieprocedure ´As´

De (voorlopig erkende) sprinklerinstallateur moet in haar kwaliteitsmanagement systeem in de
van toepassing zijnde paragrafen de relevante clausules opnemen uit de LPS 1233
inspectieprocedure ´As´.
Voor sprinklercontracten* die onder het LPS 1233 schema vallen, moet de sprinklerinstallateur
de inspectieprocedures ´As´ volgen zoals vermeld in Bijlage A.

3.7 Voorlopig Erkende Sprinklerinstallateur* (VES*)

3.7.1.1 Alvorens een kandidaat sprinklerinstallateur een voorlopige erkenning wordt
toegekend moet het erkenningenproces worden gevolgd zoals beschreven in deel 1,
hoofdstuk 1.3. Het voorlopig evaluatieonderzoek (pre-assessment) door LPCB
bestaat uit twee stappen en neemt in totaal minimaal twee dagen in beslag :

3.7.1.2 Stap 1 : Beoordeling van documenten.
De kandidaat sprinklerinstallateur dient hiervoor aan te tonen dat aan alle
voorwaarden, zoals gedetailleerd in het pre-assessment programma uit Bijlage F, is
voldaan. Hiervoor dient de kandidaat sprinklerinstallateur haar kwaliteitshandboek
beschikbaar te stellen aan LPCB, alsmede de ingevulde Bijlage F. In deze Bijlage F
dient de kandidaat sprinklerinstallateur aan te geven welke documenten invulling
geven aan elk item van het pre-assessment programma. LPCB beoordeelt de
ingediende documenten in haar eigen kantoor.

3.7.1.3 Stap 2 : Beoordeling op locatie van de kandidaat sprinklerinstallateur.
Na een positieve beoordeling door LPCB van het hetgeen in Stap 1 is beschreven
maakt LPCB een afspraak met de kandidaat sprinklerinstallateur voor een audit op
locatie. De feitelijke uitvoering van Stap 2 vindt uiterlijk twee maanden na een
positieve beoordeling door LPCB plaats. Tijdens de audit op locatie worden eventuele
secundaire restpunten uit Stap 1 behandeld, alsmede een beoordeling van een
volledig uitgevoerd en opgeleverd contract*. Indien uit de beoordeling blijkt dat dit
contract* niet naar behoren is uitgevoerd zal een tweede contract worden beoordeeld.
Als er nog geen tweede contract* is uitgevoerd worden de voorwaarden uit paragraaf
3.7.1.4 van kracht.

3.7.1.4 Indien de kandidaat sprinklerinstallateur nog geen contract* heeft uitgevoerd, of het
resultaat van de beoordeling van het contract* uit stap 2 bleek onvoldoende, kan nog
geen voorlopige erkenning worden toegekend. LPCB zal in dat geval de kandidaat
sprinklerinstallateur in een schriftelijke verklaring kenbaar maken dat onder toezicht
van LPCB het bedrijf sprinklerinstallaties kan ontwerpen en aanleggen die kunnen
leiden tot een LPCB productcertificering.
Het toezicht bestaat uit :
a) Vooraf beoordelen van het UPD*
b) Beoordeling van alle correspondentie met IO* betreffende de ontwerpbeoordeling
c) Beoordeling van alle correspondentie met IO* betreffende de tusseninspecties
d) Beoordeling van alle correspondentie met IO* betreffende de eindinspectie
e) Beoordeling van alle opleveringsdocumenten zoals omschreven in Bijlage A.7.
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f) Indien het resultaat van de a) t/m e) positief is zal LPCB een beoordeling uitvoeren
van de geleverde installatie bij de klant van de installateur.

g) Afhankelijk van de resultaten van het eerste project kan worden overgegaan tot het
verlenen van voorlopige erkenning, of wordt een vervolgonderzoek op een tweede
project noodzakelijk geacht.

h) De correspondentie en documenten genoemd onder a) t/m e) dienen door de
kandidaat sprinklerinstallateur lopende het project aan LPCB te worden
toegezonden.

i) LPCB brengt haar kosten voor het toezicht in rekening bij de kandidaat
sprinklerinstallateur.

Op voorwaarde dat aan alle eisen is voldaan zoals vermeld in clausule 3.1 t/m 3.6 en
3.9.2, en nadat de kandidaat sprinklerinstallateur middels een audit positief is
beoordeeld en uitsluitsel is gegeven over daaruit voortvloeiende rapporten betreffende
tekortkomingen, zal een voorlopige erkenning worden verleend.

3.7.2 Gedurende de periode van voorlopige erkenning zal LPCB toezicht houden op de
contracten* van de VES en moet de VES* de procedure volgen zoals vermeld in
Bijlage C.

3.7.3 Om voorlopig erkend te blijven moet de VES* het volgende aantal contracten* naar
behoren uitvoeren:

- minimaal 2 sprinklercontracten* (exclusief vuurwerkopslag < 10 ton)
binnen een jaar na voorlopige erkenning,

- minimaal 5 sprinklercontracten* (exclusief vuurwerkopslag < 10 ton)
binnen twee jaar na voorlopige erkenning,

- tussen 6 en 10 sprinklercontracten*, afhankelijk van een gevarieerde mix
van gevarenklassen* en voorschriften, binnen drie jaar na voorlopige
erkenning en

- bij beëindiging van de maximale periode van drie jaar na voorlopige
erkenning moet de VES* minimaal 3000 sprinklers per jaar installeren.

Opmerkingen :

Ingeval van een VES* wordt onder contract* tevens verstaan:
- Een volledig nieuwe sprinklerinstallatie inclusief watervoorziening;
- Een volledig nieuwe sprinklerinstallatie aangesloten op een bestaande

watervoorziening;
- Een aanpassing c.q. uitbreiding van een bestaande sprinklerinstallatie, waarbij de

aanpassing c.q. uitbreiding ten minste 150 nieuw aan te leggen sprinklers betreft.

- Het is de VES niet toegestaan gedurende de periode van voorlopige erkenning om
het ontwerp en/of de montage uit te besteden. Het inhuren van (CAD) tekenaars en
montagehulpen is toegestaan, waarbij er te allen tijde een gekwalificeerde
medewerker van de VES aanwezig dient te zijn op de werkplek.

3.7.4 Tussen het voorlopig en volledig evaluatieonderzoek, zal een VES* onderworpen
worden aan eendaagse surveillance onderzoeken die elke zes maanden worden
gehouden en die gericht zullen zijn op (de technisch inhoudelijke kant van)
contracten*.



LPCB Certificatieschema
LPS 1233-3

Versie 3.3
november 2012

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties alsmede het onderhoud aan deze
installaties

Pagina 8 van 48

DEEL 3 – VOORWAARDEN VOOR SPRINKLERINSTALLATIES en SPRINKLERINSTALLATEURS

©BRE Global Limited

3.7.5 Tevens zal de VES* onderworpen worden aan surveillance onderzoeken ten aanzien
van onderhoud en beheer (zie deel 3-O.12), die circa een halve dag in beslag zullen
nemen.

3.8 Procedure om te komen tot een volledig erkend sprinklerinstallateur*

3.8.1 Om als VES* in aanmerking te komen voor een evaluatieonderzoek voor volledige
erkenning, moet eerst zijn voldaan aan de criteria van 3.7.3.

3.8.2 Voordat er sprake kan zijn van volledige erkenning zal LPCB ten minste één
onderhoudscontract beoordelen.

3.8.3 Op basis van de gegevens en resultaten zoals aangegeven in 3.8.1. en 3.8.2 en de
resultaten van het toezicht zoals beschreven in Bijlage C neemt LPCB het besluit of
een tweedaags evaluatieonderzoek kan plaatsvinden.

3.8.4 Indien de VES* binnen de maximale periode van drie jaar niet heeft voldaan aan de
hierboven gestelde criteria zal LPCB dertig dagen na de maximale periode een
speciaal bezoek brengen aan de VES* zoals beschreven in paragraaf 1.11. van deel
1 van dit certificatieschema. Als hieruit blijkt dat niet is voldaan aan de gestelde eisen
vindt schorsing van de voorlopige erkenning van de installateur plaats zoals
beschreven in paragraaf 1.11 van deel 1 van dit certificatieschema.
De schorsingsperiode is maximaal drie maanden. Indien na de schorsingsperiode nog
steeds niet voldaan wordt aan de gestelde criteria vindt intrekking van de voorlopige
erkenning en het certificaat plaats.

3.9 Middelen (gekwalificeerd personeel*)

3.9.1 Ontwerpafdeling

Voor iedere vestiging binnen het LPS 1233 schema moet de (voorlopig) erkende
installateur een interne ontwerpafdeling hebben, bestaande uit een minimum aantal
sprinklerdeskundigen met een arbeidsovereenkomst*, zoals aangegeven in tabel 3.1.
Alle personeel, zoals genoemd in Tabel 3.1, moet vast personeel* zijn.

3.9.2 Minimum aantal gekwalificeerd personeel* voor elke vestiging

Voor iedere vestiging binnen het LPS 1233 schema moet de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur een arbeidsovereenkomst* hebben met een voldoende aantal
gekwalificeerd personeel* zoals aangegeven in tabel 3.1.

Het benodigde aantal gekwalificeerd personeel* is gerelateerd aan het aantal
sprinklers dat binnen een gegeven jaar wordt geïnstalleerd. Bij het beoordelen van het
aantal gemonteerde sprinklers per jaar en het daarbij behorende minimum aantal
gekwalificeerd personeel*, wordt het aantal sprinklers op basis van het gemiddelde
van de voorgaande drie jaar genomen.
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Tabel 3.1

Middelen

Aantal gemonteerde
sprinklers per jaar P
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Tot 5.000 1(1) 1(1) 1 1 1

Z
ie

N
o

o
t
2Tot 10.000 1 1 1 2 1

Tot 20.000 2 2 2 4 1

Tot 30.000 3 3 3 6 1

Tot 40.000 4 4 4 8 1

Voor elke extra 20.000 + 2 + 2 +2 +1 1

Opmerking 1

Bij minder dan 5.000 geïnstalleerde sprinklers per jaar kunnen volgens bovenstaande
tabel de functies van de projectleider* en die van de sprinklertechnicus* worden
gecombineerd, indien de betreffende medewerker aan alle voorwaarden voldoet van
clausules 10.3.1 en 10.3.2. Wanneer er echter meer dan 5.000 sprinklers per jaar
worden geïnstalleerd kunnen de functies in bovenstaande tabel niet worden
gecombineerd.

Opmerking 2

Voor (voorlopig) erkende sprinklerinstallateurs die niet meer dan 5.000 sprinklers per
jaar monteren*, wordt het geaccepteerd dat een leidinggevend monteur* tevens de
functie van onderhoudsmonteur* vervuld (voor details t.a.v. onderhoud en beheer zie
Deel 3-O), indien de betreffende medewerker aan alle voorwaarden voldoet van
clausules 10.3.4 en 3-O.4.2

Als een erkende sprinklerinstallateur*, voor twee achtereenvolgende jaren, niet het
minimum aantal van 3.000 sprinklers per jaar monteert*, dan wordt de status
veranderd in die van een VES* en zal de installateur onderworpen zijn aan de criteria
van een VES*. Details van het aantal gemonteerde sprinklers worden verkregen uit
het projectlogboek* van de erkende sprinklerinstallateur*.

Toelichting: De beweegreden voor de beslissing dat een sprinklerinstallateur minimaal 3.000 sprinklers per
jaar moet monteren*, is om te waarborgen dat zij de capaciteit en de ervaring blijven behouden om
sprinklerinstallaties* te ontwerpen*, leveren, monteren*, testen, ingebruikstellen en onderhouden*.

3.10 Deskundigheid en Opleiding

De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur dient de kennis- en ervaringeisen voor
gekwalificeerd personeel*, zoals vermeld in tabel 3.1, vast te stellen waarbij rekening moet
worden gehouden met de vereisten in clausules 3.10.1 t/m 3.10.6. De deskundigheid van
gekwalificeerd personeel* dient periodiek te worden geëvalueerd en altijd aan het begin van
hun arbeidsovereenkomst* of contract. De sprinklerinstallateur zal ook moeten bepalen hoe
de gekwalificeerd personeel* de juiste opleiding en training krijgt.

De kwalificatie- en ervaringeisen voor iedere functie, zoals vermeld in tabel 3.1, zijn
onderstaand weergegeven.
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3.10.1 Projectleider*

Een projectleider* moet:
- in het bezit zijn van de Certoplan/NCP diploma´s Sprinklertechniek I en II, of

gelijkwaardig;
- minimaal vijf jaar ervaring hebben in de sprinklerindustrie waarvan, ten minste

twee jaar op het niveau van sprinklertechnicus*, of in het bezit zijn van een HBO
diploma in een technische richting.

- aantoonbaar zijn opgeleid / getraind door fabrikanten (of diens
vertegenwoordigers) van specifieke toe te passen producten of systemen
waarvan de fabrikant aangeeft dat een dergelijke opleiding / training vereist is om
hun producten of systemen toe te passen in een sprinklerinstallatie.

3.10.2 Sprinklertechnicus*

Een sprinklertechnicus* moet:
- in het bezit zijn van de Certoplan/NCP diploma´s Sprinklertechniek I en II, of

gelijkwaardig;
- minimaal drie jaar ervaring hebben in de sprinklerindustrie of in het bezit zijn van

een MBO diploma in een technische richting.
- aantoonbaar zijn opgeleid / getraind door fabrikanten (of diens

vertegenwoordigers) van specifieke toe te passen producten of systemen
waarvan de fabrikant aangeeft dat een dergelijke opleiding / training vereist is om
hun producten of systemen toe te passen in een sprinklerinstallatie.

