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Meerwaarde van sprinklers

 



Agenda

 Introductie Warmtebouw

 Problematiek brandveiligheid

 Brandveiligheid; het kan ook anders

 Doel en werking van sprinklers

 Meerwaarde van sprinklers

 Conclusies

 



Kenmerken Warmtebouw
 Technisch adviesbureau – installatiebedrijf

 190 medewerkers, > 47 jaar ervaring 

 Klimaat-, energie- en brandbeheersing

 Advies, ontwerp, realisatie en technisch (energie)beheer

 Landelijk / Europees opererend vanuit één vestiging

 Platte organisatie / slagvaardig / aanspreekbaar

 Open, eerlijke en directe communicatie

 Integer en financieel krachtig duurzaam familiebedrijf

 Lerende organisatie met proactieve houding

 Praktisch & realistisch, snelle time-to-market

 Meegroeien met onze klanten (autonome groei)

 Meedenkende partner in de keten, ontzorgen van de klant

 Alle kennis zelf in huis, Turn-Key, maincontracting

 Duurzame relatie met klanten, partners, leveranciers, medewerkers

 



Technische disciplines
 HVAC / klimaatinstallaties

 Energiebesparingstechnieken, warmteterugwinning en 

warmtepompsystemen

 Geothermische energiesystemen en WKO installaties

 Sprinklertechniek  

 Riolering en Sanitairtechniek

 Meet- en Regeltechniek / GBS (Priva Dealer)

 Technisch en Energiebeheer 

 Cleanroom- en OK-technieken

 Prefabricage on-shore / off-shore

 Duurzaam advies

 Maincontracting

 



 ISO 9001 procescertificaat (Kiwa)

 VCA** VGM beheercertificaat (Kiwa)

 SCIOS inspectie en onderhoud stookinstallaties (Kiwa)

 STEK koeltechnische erkenning (SGS Intron)

 Erkend leerbedrijf (Kenteq)

 Sprinkler certificaat (CIBV)

 ISO 14001 Milieumanagement (in afronding)

 BRL 6000 serie / KOMO install WKO / gas / water (Kiwa)

Kwaliteitssysteem

Lidmaatschap











Dealer











 



Referentieprojecten - Onderwijs

RSG WiringherlantMinkema College Woerden Brede School Boskoop

Brede AmstelmeerschoolMBO Utrecht IVKO Amsterdam  



Kliniek Nedspine

Referentieprojecten - Zorg

Netherlands Cancer Institute
Antoni Van Leeuwenhoek Mobiele Kliniek Bussman

Isala Kliniek Bergman Clinics NaardenBerg & Bosch  



Feiten brandveiligheid

 Ongeveer 15.000 binnenbranden per jaar (ca. 40.000 totaal) 

 Ongeveer 60 doden en 1.000 gewonden per jaar

 Verzekeraars:  € 636.500.000  brandschade (2013)

(Verzekeraars registreren alleen branden > 1 miljoen

 Faillissementen ten gevolge van de gevolgen van brand

 Gevolgen van nalatigheid buren (zoals Vodafonebrand)

 Brandveiligheid is geen issue

Branden bestaan niet …. of alleen bij de  ‘buren’…

Bronnen: CBS, IFV en NIVRE

 



Oorzaak van problemen brandveiligheid 
 Wet- en regelgeving niet begrepen 

> de opdrachtgever stelt geen eisen aan brandveiligheid 

 Bouwproces is ingewikkeld

> opdrachtgevers geven regie (ver)bouw uit handen

> onvoldoende samenhang maatregelen

 Opportunistisch over effectiviteit BHV en hulpdiensten

> negeren risico’s en kortere overlevingstijd

 Brandveiligheid wordt beschouwd als kostenpost

> geen maatregelen voor schadebeperking, continuïteit, aansprakelijkheid en imagoschade 

 Toenemend brandrisico en snellere branden

> toenemende risico’s en kortere overlevingstijd genegeerd

> overlevingscondities gedaald van 17 naar 3 minuten

 



Brandveiligheid

Het kan ook anders!

 



Brandveiligheid is een keuze!

Het Bouwbesluit is geen ontwerpnorm wel een kritische ondergrens 

Streven naar het wettelijk niveau betekent:  

minimum wordt maximum

Niet geregeld in wetgeving: 

 Bedrijfscontinuïteit

 Schadebeperking, imagoschade, milieuschade

 Bestaande bouw … gedogen?

Met visie krijgt u handelingsperspectief!

 



Brandveiligheid en verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijk?