3.10.3 Tekenaar*

Een tekenaar* moet:
- in het bezit zijn van het Certoplan/NCP diploma Sprinklertechniek I, of

gelijkwaardig;
- minimaal twee jaar ervaring hebben in de sprinklerindustrie of in het bezit zijn van

een MBO diploma in een technische richting.
- aantoonbaar zijn opgeleid / getraind door fabrikanten (of diens

vertegenwoordigers) van specifieke toe te passen producten of systemen
waarvan de fabrikant aangeeft dat een dergelijke opleiding / training vereist is om
hun producten of systemen toe te passen in een sprinklerinstallatie.

3.10.4 Leidinggevend monteur*

Een leidinggevend monteur* moet:
- in het bezit zijn van een VSI-A diploma, of gelijkwaardig;
- minimaal vijf jaar ervaring hebben in het installeren van sprinklersystemen*, of in

het bezit zijn van een VMBO diploma in een technische richting met minimaal
twee jaar ervaring in het installeren van sprinklersystemen*.

- aantoonbaar zijn opgeleid / getraind door fabrikanten (of diens
vertegenwoordigers) van specifieke toe te passen producten of systemen
waarvan de fabrikant aangeeft dat een dergelijke opleiding / training vereist is om
hun producten of systemen toe te passen in een sprinklerinstallatie.

3.10.5 Monteur*

Een monteur* moet:
- de gewenste opleiding en training hebben gevolgd.

3.10.6 Servicemonteur*

Voor de eisen zie Deel 3-O.
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3.11 Ontwerp*

3.11.1 Algemeen
De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur draagt de verantwoording voor het
ontwerp*, de montage*, het testen en de inbedrijfstelling van de sprinkler-
installatie*.

3.11.2 Ontwerpvoorschriften

3.11.2.1 Alle sprinklerinstallaties* moeten worden ontworpen in
overeenstemming met de geaccepteerde sprinklervoorschriften* binnen
het LPS 1233 schema (zie Bijlage D) en zoals vastgelegd in het
Uitgangspuntendocument* (UPD). Alle onvolledige, onduidelijke of
conflicterende eisen moeten worden opgelost in overleg met LPCB.

3.11.2.2 Alle secundaire afwijkingen*, die niet zijn gedetailleerd in het UPD*,
moeten schriftelijk zijn overeengekomen met LPCB.

3.11.2.3 Alle primaire afwijkingen* die niet zijn gedetailleerd in het UPD*, moeten
schriftelijk zijn overeengekomen met de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur, de opsteller van het UPD*, LPCB en andere
betrokken partijen zoals de autoriteit, cliënt, verzekeraar en de
brandweer.

3.11.3 Verificatie van ontwerp*

3.11.3.1 Het ontwerp* van de sprinklerinstallatie* moet worden geverifieerd door
een sprinklertechnicus* of een projectleider* die niet direct betrokken is
geweest bij het ontwerp* van het contract*.

3.11.3.2 De verificatie van het ontwerp* door de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur moet worden uitgevoerd voordat het ontwerp* voor
externe goedkeuring wordt ingediend.

3.11.3.3 De verificatie van het ontwerp* moet zorgvuldig en systematisch
worden uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteit
beheersdocumenten van de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur.
Ontwerpcontrolelijsten (geheugensteunlijsten, met voldoende items)
moeten worden gebruikt om te waarborgen dat het ontwerp* zorgvuldig
is gecontroleerd. Alle afwijkingen*, fouten of omissies t.o.v. van de
installatievoorschriften/normen en het UPD* moeten naar behoren
worden opgelost voordat het ontwerp* voor gebruik wordt vrijgegeven.
De verificatie van ontwerpen* moet volledig worden gedocumenteerd
en voor inzage door LPCB worden opgeslagen

3.11.4 Validatie van Ontwerp*

3.11.4.1 Interne locatie-inspecties moeten door de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur zorgvuldig en systematisch worden uitgevoerd, in
overeenstemming met de NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitsmanagement
documenten, om er zeker van te zijn dat de sprinklerinstallatie* volgens
het goedgekeurde ontwerp* is gemonteerd*.
Inspectiecontrolelijsten (met voldoende items) moeten worden gebruikt
om te waarborgen dat het montagewerk grondig is nagekeken. Alle
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afwijkingen*, fouten of omissies t.o.v. van de installatievoorschriften
/normen of het UPD* moeten worden opgelost. Interne locatie-
inspecties moeten volledig worden gedocumenteerd en voor inzage
door LPCB worden opgeslagen. De rapporten moeten tevens de
herinspectie/ verwerking bevatten van alle tekortkomingen/defecten die
tijdens de inspectie zijn vastgesteld

3.11.4.2 Het testen en de inbedrijfstelling moet door de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur worden uitgevoerd in overeenstemming met haar
NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitmanagement documenten en de
sprinklervoorschriften*. Er dienen rapporten te worden bijgehouden met
de resultaten van alle stromingstesten en functionele testen van
apparatuur en alarmeringen. Om te bepalen of deze testresultaten
correct zijn, moeten ze worden vergeleken met de systeemvereisten. Er
moeten rapporten beschikbaar zijn met de ingestelde waarde en
werkingsvolgorde van alle apparatuur en alarmeringen

3.11.4.3 Het validatieproces moet de beoordeling bevatten van alle definitieve
documenten zoals afpers- en opleveringsrapporten, ´as built´
tekeningen, inspectierapporten, resultaten van capaciteitstests,
resultaten van functietests van apparatuur, inbedrijfstellingsrapporten
en gebruiks- en onderhoudshandleidingen inclusief de ingestelde
waarden van de componenten* en apparatuur

3.11.4.4 De locatie-inspectie, inclusief de rectificatie van eventueel gevonden
defecten, het testen en de inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd
voordat de sprinklerinstallatie* voor externe inspectie wordt
aangeboden.

3.12 Document- en gegevensbeheer

De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet:

3.12.1 toegang hebben tot alle actuele technische gegevens, sprinklervoorschriften*,
inbedrijfstellings- en service*/onderhoudinstructies van alle fabrikanten van
geïnstalleerde en te onderhouden apparatuur of sub-systemen, en deze informatie
beschikbaar stellen aan het personeel dat wordt beschreven in tabel 3.1;

3.12.2 het beheer hebben over versies van computersoftwarepakketten voor hydraulische
berekeningen die in overeenstemming zijn met de huidige sprinklervoorschriften*;

3.12.3 periodieke onderzoeken uitvoeren op alle in gebruik zijnde hydraulische
rekenpakketten om de consistentie van de resultaten te controleren.

3.13 Systeem componenten*

3.13.1 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur mag uitsluitend en alleen gebruik
maken van goedgekeurde of geaccepteerde componenten* voor sprinkler- en
service- en onderhoudscontracten* als onderdeel van het LPS 1233 schema.

Componenten* die goedgekeurd* moeten zijn staan vermeld in Bijlage B van dit
deel van het LPS 1233 certificatieschema.

3.13.2 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet voor elk contract* een P&ID
(Piping and Instrumentation Diagram) maken. Het P&ID dient vergezeld te gaan
van een gedetailleerde componentenlijst van alle toegepaste componenten*



LPCB Certificatieschema
LPS 1233-3

Versie 3.3
november 2012

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties alsmede het onderhoud aan deze
installaties

Pagina 13 van 48

DEEL 3 – VOORWAARDEN VOOR SPRINKLERINSTALLATIES en SPRINKLERINSTALLATEURS

©BRE Global Limited

waarbij ten minste de volgende informatie voor elk component dient te worden
vermeld:
- Referentie nummer;
- Fabricant;
- Type;
- Diameter;
- Totaal aantal van elk component.

3.14 Procesbewaking (montage*)

3.14.1 De montage* van de sprinklerinstallatie* moet worden beheerd door de (voorlopig)
erkende sprinklerinstallateur om te waarborgen dat de uitvoering vakkundig heeft
plaatsgevonden en in overeenstemming is met de sprinklervoorschriften* en het
UPD*. Het montageproces moet worden gedefinieerd en gedocumenteerd in de
NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitprocedures van de installateur.
Het montageproces dient het uittrekken van materiaal en componenten* inclusief
pre-fabricagelijsten voor het leidingwerk, de bestel- en inkoopprocedures alsmede
de communicatie tussen de ontwerpafdeling, inkoopafdeling en de
verantwoordelijke leidinggevend monteur op het werk te beschrijven.

3.14.2 Alle ontwerpaanpassingen, die zich voordoen gedurende de montage*, moeten
door de projectleider* worden goedgekeurd voordat ze worden uitgevoerd en tot in
detail worden vastgelegd.

3.14.3 Vóór montage* moet een controle worden verricht om te waarborgen dat de
correcte materialen worden gebruikt zoals aangegeven op de ontwerptekeningen
en andere daarmee verband houdende documenten, en om te controleren of de
materialen niet beschadigd of defect zijn.

3.14.4 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet erop toezien dat vlak vóór de
uiteindelijke montage* de sprinklerleidingen inwendig zijn nagekeken en vrij zijn van
eventuele verstoppingen of vervuiling.

3.15 Beheer van inspectie, meet- en beproevingsmiddelen

3.15.1 De manometers die worden gebruikt voor het afpersen van het sprinklersysteem*
moeten gekalibreerd zijn en het identificatienummer moet worden vermeld op het
afpersrapport.

3.15.2 Er moeten groefmeetlinten of kalibers worden gebruikt om de correcte afmetingen
van de groeven, overeenkomstig de specificaties van de fabrikant, te controleren.

3.16 Contractgegevens*

Contractgegevens* moeten bewaard worden voor de periode vastgelegd in het NEN-EN-
ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem van de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur,
maar in geen geval minder dan tien jaar.

3.17 Reactietijd* bij storingen
Deze paragraaf is nu te vinden in Deel 3-O.

3.18 Beheer en Onderhoud Specificatie*

3.18.1 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet een gedetailleerde beheer en
onderhoud specificatie* overleggen, gebaseerd op het UPD*, de van toepassing
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zijnde sprinkler (onderhoud) voorschriften alsmede de relevante contractuele
documenten.
De beheer en onderhoud specificatie* maakt deel uit van de levering van de
sprinklerinstallatie* door de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur.

3.18.2 Alle onvolledige, onduidelijke of conflicterende eisen moeten worden opgelost in
overleg de opsteller van het UPD* en/of overige belanghebbende partijen.

3.18.3 Bedienings en Onderhoud Handboek

Het Bedienings en Onderhoud Handboek zal ten minste de volgende items
bevatten:

- Productspecificaties van de fabrikanten van alle componenten* en sub-
systemen;
die in de sprinklerinstallatie* zijn toegepast;

- Beschrijving van de werking van de sprinklerinstallatie*;
- Alle goedgekeurde tekeningen, berekeningen en relevante documenten;
- Gedetailleerde buitenbedrijfstelling instructie;
- Gedetailleerde vorst bescherming instructie;
- Componenten* certificaten, indien vereist;
- Instructies hoe te handelen in geval van brand of lekkage;

3.18.4 Op maat gesneden gedetailleerd periodiek test programma.

Alle sprinklervoorschriften vereisen periodieke tests (dagelijks, wekelijks,
maandelijks enz.) van de sprinklerinstallatie*. De (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur dient testformulieren op te stellen voor iedere testactiviteit
inclusief testinstructies en waar noodzakelijk de ingestelde waarde(n) van
componenten* en de mogelijkheid tot het noteren van de gemeten waarde(n)
tijdens de test.
De ingestelde waarden zoals vastgelegd in het inbedrijfstellingsrapport van de
sprinklerinstallatie* dienen te worden gebruikt. De formulieren dienen waar nodig
de goed-/afkeurcriteria aan te geven. Op die manier zal het duidelijk zijn voor de
beheerder, als hij/zij zelf de tests uitvoert, de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur in te schakelen om de installatie weer terug te brengen in de
nominale staat.
De formulieren moeten bewaard worden in het logboek van de sprinklerinstallatie*.
Voor het Model Logboek zie Bijlage G.
Op verzoek moeten tijdens een onderzoek de formulieren beschikbaar gesteld
worden aan LPCB.

3.18.5 Op maat gesneden gedetailleerd controle programma. (in principe uit te voeren
door de beheerder van de installatie).

Sprinklerinstallaties* kunnen slechts aan de verwachtingen voldoen als het gebruik
van gebouwen of processen aan de voorwaarden voldoen zoals omschreven in het
UPD* en/of de van toepassing zijnde sprinklervoorschriften*.
Deze voorwaarden maken geen onderdeel uit van de uitrusting van sprinkler-
installaties*, maar dienen beheerd te worden door de eigenaar/beheerder van de
sprinklerinstallatie*. Om de eigenaar/beheerder in staat te stellen deze
voorwaarde te beheren dient de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur een op
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maat gesneden controleprogramma bij te voegen als onderdeel van de beheer en
onderhoud specificatie*.
De hierboven beschreven voorwaarden hangen nauw samen met de specifieke
kenmerken van de inrichting. Controles die verband houden met organisatorische
of bouwkundige aspecten hoeven niet te worden opgenomen in het
controleprogramma daar die aspecten zijn vermeld in het UPD. Het
controleprogramma dient aan o.a. de volgende zaken aandacht te besteden::

- Temperatuurcondities in de inrichting;
- Niet schilderen van sprinklers;
- Geen zaken aan sprinklerleidingen hangen;
- Geen obstructies aanbrengen nabij sprinklers;
- Etc.

Noot : In het nog te ontwikkelen nieuwe onderhoud- en beheervoorschrift zal hier
tevens aandacht aan worden besteed.

3.18.6 Op maat gesneden onderhoudsprogramma

De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet een op maat gesneden
onderhoudsprogramma opstellen voor alle componenten* en subsystemen in de
sprinklerinstallatie*. Dit onderhoudsprogramma mag in de vorm van een matrix
worden opgesteld. Per component dient ten minste het volgende te zijn
gedetailleerd:

- Omschrijving van het component;
- Per component de uit te voeren handelingen volgens de

sprinklervoorschriften* en/of de aanbevelingen van de fabrikant van het
component of subsysteem, inclusief de frequentie van onderhoud;

3.19 LPS 1233 Controleonderzoeken (Surveillance Audits)

3.19.1 Frequentie controleonderzoeken – bij acceptabele prestatie
LPCB zal iedere twaalf maanden een tweedaags LPS 1233 controleonderzoek
houden bij elke erkende sprinklerinstallateur om de voortdurende naleving van de
eisen van het LPS 1233 schema te kunnen waarborgen. De frequentie van
controleonderzoeken bij voorlopig erkende installateurs is beschreven in hoofdstuk
3.7.

LPCB zal de sprinklerinstallateur beoordelen op haar:

- naleving van de van toepassing zijnde clausules van Deel 1 en 3 en 3-O
van het LPS 1233 certificatieschema;

- naleving van de LPS 1233 inspectieprocedures ´As´ voor LPS 1233
gecertificeerde installaties;

- voortdurende technische vakbekwaamheid.

Het programma van het LPCB controleonderzoek zal ten minste de volgende
steekproeven bevatten in een repeterende cyclus van drie jaar :
 een contract* waarbij de montage* nog plaatsvindt;
 een afgerond contract*;
 onderhoudscontracten.
Controleonderzoeken kunnen bestaan uit een locatiebezoek.
Iedere drie jaar zal LPCB het kwaliteitmanagement systeem van de installateur
beoordelen om te bepalen of nog voldaan wordt aan de voorwaarden van dit
schema.
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Echter de frequentie en duur van onderzoek zal worden verhoogd tot een
maximum van twee tweedaagse onderzoeken per jaar om extra steekproeven te
nemen in elk van de volgende gevallen:
 In het voorgaande jaar zijn slechts 50% of minder van de sprinklercontracten*

of onderhoudscontracten door de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur
uitgevoerd volgens dit certificatieschema

 In het voorgaande jaar zijn niet meer dan vier sprinklercontracten*
of onderhoudscontracten door de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur
uitgevoerd volgens dit certificatieschema.

Om dit te bepalen zullen de contract* details van de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur uit het projectlogboek* worden genomen.

De (voorlopige) erkenning van sprinklerinstallateurs geeft de zekerheid dat
brandbeveiligingsinstallaties ontworpen*, gemonteerd* en onderhouden* zullen
worden volgens het UPD* en de van toepassing zijnde technische voorschriften.
Het bewijs van deze zekerheid is de afgifte van een productcertificaat op nieuw
geïnstalleerde installaties of op het onderhoud* en beheer van bestaande
installaties, als resultaat van het naleven van de inspectie- en
certificatieprocedures. Om deze reden is binnen dit schema productcertificatie op
systemen of beheer en onderhoud* geen vrijblijvendheid. Dit betekent dat
sprinklerinstallateurs alleen (voorlopig) erkend kunnen worden indien er van het
begin af aan de intentie is de installaties die worden aangelegd of onderhouden*
van een productcertificaat te voorzien. Wanneer in het onvermijdelijke geval van
het bijvoorbeeld niet na kunnen leven van voorschriften, de installaties of het
onderhoud* niet voldoen aan dit schema, dan moet dit overeengekomen worden
met de klant en duidelijk worden vastgelegd in het contract*. De (voorlopig)
erkende sprinklerinstallateur mag in geen geval gebruik maken van het LPCB
beeldmerk op enigerlei documenten indien de betreffende installatie of het beheer
en onderhoud* niet is uitgevoerd volgens dit LPS 1233 schema.

Elk contract wat niet is uitgevoerd volgens dit schema geniet niet de voordelen
van dit schema, zoals klachten van derden en zullen niet door LPCB of de CvD
worden behandeld. De (voorlopige) erkenning van de sprinklerinstallateur geldt
alleen voor contracten die volledig in overeenstemming met het LPS 1233
certificatieschema zijn uitgevoerd, inclusief de inspectieactiviteiten.

3.19.2 Frequentie controleonderzoeken – bij onacceptabele prestatie

Wanneer tijdens een controleonderzoek van LPCB belangrijke tekortkomingen
worden geconstateerd kan de frequentie en de duur van de controlebezoeken
verhoogd worden totdat de prestatie van de (voorlopige) erkende
sprinklerinstallateur is teruggekeerd naar een acceptabel niveau.

Hierbij een aantal voorbeelden van situaties waarbij de onderzoeksfrequentie kan
worden verhoogd :

- ontwerpmaatstaven die onder een acceptabel niveau zakken;
- installateur houdt zich niet aan de LPS 1233 procedures;
- schending van managementsystemen en ISO procedures;
- matige uitvoering van het werk op de bouwplaats.

3.19.3 Tekortkoming- en waarnemingrapporten

Aan het einde van elke audit zullen alle tekortkomingen of waarnemingen,
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vastgesteld door de LPCB assessor gedurende het onderzoek, voor
akkoordverklaring aan de (voorlopige) erkende sprinklerinstallateur worden
overhandigd en wordt de datum bepaald waarop actie moet zijn ondernomen. Voor
tekortkomingen ( major/minor non-compliances) geldt daarvoor in principe een
periode van 60 dagen. Voor waarnemingen (observations) geldt in principe dat
actie moet zijn ondernomen vóór de volgende audit.

(Voorlopige) erkende sprinklerinstallateurs moeten op de overeengekomen datum,
tenzij anders met LPCB is overeengekomen, het rapport naar LPCB hebben
teruggestuurd inclusief onderbouwende documentatie. Intentieverklaringen worden
niet geaccepteerd voor tekortkomingen; corrigerende maatregelen moeten ten
uitvoer zijn gebracht en geïmplementeerd.

3.19.4 Opheffen van locatie gerelateerde tekortkomingen of waarnemingen

Om uitsluitsel te geven over tekortkomingen of waarnemingen die
locatiewerkzaamheden vereisen, moet objectief bewijs worden overlegd dat deze
werkzaamheden zijn uitgevoerd. LPCB accepteert geen mondelinge- of schriftelijke
verklaringen zonder objectief bewijsmateriaal. Voorbeelden van geaccepteerd
bewijsmateriaal zijn:

- Een kopie van een locatie-instructie (een document verstrekt aan het
installatiebedrijf of onderaannemer voor de aanvraag van
locatiewerkzaamheden) waarin tot in detail de werkzaamheden worden
beschreven (met tekeningen waar nodig), ondertekend door de (leidinggevend)
monteur* om te bevestigen dat de werkzaamheden zijn voltooid en
medeondertekenend door de projectleider*.

- Een foto (papierafdruk of digitaal) van de locatie waarop de voltooide
werkzaamheden zijn te zien. Noot – Uit de foto moet men duidelijk op kunnen
maken om welke locatie het gaat en dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

3.20 Opgave aan LPCB

De (voorlopige) erkende sprinklerinstallateur moet LPCB jaarlijks op verzoek een
gedetailleerd overzicht verstrekken betreffende het aantal gemonteerde sprinklers en
alarmkleppen die binnen één jaar zijn gemonteerd.

De (voorlopige) erkende sprinklerinstallateur moet een projectlogboek* (contract log)
bijhouden met onder meer de details van alle uitgevoerde sprinklercontracten*. Het
projectlogboek* moet alle uitgevoerde sprinklercontracten* vermelden ongeacht of er een
LPS 1233 productcertificaat is verstrekt. Het projectlogboek is te verkrijgen op www.lpcb.nl

3.21 Nevenvestigingen

3.21.1 Een nevenvestiging is een vestiging van een erkend sprinklerinstallateur die niet
compleet zelfstandig is en afhankelijk is van de ondersteuning van een ander
kantoor, binnen dezelfde bedrijfsgroep, voor activiteiten zoals ontwerp*, levering,
montage*, inbedrijfstellen en onderhoud*.

3.21.2 Voorwaarden

3.21.2.1 Een vestiging kan alleen in aanmerking komen als nevenvestiging
wanneer het moederbedrijf is geregistreerd als een LPS 1233 erkend
sprinklerinstallateur.
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3.21.2.2 De aanvraag voor een nevenvestiging kan worden gecoördineerd door
het moederbedrijf, verantwoordelijk voor de nevenvestiging.

3.21.2.3 De nevenvestiging moet in het bezit zijn van een NEN-EN-ISO-9001
certificaat, uitgegeven door een geaccrediteerde certificatie-instelling,
voor de volgende scope:

“Ontwerp*, levering, montage* en onderhoud* van sprinklersystemen*
of brandbeveiligingssystemen.”

Opmerking – Het is toegestaan dat de nevenvestiging staat vermeld op het
NEN-EN-ISO9001 certificaat van het moederbedrijf of certificaat van de
bedrijfsgroep.

3.21.2.4 De nevenvestiging moet in het bezit zijn van een geldig VCA (of
gelijkwaardig) certificaat.

Opmerking: Het is toegestaan dat de nevenvestiging wordt vermeld op het VCA
certificaat van het moederbedrijf of certificaat van de bedrijfsgroep.

3.21.2.5 De nevenvestiging moet ten minste het vereiste aantal gekwalificeerd
personeel* in dienst hebben in overeenstemming met tabel 3.1 waarin
een sprinklerinstallateur tot 5000 sprinklers per jaar monteert*. Het
totaal aantal gekwalificeerd personeel* voor het moederbedrijf plus de
nevenvestiging(en) zal zijn gebaseerd op het totaal aantal sprinklers per
jaar dat door alle vestigingen samen is gemonteerd.

3.21.2.6 LPCB zal een eendaags evalutie-onderzoek doen bij de
nevenvestiging, om vast te stellen of men in aanmerking komt als
nevenvestiging en of men tegemoet komt aan de eisen van het LPS
1233 schema.

3.21.2.7 Wanneer de nevenvestiging minder dan 3000 sprinklers per jaar
monteert*, moeten alle ontwerpen* van de nevenvestiging worden
geverifieerd door gekwalificeerd personeel* werkzaam bij het
moederbedrijf. Wanneer de nevenvestiging meer dan 3000 sprinklers
per jaar monteert*, mogen alle ontwerpen* worden geverifieerd door
gekwalificeerd personeel* werkzaam bij de nevenvestiging. Ontwerpen*
moeten worden geverifieerd in overeenstemming met clausule 3.11.3.
Rapporten moeten zowel op de nevenvestiging als op het moederbedrijf
worden bewaard indien er minder dan 3000 sprinklers per jaar door de
nevenvestiging zijn gemonteerd.

3.21.2.8 Wanneer de nevenvestiging minder dan 3000 sprinklers per jaar
monteert, moeten alle montagewerkzaamheden van de nevenvestiging
worden geïnspecteerd door gekwalificeerd personeel* werkzaam bij het
moederbedrijf. Wanneer de nevenvestiging meer dan 3000 sprinklers
per jaar monteert, mogen alle montagewerkzaamheden worden
geïnspecteerd door gekwalificeerd personeel* werkzaam bij de
nevenvestiging. Ontwerpen* moeten worden gevalideerd in
overeenstemming met clausule 3.11.4. Rapporten moeten zowel op de
nevenvestiging als op het moederbedrijf worden bewaard indien er
minder dan 3000 sprinklers per jaar door de nevenvestiging zijn
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gemonteerd.

3.21.2.9 De nevenvestiging moet een eigen projectlogboek* van uitgevoerde
contracten* bijhouden.

3.21.2.10 Nevenvestiging zullen iedere jaar gedurende één dag door LPCB
worden beoordeeld, om de bekwaamheid als nevenvestiging te
confirmeren en om te bevestigen dat deze tegemoet komt aan de eisen
van het LPS 1233 schema.

3.21.2.11 Bijzonderheden van de nevenvestiging zullen worden vermeld op het
LPS 1233 erkenningcertificaat van het moederbedrijf. De
nevenvestiging zal naast het moederbedrijf ook worden vermeld op de
website van het LPCB, www.lpcb.nl.

3.21.2.12 De nevenvestiging moet een jaarlijkse bijdrage betalen overeenkomstig
het huidige LPS 1233 contributieschema.

3.21.2.13 De LPS 1233 erkenningenstatus van elk bedrijf (nevenvestiging of
moederbedrijf) van de sprinklerinstallateur moet duidelijk vermeld staan
op contracten* en offertes, briefhoofden en promotiemateriaal.

3.21.3 In het geval dat een nevenvestiging voor tweeachtereenvolgende jaren meer dan
3000 sprinklers per jaar monteert, zal een nevenvestiging hetzelfde aantal
surveillance audits moeten ondergaan als een zelfstandig opererende vestiging
(zowel voorlopig als volledig erkend) en moet het voldoen aan alle eisen van het
LPS 1233 schema.