> Publieke doelen
> Private doelen

 



Brandveiligheid is een keuze! 

Doel? ….. 
Welke gevolgen van brand 
acceptabel, welke niet?

Individuele maatregelen?
• Effectief?
• Betrouwbaar?
• Kwaliteit?
• Robuust?
• Kosten?

 



Sprinklers: Doel en werking

 



Doel van een sprinklerinstallatie
 2 soorten sprinklerinstallaties:

1) Reguliere sprinklerinstallaties 

bescherming van mensen én gebouwen

2) Woningsprinklerinstallaties

bescherming van mensen 

 Automatische sprinklerinstallaties zijn ontworpen om een brand in het beginstadium te 

ontdekken en met water te blussen, dan wel de brand zo onder controle te houden dat 

volledige blussing met andere middelen kan worden verricht. (NEN-EN 12845+NEN 1073)

 Een automatische sprinklerinstallatie voor de woonomgeving is ontworpen om een brand in 

het beginstadium te detecteren en dan wel de brand zo onder controle te houden dat op 

veilige wijze een evacuatie kan worden uitgevoerd. (NEN 2077)

 



Hoe werkt een sprinkler?

1) Glasbulb

2) Afdichtingsplaatje

3) Juk

4) Spreidplaat

5) Orifice met schroefdraad

 



Onderdelen sprinklerinstallatie
 Alarmkleppen

 Pompen

 Watervoorziening

 SprinklerMeldCentrale

 



Conventionele sprinklers

 De beheersende sprinklerinstallatie

(control mode sprinklers)

Tot 1989 waren eigenlijk alle gewone sprinklerinstallaties 

beheersende sprinklerinstallaties met als doel:

detecteren, signaleren en beheersen van de brand.

 



Onderdrukkende sprinklers

 De onderdrukkende sprinklerinstallatie

(suppression mode sprinkler)

Na 1989 ontstaat ook een tweede type installatie (ESFR) 

met als doel:

detecteren, signaleren en onderdrukken van de brand.

 



Uitvoeringen van sprinklerkoppen
 Suppression mode sprinkler

 Concealed sprinkler

 Sidewall

 Glassbulb sprinkler residential

 Glassbulb sprinklers

 Flush sprinklers

 



Meerwaarde van sprinklers

 Starten direct met blussen, brand beperkt (tot één ruimte)

 Beschermen gebouw en mensen

 Maken veilig vluchten mogelijk

… eigenlijk: vluchten hoeft niet meer! 

 Houden een brand onder controleren (meestal blussen)

 Alarmeren ook de brandweer

 Beschermt hulpverlening brandweer en BHV

 Zijn zeer betrouwbaar > 97%

 



Rol van sprinklers in de BIO mix

Waardering sprinklers met: 

 Grotere brandcompartimenten

 Alternatief voor 2e vluchtweg en/of langere vluchtweg

 Lichtere draagconstructie

 Eenvoudigere BHV organisatie 

 Veilige opslag van meer vuurlast

 Ontwerpvrijheid zoals atria   

 Langere aanrijtijd en bereikbaarheid brandweer

 Hogere (>70 m) en diepere gebouwen (<8m) 

 



Meerwaarde van sprinklers

…. samen naar een brandveilige samenleving

 



Productie Zevenaar

 



Voorbeeld 1977: zonder sprinklers

 



Voorbeeld Brand 4 dec 13 Ruwert te Oss

 



Voorbeeld Brand 15 dec 14 Arnhem

 



Quebec Care home Fire 23 januari 2014

 



Sprinklers creëren randvoorwaarden gastvrijheid

Stadskantoor Utrecht

 



Sprinklers geven RUST

Meander MC

 



Sprinklers geven RUST

Procter & Gamble  



Meerwaarde en betrouwbaarheid

Betrouwbare sprinklerinstallaties > 97-98%

 Beproefde normen NFPA,  NEN-EN 12845 + NEN 1073

 Gecertificeerde installateurs (sprinkler.nl)

 Uitstekend onderhoud 

 Toezicht Raad van Accreditatie

 Meer dan 125 jaar ervaring

 



Conclusies

Met sprinklers:

 Gevolgen van een brand voorspelbaar 

 Continuïteit gewaarborgd

 Aansprakelijkheid geregeld

 Imago beschermd

Meerwaarde van sprinklers

 Veel hoger brandveiligheidsniveau

 Flexibeler en groter (ver)bouwen

 Besparingen op bouwkundige investeringen

 Kleinere BHV organisatie nodig

 Is maatwerk! Ieder gebouw is weer anders

 



 