3.21.4 De nevenvestiging mag op elk gewenst moment ervoor kiezen om zelfstandig te
werken zonder dat het werk beoordeeld of geïnspecteerd moet worden door
technici van het moederbedrijf, op voorwaarde dat de nevenvestiging over
voldoende middelen beschikt om zelf onafhankelijke ontwerpbeoordelingen en
locatie-inspecties uit te voeren. De nevenvestiging is echter wel onderworpen aan
reguliere surveillance audits om te blijven voldoen aan de eisen van het LPS 1233
schema.

3.21.5 Speciale organisatorische structuren kunnen worden geaccepteerd; gedetailleerde
informatie moet bij de CvD ter consideratie en aanvaarding worden ingediend.

3.21.6 Nevenvestigingen, die niet tot het type behoren zoals hierboven weergegeven,
mogen geen sprinklerwerkzaamheden uitvoeren binnen het LPS 1233 schema.

3.21.7 Naast nevenvestigingen is het mogelijk dat een (voorlopig) erkende installateur
vanuit meerdere locaties werkzaamheden uitvoert, zo genaamde
satellietvestigingen. Voor satellietvestigingen gelden dezelfde voorwaarden als
voor nevenvestigingen met dien verstande dat satellietvestigingen niet op het
certificaat noch op de LPCB website worden vermeld. Het enige verschil tussen
een satellietvestigingen en het moederbedrijf is een fysieke afstand. De LPCB
controleonderzoeken zullen om en om plaatsvinden bij het moederbedrijf en de
satellietvestiging(en).

3.22 Uitbesteding*

3.22.1 In principe hoort een (voorlopig) erkende installateur een personele bezetting te
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hebben volgens tabel 3.1, om een gemiddelde jaarlijkse orderstroom te kunnen
verwerken. Indien zich echter pieken in deze orderstroom voordoen dan bestaat de
mogelijkheid een aantal werkzaamheden uit te besteden, inclusief de
kernactiviteiten ontwerp* en montage*.

Uitbesteding* van de volgende werkzaamheden is mogelijk binnen het LPS 1233
schema:

- Ondergrondse leidingwerk
- Levering van pompsets, compleet met bedieningsapparatuur
- Levering en installatie van (goedgekeurde) wateropslagtanks
- Levering van brand- en sprinklermeldsystemen
- Levering en montage van kabelwerk voor brand- en sprinklermeldsystemen
- Levering en montage van brandmeldsystemen, in overeenstemming met de

NCP brandmeldregeling, t.b.v. pre-action- en deluge-installaties
- Levering van geprefabriceerd leidingwerk
- Ontwerpen* van sprinklersystemen*
- Montage* van sprinklersystemen*
- Bouwkundige aspecten van het contract*

3.22.2 De criteria voor de selectie en evaluatie van onderaannemers moet door de
sprinklerinstallateur worden uitgevoerd in overeenstemming met haar NEN-EN-
ISO-9001 kwaliteitsprocedures.

3.22.3 De sprinklerinstallateur blijft volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het
contract*.

3.22.4 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet haar onderaannemer voorzien
van alle gedocumenteerde technische eisen om te waarborgen dat wordt voldaan
aan de sprinklervoorschriften* en het UPD*, inclusief, wanneer van toepassing, een
referentie naar het gebruik van goedgekeurde componenten* en gekwalificeerd
personeel*, zoals binnen dit schema vereist is.

3.22.5 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur is verantwoordelijk erop toe te zien dat
haar onderaannemers volledig voldoen aan de relevante clausules van dit LPS
1233 certificatieschema. Specifiek voor het uitbesteden van ontwerp*- en
montage*werkzaamheden moet de onderaannemer aan dezelfde criteria voldoen
als de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur , dit moet op verzoek aantoonbaar
gemaakt worden aan LPCB.

3.22.6 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet de onderaannemer van het
ontwerp* of de montage* voorzien van al haar procedures en werkinstructies die
betrekking hebben op het werk dat is uitbesteed.

3.22.7 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet de werkzaamheden van zijn
onderaannemer controleren om te waarborgen dat het niveau van vakmanschap
en het voldoen aan de sprinklervoorschriften* en het UPD* voldoende is.

3.22.8 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur moet de verificatie (wanneer de
werkzaamheden ook het ontwerp* bevatten) en validatie uitvoeren (door middel
van waarneming en proefneming) van de werkzaamheden die werden uitbesteed,
en gedetailleerde verslaggeving ter inzage van de LPCB verzorgen.
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BIJLAGE A - INSPECTIEPROCEDURES ´As´

A.0 Algemeen

Deze bijlage beschrijft de procedure die gevolgd moet worden om een sprinklerinstallatie* van
een LPS 1233 productcertificaat te kunnen voorzien.
Het stromingsschema op de volgende pagina toont het gehele proces, gevolgd door een uitleg
over elke stap in het proces.

A.0.1 De (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur* (hierna te noemen IN) moet voor ieder
sprinkler contract* dat in aanmerking komt voor productcertificering conform het LPS
1233 schema een uniek projectnummer aanmaken.
Op alle correspondentie dient dit projectnummer te worden vermeld

A.0.2 De uitgangspunten ten behoeve van de productcertificering conform het LPS 1233
schema moeten worden vastgelegd in het UitgangsPuntenDocument (UPD*).

A.0.3 De uitvoering van het sprinkler-contract* moet worden gerealiseerd door een IN.

A.0.4 Inspectie activiteiten moeten worden uitgevoerd door een Inspectie Organisatie
(hierna te noemen IO), welke een licentieovereenkomst heeft met LPCB.

A.0.5 De procedure die moet worden gevolgd om tot een productcertificaat op een
sprinklerinstallatie te komen wordt weergegeven in het “LPS 1233 Inspectie Procedure
´As´ Stromingsschema”.
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LPS 1233 Inspectieprocedure As – Stromingsschema
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A.1 Acceptatie van Uitgangspuntendocument (UPD*) door LPCB

A.1.1 De IN moet het UPD* aan LPCB ter beschikking stellen voor acceptatie voordat met
de uitvoering van het contract wordt aangevangen.

A.1.2 LPCB beoordeelt het UPD* op basis van de van toepassing zijnde voorschriften en
dit Certificatieschema.

A.1.3 LPCB zal de IN schriftelijk in kennis stellen of een Productcertificaat wel of niet kan
worden verstrekt.

A.1.4 Als het gespecificeerde product niet voldoet zal LPCB de IN daarvan schriftelijk in
kennis stellen met reden omkleed waarom afgifte van een Productcertificaat niet
mogelijk is op basis van het UPD*.

A.2 Ontwerp van de sprinklerinstallatie*

A.2.1 De IN realiseert het ontwerp* van de installatie, gebaseerd op de uitgangspunten
zoals vastgelegd in het UPD*, alsmede alle van toepassing zijnde
contractdocumenten.

A.2.2 Als onderdeel van het ontwerp* maakt de IN de benodigde hydraulische calculaties en
bepaalt aan de hand van het ontwerp* en gebaseerd op het UPD* de definitieve
uitvoering van het systeem. Hierin moet o.a. opgenomen zijn de uitvoering van de
watervoorziening, materiaal- en componentenkeuze, sprinklermeldgegevens etc.

A.2.3 Om in aanmerking te komen voor productcertificering moeten de ontwerptekeningen
inclusief de hydraulische calculaties, gegevens van de watervoorziening en andere
relevante gegevens zoals materiaal- en componentenkeuze minimaal in tweevoud ter
beoordeling worden gezonden naar een IO.

A.3 Ontwerpbeoordeling

A.3.1 De IO dient eerst te bepalen of de van de IN ontvangen documenten voldoende zijn
om een beoordeling te kunnen uitvoeren. Indien een beoordeling niet mogelijk is dient
de IO de IN daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. De IN moet de juiste
gegevens dan alsnog overleggen.

Vervolgens beoordeelt de IO alle van de IN ontvangen documenten en toets deze aan
het gestelde in het UPD* en de hierin vastgelegde van toepassing zijnde
voorschriften*. Dat alle elementen door de IO zijn beoordeeld kan b.v. worden
aangetoond door middel van checklijsten. De IO houdt daarbij rekening met de
eventueel overeengekomen en vastgelegde afwijkingen*.

A.3.1.1 Fouten en afwijkingen* ten opzichte van het UPD* en/of de onderhavige
sprinklervoorschriften* worden aangegeven op één set van de voor
beoordeling ingestuurde tekeningen en hydraulische calculaties en/of
overige gegevens.

A.3.1.2 Alle documenten moeten worden voorzien van een stempel waarop de
keuringsstatus van de beoordeling staat aangegeven (zie paragraaf A.4).
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A.3.1.3 Alle opmerkingen ten aanzien van het ontwerp* worden aangegeven in een
schrijven dat tezamen met een set tekeningen (zonder opmerkingen) wordt
geretourneerd aan de IN.

A.3.1.4 De termijn waarbinnen de IO de ontvangen documenten dient te beoordelen
of erop dient te reageren bedraagt maximaal tien werkdagen.

A.3.1.5 De met opmerkingen aangegeven tekeningen, hydraulische calculaties en
overige gegevens moeten tezamen met een kopie van het schrijven aan de
IN worden bewaard in het projectdossier van de IO.

A.4 Keuringsstatus

A.4.1 C - Status:

Dit is een afkeur van het ontwerp*/de montage* en kan veroorzaakt worden door een
aantal secundaire afwijkingen*, één of meer primaire afwijkingen*, onvoldoende
informatie, incorrecte calculaties, gebrek aan geschreven bewijsstukken van
overeengekomen afwijkingen*.

A.4.1.1 De IN moet de nodige correctieve maatregelen treffen en het ontwerp* en/of
overige gegevens opnieuw indienen bij de IO voordat verder gegaan mag
worden met de uitvoering van het werk.

A.4.2 B - Status:

Dit is een voorlopige goedkeur van het ontwerp*/de montage* en kan veroorzaakt zijn
door één of meerdere secundaire afwijkingen*.

A.4.2.1 Deze voorlopige goedkeur zal de IN niet weerhouden om normaal met de
uitvoering van het werk door te gaan.

A.4.2.2 Vóór montage* stelt de IN de IO schriftelijk in kennis welke correctieve
maatregelen zullen worden genomen.

A.4.2.3 De IN moet de noodzakelijke correctieve maatregelen treffen en het
ontwerp* opnieuw indienen bij de IO voordat het contract* is beëindigd.

A.4.3 A – Status:
Dit is een volledige goedkeuring van het ontwerp*/de montage*.

A.4.4 LPS 1233 Stempels Keuringsstatus:

NAAM INSPECTIE ORGANISATIE

A GOEDGEKEURD
DATUM: NAAM: GETEKEND:
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NAAM INSPECTIE ORGANISATIE

B

GOEDGEKEURD MET
OPMERKINGEN

ZIE BRIEF:

DATUM: NAAM: GETEKEND:

NAAM INSPECTIE ORGANISATIE

C
AFGEKEURD

ZIE BRIEF:

DATUM: NAAM: GETEKEND:

A.5 Ontwerpaanpassingen

A.5.1 Alle ontwerpaanpassingen veroorzaakt door enige betrokken partij moeten door de IN
worden verwerkt en vastgelegd.

A.5.2 Voor primaire aanpassingen dient de IN alle gegevens aan de IO te overleggen zoals
omschreven in paragraaf A.2 t/m A.4 van deze bijlage.

Onder primaire aanpassingen worden verstaan aanpassingen die afwijken van het
UPD* en/of de onderhavige sprinklervoorschriften* of die op enigerlei wijze van
invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de sprinklerinstallatie*.

A.5.3 Secundaire aanpassingen zijn alle aanpassingen die niet vallen onder de in A.5.2
genoemde situaties. Dit zijn aanpassingen die de functionaliteit en de
betrouwbaarheid van de sprinklerinstallatie* niet negatief beïnvloeden. Ze dienen
echter wel gedocumenteerd te worden.

A.5.4 Vervallen documenten moeten als zodanig worden gemerkt en daar waar nodig
worden bewaard in het projectdossier van de IN of IO tot aan de volledige beëindiging
van het contract*.

A.6 Inspecties

A.6.1 Alle locatie-inspecties moeten worden voorbereid, vastgelegd en uitgevoerd in
samenwerking met de IN en, indien benodigd, met overige partijen.

A.6.2 Tusseninspecties

A.6.2.1 Vanwege een langdurige montageperiode, uitgebreide beveiliging van loze
ruimten of de complexiteit van het contract, kunnen tusseninspecties
noodzakelijk zijn.
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A.6.2.2 De IO moet tusseninspecties houden op basis van de laatste goedgekeurde
ontwerpdocumenten, alsmede de van toepassing zijnde
sprinklervoorschriften* en het UPD* (rekening houdend met de
overeengekomen afwijkingen*).

A.6.2.3 De IO moet ALLE voor de inspectie noodzakelijke informatie meebrengen
welke bij hem is ingediend, alsmede alle ontwerpbeoordelingsrapporten tot
heden, om de voortgang van correctieve maatregelen, die eerder zijn
vastgesteld, te controleren.

A.6.2.4 De IO moet de eventueel op het werk aangepaste tekeningen beoordelen
aan de hand van de goedgekeurde ontwerptekeningen en andere relevante
gegevens. De tijdens de inspectie gemaakte opmerkingen, van welke aard
dan ook, moeten in een schriftelijke rapportage aan de IN en/of andere
partij(en) worden bevestigd.

A.6.2.5 Een vertegenwoordiger van de IN moet altijd bij de tusseninspectie
aanwezig zijn.

A.6.2.6 Een kopie van de inspectie rapportage moet worden opgenomen in het
projectdossier van de I-I en de IO.

A.6.3 Eindinspectie (validatie)

A.6.3.1 Een eindinspectie dient plaats te vinden zo spoedig mogelijk, doch niet later
dan drie maanden, na het gereedkomen van de montagewerkzaamheden.

A.6.3.2 Een eindinspectie dient te worden gehouden in aanwezigheid van de
projectleider* van de IN. Het beproeven en bedienen van alarmkleppen,
pompen en overige apparatuur dient door de IN te worden uitgevoerd.

A.6.3.3 Een eindinspectie door de IO mag pas worden uitgevoerd als de volgende
bescheiden in het bezit zijn van de IO en zijn beoordeeld:

a) Definitieve documenten, inclusief het P&ID met componentenlijst.

b) Resultaten van vooraf uitgevoerde tests zoals pomptests, inclusief
pompgrafiek(en), berekeningen watervoorziening, interne
eindinspectierapporten van de IN met daarin aangegeven alle
ingestelde en te meten waarden van componenten en apparatuur etc.

c) Afpers- en doorspoelrapporten van het leidingwerk.

d) Verklaring dat al het leidingwerk voorafgaand aan de montage*
inwendig is gecontroleerd op eventuele vervuiling.

e) Alle noodzakelijke informatie betreffende de sprinklermeldingen
alsmede brand- en storingsmeldingen.

f) Overzicht van de toegepaste componenten* en, indien van toepassing,
de keuren hierop).

A.6.3.4 Alle in A.6.3.3 genoemde documenten moeten door de IO beoordeeld
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worden om zeker te stellen dat alle opmerkingen en correctieve maatregelen
uit eerdere documentbeoordelingen en/of tusseninspecties zijn uitgevoerd.

A.6.3.5 De IO moet de eindinspectie uitvoeren op basis van de goedgekeurde
documenten, het UPD* en de onderhavige sprinklervoorschriften*, hierbij
rekening houdend met eventueel eerder overeengekomen en
gedocumenteerde afwijkingen*. De resultaten van de inspectie moeten
worden vastgelegd in een standaard inspectierapport.
Indien noodzakelijk moet hierbij gebruikt gemaakt worden van checklijsten.

A.6.3.6 Alle opmerkingen en afwijkingen*, ongeacht of ze primair of secundair zijn,
moeten worden gedocumenteerd. Overeengekomen afwijkingen* moeten
worden vermeld in het standaard inspectierapport.

A.6.3.7 Alle documenten moeten door de IN als 'As Built' worden ingediend bij de
IO. Opmerking: als resultaat van de eindinspectie kan het nodig zijn dat de
definitieve documenten alsnog 'As Built' moeten worden gemaakt. Dit staat
in principe LPS 1233 certificering niet in de weg.

A.6.3.8 De ‘As Built’ documenten moeten door de IO worden voorzien van het LPS
1233 keuringsstempel waarop aangegeven de status van de keuring (zie
paragraaf A.4).

A.6.3.9 Een kopie van alle opgemerkte documenten tezamen met het
inspectierapport moet door de IO worden teruggestuurd naar de IN en indien
van toepassing naar de overige partijen.

A.6.3.10 Indien tijdens de inspectie blijkt dat er afwijkingen* zijn die
productcertificering in de weg staan, dan dient de IN correctieve
maatregelen te treffen. De inspectie wordt in zo'n geval beschouwd als een
tusseninspectie. Na correctieve maatregelen dient er opnieuw een
eindinspectie te worden uitgevoerd.

A.6.3.11 Een kopie van alle gemarkeerde documenten en inspectierapporten moet
worden bewaard in het projectdossier van de IO en IN.

A.7 Afgifte van een LPS 1233 Product Certificaat op de sprinklerinstallatie.

A.7.1 Om een Product Certificaat op de sprinklerinstallatie te kunnen afgeven moet de IN de
volgende documenten aan LPCB overleggen :
- Het eindinspectierapport van de IO.
- Definitieve en getekende versie van het UPD*.
- De onderhoudsmatrix (3.18.6).
- Het P&ID met de componentenlijst.

A.7.2 Evaluatie van het definitieve UPD en het eindinspectierapport.
Om een Product Certificaat op de sprinklerinstallatie te kunnen afgeven zal LPCB het
definitieve UPD* en het inspectierapport op de volgende aspecten beoordelen:

- Compleetheid;
- In overeenstemming met de van toepassing verklaarde voorschriften;
- Ondubbelzinnigheid;
- Afwijkingen ten opzichte van het UPD* van het product dat gecertificeerd

moet worden.
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A.7.3 Beoordeling van de onderhoudsmatrix

LPCB beoordeelt de onderhoudsmatrix op basis van de eisen zoals vastgelegd in het
UPD* en de van toepassing zijnde sprinklervoorschriften*. LPCB houdt rekening met
alle overeengekomen en vastgelegde afwijkingen*.

Alle opmerkingen aangaande de onderhoudsmatrix zullen schriftelijk aan de IN
kenbaar worden gemaakt.

A.7.4 Een LPS 1233 Product Certificaat op de sprinklerinstallatie* wordt afgegeven door
LPCB op basis de beoordeelde en gekeurde documenten zoals gespecificeerd in
A.7.2 en A.7.3 en indien de sprinklerinstallatie* is ontworpen* en gemonteerd* door
een IN in overeenstemming met de voorwaarden van dit schema.

A.7.5 Een LPS 1233 Product Certificaat op de sprinklerinstallatie* wordt niet afgegeven
voordat het volgende proces naar behoren is afgerond:

a) Alle ontwerp- en montageafwijkingen die zijn geconstateerd tijdens het
inspectieproces moeten zijn opgelost.
Afwijkingen die door LPCB als primair worden aangemerkt moeten zijn opgelost
voordat er een Product Certificaat kan worden afgegeven. Alle overige
afwijkingen* moeten door de IN zijn verholpen binnen een periode van vier weken
of zoals overeengekomen met LPCB.

b) Aantoonbaar bewijs dat de IN zijn klant of diens vertegenwoordiger heeft voorzien
van:
- Beheer en Onderhoud handboeken;
- Op maat gesneden gedetailleerd periodiek test programma;
- Op maat gesneden gedetailleerd controle programma;
- Op maat gesneden onderhoudsprogramma (onderhoudsmatrix).

c) Aantoonbaar bewijs dat de IN de beheerder een gedegen instructie heeft gegeven
over de werking van de installatie alsmede de controle en testwerkzaamheden ( in
geval de beheerder de wekelijkse tests zelf wenst uit te voeren).
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BIJLAGE B

TYPE GOEDGEKEURDE COMPONENTEN*

SPRINKLERPRODUCTEN

Natte Alarmkleppen

Droge Alarmkleppen

Pre-action Kleppen inclusief controle apparatuur

Moedersprinklers (Multiple Controls)

Alternatieve Natte en Droge Alarmkleppen

Versnellers en ontluchters t.b.v. droge installaties

Toevoer- en bedieningsafsluiters

Keerkleppen

Alarm Drukschakelaars

Pressostaten t.b.v. pompstart

Stromingsschakelaars

Sprinklerkoppen

Debietmeters (flowmeters) (zie opmerking hieronder)

Verstelbare zakpijpen

Ophang- en beugelmateriaal t.b.v. sprinklerleidingwerk

Groefkoppelingen

Sprinkleralarm- en meldapparatuur

Bovengrondse wateropslagtanks (indien 15 jaar onderhoudsvrij is vereist)

Inductie debietmeters (Inductie flowmeters)

( Deze meters behoeven geen specifieke keur, op voorwaarde dat ze zijn
gekalibreerd en het kalibratierapport van de leverancier is meegeleverd)
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BIJLAGE C

PROCEDURE VOOR HET CONTROLEPROCES VAN VOORLOPIG ERKENDE
SPRINKLERINSTALLATEURS (VES*).

C.1 Vóór aanvang van elk sprinklercontract* dient de VES* de volgende gegevens aan LPCB te
overhandigen :
- NAW gegevens van de klant van de VES*.
- Contractnummer.
- Het goedgekeurde en ondertekende UPD* bestaande uit de brandbeveiligingsspecificatie en
de omvang (scope) van de opdracht.

C.2 Gedurende de uitvoering van het contract zal LPCB tijdens de halfjaarlijkse controlebezoeken
het contract* beoordelen om vast te kunnen stellen of wordt voldaan aan dit certificatieschema
en het UPD*.

C.3 Na de oplevering en beëindiging van het contract* dient de VES* de volgende bescheiden te
overhandigen aan LPCB :
- Alle correspondentie met en van de Inspectie Organisatie* betreffende de
ontwerpbeoordelingen.

- Alle correspondentie met en van de Inspectie Organisatie* betreffende afwijkingen*.
- Alle tusseninspectierapporten van de Inspectie Organisatie*
- De eindinspectierapporten van de Inspectie Organisatie*
- De Beheer en Onderhoud Specificatie*.
- Het P&ID inclusief een gedetailleerde componentenlijst.

C.4 Na positieve beoordeling door LPCB van de stukken genoemd onder C.3 zal LPCB een
productcertificaat verstrekken aan de VES*.

C.5 Indien door LPCB geen positieve beoordeling kan worden gegeven zal een non-compliance
rapport worden opgesteld. De VES* dient binnen 60 dagen (of zoals onderling overeen is
gekomen) hierop met corrigerende maatregelen te reageren. Zo nodig zal LPCB een
controlebezoek afleggen bij de VES* om de corrigerende maatregelen te onderzoeken.
Als blijkt dat de genomen corrigerende maatregelen niet afdoende zijn of als de VES* niet
reageert binnen de gestelde termijn kan de termijn door LPCB eenmalig worden verlengd, met
een nader overeen te komen termijn. Als uit het resultaat van dit onderzoek blijkt dat de VES*
niet kan of wil voldoen aan de gestelde eisen zal LPCB overgaan tot schorsing van de
voorlopige erkenning van de installateur.
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BIJLAGE D – Definities van Deel 3 van het LPS 1233-certificeringsschema (alfabetische
volgorde)

Aanpassing, Sprinklersysteem*

Een aanpassing* aan een sprinklerinstallatie* bestaat uit een wijziging, aanpassing* of uitbreiding
van een sprinklerinstallatie * welke resulteert in een verandering van het aantal sprinklers in het
systeem, een verandering van het bestaande leidingwerk, een verandering van de
watervoorziening, of een verandering van het sprinklermeldsysteem.

Afwijkingen (primair) (major deviation)

Een primaire afwijking is een afwijking van de installatievoorschriften van een dusdanige aard dat
het een negatief effect heeft of kan hebben op de werking van een geïnstalleerd systeem, zoals het
blussen- of onder controle houden van brand.

Afwijkingen (secundair) (minor deviation)

Een secundaire afwijking is een afwijking van de installatievoorschriften van een dusdanige aard
dat het geen negatief effect zal hebben op de werking van een geïnstalleerd systeem, zoals het
blussen- of onder controle houden van brand.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst, direct gesloten tussen de werknemer en de
(voorlopig) erkende sprinklerinstallateur, waarbij de werknemer in dienst treedt bij een (voorlopig)
erkende sprinklerinstallateur om, tegen betaling door de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur,
werkzaamheden uit te voeren onder instructie van de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur.

Beheer en Onderhoud Specificatie

Een Beheer en Onderhoud Specificatie is een gedetailleerde specificatie hoe de installatie
gedurende de levensduur in zijn nominale staat* te houden. De Beheer en Onderhoud Specificatie
moet opgesteld worden door een (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur en moet ten minste
bestaan uit:

- Beheer en Onderhoud Handboek van de installatie, inclusief bedieningsinstructies voor de
eigenaar/beheerder van de installatie.

- Gedetailleerd en op maat gesneden periodiek test programma, uit te voeren door de
eigenaar/beheerder van de installatie of de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur.

- Gedetailleerd en op maat gesneden controle programma, in principe uit te voeren door de
eigenaar/beheerder van de installatie.

- Gedetailleerd en op maat gesneden onderhoud programma van alle relevante componenten*
en subsystemen in de installatie, uit te voeren door de (voorlopig) erkende
sprinklerinstallateur.

- Elk programma moet per activiteit aangeven welke partij of functionaris die activiteit mag
uitvoeren.

Componenten

Veel toegepaste componenten in een sprinklerinstallatie zijn algemene installatiecomponenten
zoals draadfittingen, bouten en moeren, draadstangen, manometers etc. Voor dit soort
componenten zijn geen specifieke keuren voor toepassing in sprinklerinstallaties vereist. Deze
componenten moeten echter wel geschikt zijn voor toepassing in sprinklerinstallaties.

Voor de componenten die zijn vermeld in Bijlage B is een keur vereist (goedgekeurde
componenten).
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Daarnaast vinden we momenteel steeds vaker componenten of systemen in sprinklerinstallaties

welke een goedkeuring (listing) bezitten van een instantie (bijv. LPC, FM, VdS), waarbij echter de

toepassing niet wordt omschreven in de (van toepassing verklaarde) sprinklervoorschriften. Enkele

voorbeelden hiervan zijn het Quell systeem, Uni-pipe instortleidingen, Dry-pendent ESFR sprinkler,

etc. Het betreft nieuwe technologieën. De meest gangbare sprinklervoorschriften staan nieuwe

ontwikkelingen niet in de weg (b.v. NFPA 13 paragraaf 1.6 “New Technology” en hoofdstuk 1 van

de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 editie 2010).

Doordat de specifieke toepassing niet omschreven wordt in een (van toepassing verklaard)

sprinklervoorschrift is het vanuit de toetsing moeilijk herleidbaar te krijgen wat het

toetsingscriterium is. Tevens wordt in veel gevallen in het Uitgangspuntendocument (UPD) niet

verwezen naar deze nieuwe componenten, simpelweg omdat toepassing in het UPD stadium nog

niet vast staat.

Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat “nieuwe technologieën” in een

sprinklerinstallatie kunnen worden toegepast indien deze zijn geaccepteerd door de CvD-blus.

Voorbeelden van “nieuwe technologieën”:

1. Bovengrondse leidingsystemen, geschikt voor instort (voorbeeld: Uni-pipe).

2. Bovengrondse press-fitting leidingsystemen (voorbeeld: VSH).

3. Bovengrondse CPVC leidingsystemen (voorbeeld: Blazemaster).

4. Flexibele leidingen (voorbeeld: Rapidrop).

5. Sprinklers die niet worden beschreven in enig voorschrift (voorbeeld: Viking dry pendent

ESFR).

6. Sprinklerconcepten die niet worden beschreven in enig voorschrift (voorbeeld: Quell systeem).

In dit geval wordt het begrip “component” dus opgerekt tot een compleet concept.

7. Componenten die worden beschreven in algemeen geaccepteerde voorschriften, maar

waarvan de toepassingscriteria per testinstituut kunnen verschillen. Voorbeeld: er zijn

sprinklers (Amerikaans fabrikaat) die door het ene keuringsinstituut geschikt zijn bevonden

voor (NFPA) OH2, maar door een ander instituut slechts voor OH1. Ook zijn er componenten

die door het ene instituut geschikt zijn bevonden voor een werkdruk tot 20 bar, terwijl een

ander instituut ze geschikt acht voor een werkdruk tot 35 bar.

Goedgekeurde componenten

Componenten, voorkomend op een lijst die is gepubliceerd door een geaccrediteerde
testorganisatie. Uit de lijst moet blijken dat het component voldoet aan de van toepassing
zijnde productnorm. De testorganisatie moet zijn geaccrediteerd voor het testen op basis van
de specifieke norm door de nationale accreditatie organisatie die een Mulitlaterale
Overeenkomst (MLA) heeft met de European Co-operation for Accreditation, of een
Mulitlaterale Erkenningsovereenkomst (MRA) met de International Laboratory Accreditation
Cooperation of het International Accreditation Forum. Als onderdeel van de goedkeuring moet
er een periodieke (ten minste jaarlijkse) herziening plaatsvinden van het ´Factory Production
Control´ systeem (onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem, dat ten minste
gelijkwaardig is aan ISO 9001) van de fabrikant van het product. De productnorm op basis
waarvan het component wordt getest moet een geharmoniseerde Europese norm zijn, indien
beschikbaar. Alle eisen uit de norm zijn relevant. Indien er geen geharmoniseerde Europese
norm beschikbaar is kan een andere nationale of internationale norm worden toegepast als
basis voor de goedkeur van het component. Als de specifieke norm geen Nederlandse of
Europese norm is moet de norm beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels of Duits en vrij
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van kosten beschikbaar zijn voor de Commissie van Deskundigen (CvD : technische
commissie van het LPS 1233 certificatieschema). De CvD kan de norm beoordelen en zal een
besluit nemen of de norm wel of niet kan worden geaccepteerd als een productnorm.

Geaccepteerde componenten

De aanvraag voor acceptatie dient bij voorkeur te worden gedaan door de fabrikant of diens

vertegenwoordiger. Voor de aanvraag voor acceptatie en de beoordeling van “nieuwe

technologieën” gelden de volgende punten:

1) Het component of het systeem moet voldoen aan de definitie van goedgekeurde
componenten (zie hierboven).

2) Om vast te kunnen stellen of en onder welke voorwaarden acceptatie kan plaats vinden
dienen de volgende gegevens bij de aanvraag voor acceptatie te worden meegezonden:

a. Toepassingsgebied

b. Testprotocol

c. Testresultaten

d. Product handleiding (manual) van fabrikant.

3) De CvD-blus stelt de acceptatievoorwaarden vast. De acceptatievoorwaarden dienen
volledig te worden opgevolgd. Ook de beperkingen opgelegd vanuit de acceptatie moeten
hierin worden meegenomen. Als leidraad voor acceptatie geldt :

a. Voorwaarden vanuit de desbetreffende goedkeur worden volledig opgevolgd.
b. Het niveau van de beveiliging zoals bedoeld in het van toepassing zijnde

voorschrift wordt niet negatief beïnvloed.

4) Indien opleidingen zijn vereist voor de toepassing van de “nieuwe technologie”, dient te
worden aangetoond dat hieraan door het onderhavige personeel wordt voldaan.

Voor nieuwe technologieën en technologieën die zijn genoemd in de 7 voorbeelden hierboven
geldt dat hiervoor een acceptatie moet worden aangevraagd bij de CvD-blus. Dit geldt tevens
voor alle typen componenten waarvoor tot heden een soort gedoogsituatie bestond.
Zoals afgesproken in de CvD-blus heeft LPCB Nederland B.V. hiervoor een ´loket´ geopend
waar ook fabrikanten of diens vertegenwoordigers een eerste screening kunnen laten
uitvoeren door LPCB Nederland B.V. voorafgaand aan de acceptatie.

Contractgegevens

Contractgegevens zijn alle documenten waarin technische- en kwaliteitsaspecten van
sprinklercontracten* zijn vastgelegd en moeten minimaal de volgende items bevatten:

- UPD´s;

- Ontwerptekeningen en berekeningen;

- Rapportages van interne ontwerpverificaties en ontwerpvalidaties;

- Ontwerpbeoordelingsrapporten van inspectie organisaties*;

- Inspectierapporten van inspectie organisaties*;

- Beheer- en Onderhoudgegevens;
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- Originele sprinklervoorschriften* of normen op basis waarvan de sprinklerbeveiliging is
ontworpen en aangelegd;

- LPS 1233 Product Certificaten voor Brandbeveiligingsinstallaties.

Erkend sprinklerinstallateur

Een erkend sprinklerinstallateur is een, op basis van LPS 1233: Deel 1 , 3 en 3-O door LPCB
gecertificeerd bedrijf voor het ontwerpen*, monteren*, testen en inbedrijfstellen van
sprinklerinstallaties*, alsmede het uitvoeren van aanpassingen* en service*- en
onderhoudswerkzaamheden (zie ook deel 3-O).

Gekwalificeerd personeel

Werknemers met de juiste opleiding en gewenste ervaring wiens activiteiten een beslissende factor
zijn voor de kwaliteit van het eindproduct.

Gevarenklasse

De gevarenklasse waarvoor een sprinklerinstallatie* is ontworpen. Over het algemeen zijn er
binnen de sprinklervoorschriften* drie hoofdklassen te onderscheidden: licht, normaal en hoog.
Meer details over gevarenklassen vindt men in de van toepassing zijnde sprinklervoorschriften*.

Leidinggevend monteur

Een leidinggevend monteur is een sprinklermonteur opgeleid in sprinklertechnologie en
sprinklervoorschriften* die een montagegroep leidt voor het monteren* van een
sprinklerinstallaties*.

Montage (monteren)

De montage, uitgevoerd door de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur, omvat de volgende
verantwoordelijkheden en activiteiten met betrekking tot sprinkler contracten*:

a) De dagelijkse sturing en voortgang van het contract* m.b.t. ontwerp*, levering, montage*,
inbedrijfstelling en overdracht inclusief coördinatie met de klant en de verantwoordelijke
autoriteiten en andere installateurs.

b) De supervisie over montageploegen, zowel in vaste dienst als ingehuurd door de (voorlopig)
erkende sprinklerinstallateur, en de voortgangsinspecties van het werk inclusief de
opleveringstest en eindinspectie.

c) De inkoop, inspectie en opslag van apparatuur, materialen en arbeid.

Monteur

De monteur is een sprinklermonteur die is opgeleid in sprinklertechnologie en
sprinklervoorschriften* om sprinklerleidingwerk en -apparatuur te installeren.

Nominale staat

Conditie van de installatie die in overeenstemming is met het sprinklervoorschrift* zoals is
vastgelegd in de huidige versie van de brandbeveiligingsspecificatie.

Ontwerp (ontwerpen)

Met het ontwerp wordt de lay-out van de sprinklerinstallatie* bedoeld, inclusief het maken van
berekeningen en materiaalkeuzes, voor het bedrijf waar de installatie zal worden gemonteerd,
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conform het UPD*, de van toepassing zijnde sprinklervoorschriften* en andere contractuele
verplichtingen.

Projectleider

De projectleider behoort tot het vast personeel* van de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur en
is verantwoordelijk voor het complete sprinklercontract* inclusief de uitvoering op het werk.

Projectlogboek

Het projectlogboek is een lijst van alle sprinklercontracten* die in een jaar door een (voorlopig)
erkende sprinklerinstallateur* zijn uitgevoerd en die op aanvraag aan LPCB moet worden
toegestuurd. De lijst moet ook sprinklercontracten* bevatten die niet van een LPS 1233 Product
Certificaat zijn voorzien.

Service (onderhoud)

Service omvat het periodieke testen (en de controle)) onderhoud en reparatie van de
sprinklerinstallatie* door de (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur in overeenstemming met de
van toepassing zijnde sprinklervoorschriften*, om te waarborgen dat de sprinklerinstallatie * te allen
tijde volledig in bedrijf en effectief is

Service- en onderhoudscontract

In de context van dit document wordt hiermee bedoeld een contractuele verplichting, aangegaan
door een LPS 1233 (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur*, om service* uit te voeren aan een

sprinklerinstallatie *.

Servicemonteur

De servicemonteur is de monteur*, opgeleid in sprinklertechnologie en sprinklervoorschriften*, die
onafhankelijk preventieve- en correctieve maatregelen treft aan sprinklerinstallaties* als onderdeel
van de service*procedure.

Sprinklercontract

In de context van dit document wordt met een sprinklercontract, of contract, een opdracht bedoeld
van een LPS 1233 (voorlopig) erkende sprinklerinstallateur* om een sprinklerinstallatie*, of een
aanpassing* daaraan, te ontwerpen, leveren, fabriceren, monteren, testen en inbedrijfstellen, in
overeenstemming met het UPD* en de van toepassing zijnde sprinklervoorschriften*.

Sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie is het geheel aan voorzieningen benodigd voor de sprinklerbeveiliging in
gebouwen, bestaande uit één of meerdere sprinklerinstallatiesecties* het hoofdleidingwerk naar de
installatiesectie(s) en de watervoorziening.

Sprinklerinstallatie (sectie)

Een sprinklerinstallatiesectie bestaat uit een alarmklep met een leidingnet voorzien van sprinklers.
De sprinklers zijn op specifieke locaties geïnstalleerd onder het dak, of plafond en andere locaties
indien vereist.
Een sprinklerinstallatiesectie moet zijn aangesloten op een watervoorziening.

Sprinklertechnicus

De sprinklertechnicus is een uitvoerder opgeleid in sprinklertechnologie en sprinklervoorschriften*
die verantwoordelijk is voor het ontwerp* van het door de installateur te leveren sprinklerinstallatie*.
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Hij kan assisteren tijdens de montage* en inbedrijfstelling.

Sprinklervoorschriften

In de context van dit document wordt met sprinklervoorschriften, die toegepast worden bij het
ontwerp*, de montage* en beheer en onderhoud*, bedoeld:

(a) VAS, Voorschrift Automatische Sprinklerinstallaties, inclusief memoranda of

(b) NEN- EN 12845 + A2 inclusief NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud, of

(c) CEA 4001, Sprinkler System Planning and Installation, of

(d) NFPA, of

(e) FM Global Property Loss Prevention Data Sheets, of

(f) Enig ander installatievoorschrift dat door de CvD gelijkwaardig wordt geacht met
bovenstaande.

(g) Hybride installaties volgens Bijlage E.

Tekenaar

De tekenaar is een uitvoerder, opgeleid in sprinklertechnologie en sprinklervoorschriften*, die
ontwerptekeningen en berekeningen van sprinklerinstallaties* maakt, onder supervisie en
eindverantwoordelijkheid van een sprinklertechnicus*.

Uitbesteding

Uitbesteding is het contractueel uitbesteden van een bepaald (deel van het) contract* en/of
levering van diensten door de (voorlopig) erkende installateur, zodanig dat de uitvoering en/of
levering niet wordt uitgevoerd door het vast personeel van de installateur.

Uitgangspuntendocument (UPD)

Zie ook deel 1.
Een gedetailleerde brandbeveiligingsspecificatie voor sprinklerinstallaties* zal tevens bestaan uit:

- Gevarenklassen*;
- Watervoorzieningcriteria;
- Criteria ten aanzien van de sprinklermeldinstallatie en doormelding;
- Criteria voor schuimtoevoeging (indien van toepassing);
- Overige specifieke eisen.

Vast personeel

Vast personeel is personeel dat een arbeidsovereenkomst* heeft met de (voorlopig) erkende
installateur voor één FTE (zogenaamde nul-uren contracten zijn niet toegestaan).

Voorlopig erkend sprinklerinstallateur (VES)

Een VES* is een organisatie die, volgens LPS 1233: Deel 1 en 3, door LPCB is erkend om onder
specifieke voorwaarden, gecontroleerd door de CvD, (aanpassingen* aan) sprinklersystemen* te
ontwerpen*, leveren, monteren*, testen, en in bedrijf te stellen alsmede service*- en
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren (Service programma, zie deel 3-O).
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BIJLAGE E – HYBRIDE SYSTEMEN

E.1 Inleiding

Waar mogelijk dient een brandbeveiligingssysteem aangelegd te worden volgens één enkel
voorschrift. Het wordt echter onderkend dat het huidige Nederlandse sprinklervoorschrift niet
alle risico’s en beveiligingsmogelijkheden beschrijft, zodat het noodzakelijk is (ook) andere
voorschriften toe te passen. Indien het voorschrift waar de voorkeur naar uitgaat niet alle voor
de specificatie van het brandbeveiligingssysteem noodzakelijke criteria bevat, kan met
instemming van de eisende partijen een combinatie van twee of meer (hybride) voorschriften
worden toegepast. Bij toepassing van een internationaal voorschrift voor de specificatie van
een brandbeveiligingssysteem, kan het noodzakelijk zijn ook naar Nederlandse voorschriften
te verwijzen om zeker te stellen dat voldaan wordt aan bijvoorbeeld het bouwbesluit,
voorschriften van het waterleidingbedrijf, eisen met betrekking tot bekabeling en
signaalverwerking. Ook in deze situatie is er sprake van hybride systemen. Voor alle situaties
geldt dat het brandbeveiligingssysteem moet voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving
en aan de eisen van het LPS 1233 certificeringschema.

Men moet zich realiseren dat toepassing van twee of meer voorschriften gecompliceerd is
voor de installateur die het detailontwerp maakt en de watervoorziening en de installatie
aanbrengt. Het vraagt dan ook een hoger niveau van kennis en ervaring van de betrokken
partijen dan wanneer het een op één enkel voorschrift gebaseerd brandbeveiligingssysteem
betreft. Men moet zorgvuldigheid betrachten bij de toepassing van twee of meer voorschriften
om te garanderen dat de combinatie van voorschriften het brandbeveiligingssysteem niet op
enigerlei wijze negatief beïnvloedt.

E.2 Basis eisen

De beslissing welk(e) voorschrift(en) moet(en) worden toegepast, dient te zijn gebaseerd op
het selecteren van de meest toepasselijke en effectieve brandbeveiligingssysteem in relatie tot
het betreffende risico of gebouw. Als eisende partijen een combinatie van voorschriften
wensen toe te passen, dat ongeschikt is, dient naar een geschikter alternatief te worden
gezocht. Uiteindelijk moeten alle partijen met de combinatie van voorschriften instemmen.

Daar waar een hybride systeem wordt toegepast, dient het UPD* duidelijk te omschrijven op
welk gebouw(deel) of installatie(deel) welk voorschrift van toepassing is. De scheiding in
toepassing tussen de verschillende voorschriften dient logisch te zijn. Essentiële
brandbeveiligingscriteria voor een gebouw(deel) dienen gebaseerd te zijn op één voorschrift
en niet op een combinatie van twee of meer voorschriften.

Bij toepassing van twee of meer voorschriften dient het UPD* ook te vermelden volgens
welk(e) voorschrift(en) het beheer en het onderhoud moet worden uitgevoerd.

De volgende paragrafen E.3 and E.4 laten voorbeelden zien van twee uitersten met betrekking
tot het combineren van voorschriften. Men moet beseffen dat in het UPD* altijd duidelijk
omschreven moet zijn hoe omgegaan dient te worden met alle in de paragrafen E.3 en E.4
vermelde aspecten. Het is toegestaan andere combinaties toe te passen dan vermeld in deze
paragrafen onder voorwaarde dat eisende partijen dit goedkeuren en dat het
brandbeveiligingsniveau geen geweld wordt aangedaan.



LPCB Certificatieschema
LPS 1233-3

Versie 3.3
november 2012

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties alsmede het onderhoud aan deze
installaties

Pagina 38 van 48

DEEL 3 – VOORWAARDEN VOOR SPRINKLERINSTALLATIES en SPRINKLERINSTALLATEURS

©BRE Global Limited

E.3 Voorbeeld van een acceptabele combinatie van voorschriften voor hybride systemen,
hoofdzakelijk gebaseerd op VAS

1

In dit voorbeeld is de VAS
1
het basis voorschrift. In (delen van) gebouwen met een type risico

of brandbeveiliging dat niet in de VAS
1

beschreven staat, worden de volgende regels
toegepast:
- NPFA of FM worden toegepast als een toegevoegd voorschrift om uitsluitend de

essentiële ontwerp specificaties vast te leggen met betrekking tot dit type risico of
brandbeveiliging

- de VAS1
wordt toegepast om alle overige (algemene) ontwerpcriteria vast te leggen.

Onderstaande tabel E.1 geeft de details weer.
Table E.1 – (deel van) een gebouw met NFPA of FM type risico of brandbeveiliging,
hoofdzakelijk gebaseerd op de VAS

1
:

Voorschrift

Criteria 

VAS
1

(basis)
NFPA of FM
(toegevoegd)

ALGEMEEN

Omvang van de beveiliging ●  

Gebouw limieten (hoogte, dak helling, etc)  ● 

Opslag limieten (hoogte, configuratie, gangpaden,
stelling typen, vrije ruimte, etc.)

 ● 

Goederen classificatie  ● 

Gevarenklasse  ● 

Maximum sproeivlak  ● 

Sproeidichtheid (ook met betrekking tot vrije ruimte)  ● 

Sprinkler projectie, inclusief obstructie regelgeving  ● 

maximum verzorgingsgebied per alarmklep  ● 

Leidingmaterialen, afsluiters, etc. ●  

Ophanging ●  

productgoedkeur op materialen ●  

gehele sprinklermeldsysteem (zone-indeling
stromingsschakelaars, alarmcentrale,

brandweerpaneel, externe alarmen en
doormeldingen)

●  

periodieke testen, beheer en onderhoud ●  

HYDRAULISCHE BEREKENINGEN

Maximum snelheid in leidingen ●  

Equivalente lengte van appendages ●  

hydraulisch ongunstigst gelegen sproeivlak ●  

hydraulisch gunstigst gelegen sproeivlak (Qmax) ●  

smoorplaten ●  



LPCB Certificatieschema
LPS 1233-3

Versie 3.3
november 2012

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties alsmede het onderhoud aan deze
installaties

Pagina 39 van 48

DEEL 3 – VOORWAARDEN VOOR SPRINKLERINSTALLATIES en SPRINKLERINSTALLATEURS

©BRE Global Limited

Voorschrift

Criteria 

VAS
1

(basis)

NFPA of FM
(toegevoegd)

WATERVOORZIENING

configuratie en pompset(s) ●  

elektrische aansluiting ●  

Pompgrafiek ●  

Sproeitijd  ● 

Tank afmeting en reserve voorraad/suppletie ●  

Snelheid in zuigleiding ●  

BOUWKUNDE

Bouwkundige sterkte ●  

OVERIGE EISEN ●  

E.4 Voorbeeld van een acceptabele combinatie van voorschriften voor hybride systemen,
hoofdzakelijk gebaseerd op NFPA of FM

2

Voor het hoofdzakelijk NFPA of FM toe te passen zijn de volgende overwegingen van belang:
- Nederlandse installateurs zijn zich veelal niet bewust van sommige kleine verschillen

tussen de VAS1
and NPFA of FM, zodat uiteindelijk de sprinklerinstallatie toch weer

een mix is van enerzijds NFPA of FM en anderzijds de VAS1
.

- Het is onmogelijk volledig te voldoen aan NFPA of FM vanwege de onbekendheid (in
Europa) met enerzijds criteria als ‘flame spread rating’, ‘non-combustibility’ etc. en
anderzijds Nederlandse wettelijke bepalingen.

Ondanks het bovenstaande kan NFPA of FM als volgt worden toegepast als een basis
voorschrift:
- NPFA of FM wordt toegepast als een basis voorschrift om alle ontwerp specificaties

met betrekking tot het totale risico en de brandbeveiliging vast te leggen

- De VAS1
wordt uitsluitend toegepast om te voldoen aan de Nederlandse wet en

regelgeving, het Bouwbesluit en de Nederlandse voorschriften met betrekking tot de
sprinklermeldinstallatie

Onderstaande tabel E.2 geeft de details weer.
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Tabel E.2 – alle gebouwen gebaseerd op NFPA of FM, de VAS
1

uitsluitend toegepast voor
specifieke aspecten:

Standard

Criteria 

NFPA of
FM (basis)

VAS
1

(toegevoegd)

ALGEMEEN

Omvang van de beveiliging ●
3

Gebouw limieten (hoogte, dak helling, etc) ●  

Opslag limieten (hoogte, configuratie, gangpaden,
stelling typen, vrije ruimte, etc.)

●  

Goederen classificatie ●  

Gevarenklasse ●  

Maximum sproeivlak ●  

Sproeidichtheid (ook met betrekking tot vrije ruimte) ●  

Sprinkler projectie, inclusief obstructie regelgeving ●  

maximum verzorgingsgebied per alarmklep ●  

Leidingmaterialen, afsluiters, etc. ●
4

Ophanging ●  

productkeur op materialen ●  

gehele sprinklermeldsysteem (zone-indeling
stromingsschakelaars, alarmcentrale,

brandweerpaneel, externe alarmen en
doormeldingen)

 ● 

periodieke testen, beheer en onderhoud ●  

HYDRAULISCHE BEREKENINGEN

Maximum snelheid in leidingen ●  

Equivalente lengte van appendages ●  

hydraulisch ongunstigst gelegen sproeivlak ●  

smoorplaten ●  

WATERVOORZIENING

configuratie en pompset(s) ●  

elektrische aansluiting ●  

Pompgrafiek ●  

Sproeitijd ●  

Tank afmeting
5

en reserve voorraad/suppletie ●  

Snelheid in zuigleiding ●  

BOUWKUNDE

Bouwkundige sterkte ●  

OVERIGE EISEN ●  
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E.5 Voorbeeld: toepassing van Extended Coverage en Residential sprinklers in hoogbouw

Formeel worden vanuit de VAS
1

deze sprinklers niet benoemd en zouden zij niet kunnen
worden toegepast.

Indien deze sprinklers toch worden toegepast in een VAS
1

installatie (deze behoefte komt
vaak voor), dient aansluiting te worden gezocht bij NFPA. In feite wordt daarmee een VAS

1

installatie een hybride installatie en kan hiertoe de methodiek worden gevolgd die is
aangegeven in voorgaande paragrafen.

De vraag die rijst is in hoeverre NFPA eisen relevant zijn voor de toepassing van deze
sprinklers. Zo wordt toepassing van Residential Extended Coverage sprinklers mogelijk
gemaakt in NFPA 101 (life safety code) en NFPA 5000 (Building Construction & Safety Code)
door verwijzingen naar NFPA 13, 13R en 13D. In de NFPA 101 en NFPA 5000 worden echter
tal van onderwerpen behandeld zoals:
- vluchtwegen;
- brandcompartimentering;
- schachten;
- rookcompartimentering.

Het zijn vooral onderwerpen die in Nederland geregeld worden via:
- bouwbesluit;
- bouwverordening;
- tal van adhoc van kracht verklaarde publicaties zoals NVBR ‘Brandbeveiligingsinstallaties’

en SBR ‘Hoge gebouwen’.

In het algemeen kan worden gesteld dat bij toepassing van een NFPA sprinklerconcept er ook
gekeken moet worden naar relevante randvoorwaarden. De relevantie wordt bepaald door de
invloed die de randvoorwaarde heeft op het functioneren van de sprinklerinstallatie. Zo zijn er
bij het ESFR concept tal van randvoorwaarden te stellen aan bouwkunde en inventaris die
relevant zijn voor het welslagen van het concept. Deze randvoorwaarden zijn allen in NFPA 13
opgenomen. Bij het ESFR concept wordt dus niet de noodzaak gevoeld ook te kijken naar bijv.
NFPA 5000.

Naar analogie van het bovenstaande kan worden gesteld dat bij toepassing van (Residential)
Extended Coverage sprinklers de NFPA 13 randvoorwaarden relevant zijn en moeten worden
gevolgd. Echter het toepassen van NFPA 101 en NFPA 5000 mag ingeruild worden door de
toepassing van het bouwbesluit, bouwverordening etc. Deels is dat ingegeven door de praktijk
van alle dag, omdat het niet in de rede ligt dat bij bijvoorbeeld een hoogbouwproject in
Nederland NFPA 101 en NFPA 5000 toegepast zal worden, maar anderzijds zal de beveiliging
hierdoor niet negatief worden beïnvloed. De gevarenklasse van een sprinklerinstallatie is
namelijk afhankelijk van het gebruik en slechts beperkt afhankelijk van bouwkunde. Deze
afhankelijkheden worden in NFPA 13 volledig behandeld en moeten dan ook worden
opgevolgd. Wenst men bijvoorbeeld een hogere gevarenklasse in een kleine ruimte, dan kent
NFPA 13 als oplossing de zgn. ‘room-design method’. Uiteraard moeten alle randvoorwaarden
(ook bouwkundige dus!) dan worden gevolgd. Maar ook hier geldt dat NFPA 13 alle
randvoorwaarden geeft.

Toepassing van residential sprinklers geeft een aantal bijzonderheden:
- De sprinklers bezitten een sproeipatroon die het zeer geschikt maakt voor woonomgeving,

omdat ook wanden tot plafondhoogte worden aangesproeid. Voor woningen/hotelkamers
zijn deze sprinklers een pré.
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- Het residential concept is gebaseerd op het meerekenen van de vier naast elkaar gelegen
sprinklers met de grootste waterbehoefte (op basis van de listing). Dit kan inhouden dat de
waterbehoefte groter is dan die van light hazard. Maar bij kleine ruimten zou dat ook kleiner
kunnen zijn. Voor hoogbouw mag deze regel worden gehanteerd, maar met de clausule
dat minimaal voldaan moet zijn aan gevarenklasse light hazard.

- De residential sprinklers bezitten uitsluitend een UL listing. Vanwege de bijzondere
karakteristiek is gebruik in woningen en hotelkamers toegestaan.

Zou alles volgens VAS
1

beveiligd worden, dan zou voor hotelkamers en woningen
gevarenklasse NI (5 mm/min over 72 m² gedurende 60 min) voldoende zijn.
Volgens NFPA zou dit Light Hazard worden (4,1 mm/min over 139 m² gedurende 30 min).
Het echte verschil zit dus in de sproeitijd. In de praktijk loopt het niet zo’n vaart, omdat er altijd
ruimten zijn die een hogere gevarenklasse dan Light Hazard vragen en daarmee ook een
sproeitijd van 60 min noodzakelijk maken. Er zal dus in de praktijk altijd wel voor 60 min water
zijn.

1
Voor nieuwe installaties is VAS vervangen door de NEN-EN12845+A2+NEN1073

2
Andere internationale voorschriften kunnen ook worden toegepast, maar gewoonlijk gaat het
om toepassing van NFPA of FM. Het combineren van NFPA en FM moet worden vermeden,
behoudens in die situaties waar FM naar NFPA voorschriften verwijst.

3
Het UPD zal moeten aangeven hoe omgegaan moet worden met interpretatie problemen
veroorzaakt door specifieke NFPA of FM definities zoals ‘flame spread rating’, ‘non-
combustible’ etc.

4
Toepassing van Europese materialen in plaats van Amerikaanse is een afwijking ten opzichte
van NFPA en FM en behoeft de goedkeuring van eisende partijen en vastlegging in het UPD*.

5
De netto beschikbare watervoorraad moet als volgt worden berekend:
(a) van elke hydraulisch ongunstigst gelegen sproeivlak moet de vereiste hoeveelheid water

worden bepaald door de volumestroom op het snijpunt van de pompgrafiek met de K-lijn
van het betreffende sproeivlak te vermenigvuldigen met de vereiste sproeitijd

(b) de netto beschikbare watervoorraad dient ten minste gelijk te zijn aan de grootste
waterhoeveelheid zoals berekend onder (a).
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BIJLAGE F – PRE- ASSESSMENT PROGRAMMA.

Opmerking: Deze bijlage wordt nog niet vertaald in het Nederlands, omdat het programma in de Engelse
taal wordt toegepast aangezien het schema eigendom is van BRE Global Limited, U.K.

CLAUSE TITLE REQUIRED  / x

1.8 Change of details A written confirmation to give prompt
notice of change in details.

3.1 Business License Chamber of Commerce registration
number.

3.2 Insurance A copy of the insurance policy
3.4 Quality system

(NEN-EN-ISO 9001)
Review of :
- ISO 9001 certificate
- Name of approval body
- Scope of certification
- Expiry date
- Full-time QA staff?
- Any major NCRs last two surv. visits?
- Any NCR’s outstanding?

Written agreement for LPCB access to
QA surveillance records.

3.5 Safety certification Review of
- VCA certificate
- Name of approval body
- Scope
- Expiry date

3.6 Inspection Procedure As Implementation of relevant clauses into
QA System.
Training of relevant staff in using these
Procedures

3.7.1.4 Contracts Has installer carried out any sprinkler
contract?

3.9.1 Design Department Sprinkler Technicians as per table 3.1

3.9.2 Minimum number of qualified
staff

Number of staff required according
table 3.1

3.10 Competence and Training
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5

Review of :
- diplomas,
- qualifications
- experience
- employment contract

3.11.2 Design Standard Which standards are available and are
they controlled documents?
Procedures to deal with deviations.

3.11.3 Design Verification In-house verification procedures.
Design output (aid memoir) checklists
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3.11.4 Design Validation In-house validation procedures.
Internal inspection and commissioning
with test reports including set values of
all relevant components.
Maintenance and Supervision
Specification.

3.12 Document and Data Control
3.12.1
3.12.3

Access to technical data
Procedure to periodic check
consistency of hydraulic results.

3.13 P&ID + System components Instructions to produce a P&ID and the
use of certified components.

3.14 Process control (installation)
3.14.1
3.14.2
3.14.3

3.14.4.

Review of control procedures.
Procedure on site changes.
Procedure to check delivered materials
to site
Procedure to check pipe internally.

3.15 Control of measuring/test
equipment
3.15.1

3.15.2

Procedure for use of calibrated
pressure gauge.
Procedures to check groove depth.

3.16 Contract Records All records necessary to demonstrate
compliance with the requirements of
LPS1233 shall be addressed in the QA
system and fully implemented and
retained for 10 years

3.17
(see

3-O.7)

Emergency Response Availability of 24 hours service and 4
hours response time shall be referred
to in procedures and contracts. See
part 3-O

3.18 Maintenance and Supervision
Specification
3.18.1 - 3.18.2
3.18.3
3.18.4
3.18.5
3·18.6

Procedures and work instruction
Work instructions for O&M manuals
Work instructions for Test Program
Work instructions for Insp. Program
Work instructions for Maintenance
program.

3.20 Contract Log Confirmation that installer provides
LPCB with the Contract Log

3.21 Branch Offices Does company have branch offices or
satellite branches ?
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3.22 Sub-contracting
3.22.1
3.22.2

3.22.4 - 3.22.7

3.22.8

Does company subcontract activities?
Review procedures for the selection
and evaluation of sub-contractors
Review procedures and work
instructions.
Review procedures for verification and
validation of sub-contractors work

Part 3-O
3-O.3 Certification procedure AOs Implementation of relevant clauses into

QA System.
Training of relevant staff in using these
Procedures

3-O.4 Resources Review of :
- diplomas,
- qualifications
- experience
- employment contract

3-O.6 Service Program Process

3-O.6.3
3-O.6.4
3-O.6.5
3-O.6.6

Procedures and Work instructions for :

Maintenance matrix
Service contract
Service program visits
Spare parts

3-O.7 Emergency Response Availability of 24 hours service and 4
hours response time shall be referred
to in procedures and contracts.

3-O.8 Control of Service Program
Process.
3-O-8.1
3-O-8.2 / 3-O-8.3
3-O-8.4

Procedures and work instructions for :

General procedure
Verification of service report
Deviations

3-O.9 Control of measuring and test
equipment

Procedure

3-O.10 Retention of service contract
records

Procedure

Detailed explanation of pre-assessment programme

Clause
no.

Remark

1.8 LPCB need written confirmation to give prompt notice of changes in details.

3.1 The new company need to be registered at the Chamber of Commerce.

3.2 Copy of insurance policy and the insured amount
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3.4

Installer need to have a complete set of quality control documents and be in the
process of obtaining ISO 9001 certification. Twelve month after temporary
recognition installer need to be ISO 9001 certificated by an accredited C.B.

LPCB also need written confirmation that LPCB can have access to the reports
issued by ther ISO 9001 certification body.

3.5 The same as under 3.4 applies for VCA certification.

3.6
Relevant elements of the inspection procedure (see Appendix A) shall be
implemented in the quality management procedures.

3.8
This is an important clause to become a fully approved installer. (LPCB will
explain the procedure for new sprinkler contracts, see Appendix C).

3.9.1
Installer shall have their own in-house design department with the required
number of staff according to table 3.1.

3.9.2
Installer shall have the required number of staff as per table 3.1. For all the staff
LPCB will check the employment contract.

3.10
All staff shall meet the requirements of this clause. Where other diplomas are
available, installer shall show evidence that these diplomas are equivalent to the
type of qualifications referred to in the scheme document.

3.11.2

Installer shall have at least the latest NEN-EN12845+A2+NEN1073 rules
including the Technical Bulletins/memoranda available in the office. If installer
designs systems to other standards they shall have the latest version available.

Installer also need procedures to deal with deviations as per 3.11.2.2 and
3.11.2.3.

3.11.3

Installer shall comply with all the requirements of this clause. As far as design
output checklists are concerned, we accept aid memoir checklists with a
sufficient number of items per type of drawing and hydraulic calculation (e.g.
one for EN12845 sprinkler drawings, one for water supply and P&ID, one for
hydraulic calculation, one for alarm and signaling system etc.). Dealing with
deviations shall be described in the control documentation.

3.11.4

Installer shall comply to all the requirements of this clause.

A full inspection, test and commissioning report shall include set values of all
components and shall have statements that system is built according to the
approved drawings and that all pipe work has been internally checked for any
debris.

3.12
Installer shall comply to all the requirements of this clause.

Installer shall have a Work Instruction to periodically check the hydraulic
programme for consistency of results.

3.13
Installer shall make a P&ID of each sprinkler system, including a complete
component legend, with make, type diameter number etc.

3.14

Installer shall comply to all the requirements of this clause.

Installer will need procedures and Work Instructions to state that site changes
need to be approved by the Project Leader before implementing; a check on
materials delivered to site and that pipe work will be checked for debris prior to
final installation.
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3.15

Installer will need a procedure to use calibrated pressure gauges during
pressure testing and the ID no. of the gauge shall be stated on the test report.
Installer also need a procedure to use a grooving tape or callipers for checking
groove dimensions.

3.16 Installers procedures shall state a period of at least 10 years.

3.18

Installer shall comply to all the requirements of this clause.

The maintenance and supervision specification is a new approach to improve
periodic test and maintenance programmes.

3.20
We need a written confirmation from the installer that they will provide LPCB
with the contract log. (digital version available on www.lpcb.nl ).

3.21 In case of branch offices installer will have to comply to this clause.

3.22
When installer decides to sub-contract activities they shall comply to this clause
and shall have the proper procedures in place that deal with subcontracting.

Part 3-O

3-O.3
Relevant elements of the certification procedure (see Appendix AOs) shall be
implemented in the quality management procedures

3-O-4
Staff shall meet the requirements of this clause. Where other diplomas are
available, installer shall show evidence that these diplomas are equivalent to the
type of qualifications referred to in the scheme document.

3-O.6
In general the relevant requirements of this clause which could have any effect
on the quality of the service and maintenance process shall be included in the
quality management system of the installer.

3-O.7
Installer need a procedure and a statement in each quotation for service that
installer will have a service department which is available 24 hours a day all
year long and a response time of 4 hours on emergencies.

3-O.8
Internal verification shall be carried out by a qualified engineer and based on the
service matrix. All relevant elements of the Model Service Report (Annex C)
shall be included.

3-O.9 See 3.15 were applicable

3-O.10 Installers procedures shall state a period of at least 10 years.
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BIJLAGE G – MODEL LOGBOEK

De (voorlopig) erkende installateur dient de eindgebruiker te voorzien van een logboek, waarin alle
onderhoud- en beheertaken moeten worden vastgelegd. Het consequent en correct invullen van het
logboek is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker, evenals het (laten) uitvoeren van een
jaarlijkse systeembeschikbaarheidsberekening. Het is toegestaan om de inhoud uit te breiden.

Het Model Logboek is integraal onderdeel van de levering.

Kolom 1 – Wie
In deze kolom moet de naam van de persoon en het bedrijf namens wie activiteiten aan de installatie
worden uitgevoerd worden ingevuld.

Kolom 2 – Wanneer
In deze kolom moet de datum van de activiteit worden ingevuld, alsmede de tijd waarop met de
activiteit is aangevangen en de tijd waarop de installatie weer in zijn nominale staat is teruggebracht.
Dit laatste is van groot belang om de jaarlijks de systeembeschikbaarheid te kunnen vaststellen.

Kolom 3 – Wat
In deze kolom moet worden aangegeven wat de aard van de activiteit inhoudt. Dit kan bijvoorbeeld
zijn het (twee)wekelijks testen van de installatie, maar ook het verhelpen van een storing.

Kolom 4 – Opmerkingen
In deze kolom kan zo nodig aanvullende informatie worden gegeven.

Kolom 5 – Rnb - waarde
In deze kolom moet het gedeelte (verhoudingsgetal) dat de installatie niet beschikbaar was worden
ingevuld.

Kolom 6 – RTnb - waarde
In deze kolom moet de relatieve tijd dat de installatie niet beschikbaar was worden ingevuld. De RTnb-
waarde wordt berekend door het gedeelte van het de installatie dat niet beschikbaar was (Rnb –
waarde) te vermenigvuldigen met de tijd (kolom 2 in uren) dat dit gedeelte niet beschikbaar was.

Model Logboek

[Naam eindgebruiker] [Naam Installateur]

1 Wie 2 Wanneer 3 Wat 4 Opmerkingen 5 Rnb-
waarde

6 RTnb-
waarde

[naam persoon]
[naam bedrijf]

[datum]
[tijd start]
[tijd gereed]

[locatie]
[activiteit]
[resultaat]


