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Deze lezing wordt u aangeboden door: 



      FM200    Novec™ 1230  



Inhoud 

 

• Regelgeving, NPR 5313 

• Wijzigingen die invloed (kunnen) hebben 

• Ontwikkelingen blusmiddelen 

• Vragen 

 

 



NPR 5313 
Brandveiligheid 

Samenspel van: 
 - Bouwkundige maatregelen 

     -  Installatietechnische maatregelen 
     - Organisatorische maatregelen 
Vastleggen in IPB / UPD: 
     - risico’s  
     - B-I-O maatregelen en randvoorwaarden   
     - prestatie eisen (welke schade is acceptabel?) 
 

Basis voor certificatie volgens CCV model 



NPR 5313 
Bouwkundig 

• Brandwerende compartimenten 

• Grootte van het compartiment in relatie tot het 
te beveiligen risico 

• Aanwezigheid verhoogde vloeren en verlaagde 
plafonds 

• Luchtdichtheid  

• Sterkte i.v.m. over-en onderdruk 

• Afvoer overdruklucht 

• Toegankelijkheid – vluchtmogelijkheden 



NPR 5313 
Installatietechnisch 

• Is de apparatuur uitschakelbaar? (wegnemen 
ontstekingsbron) 

• Welk type luchtbehandeling?  

• Mag deze tijdelijk uitgeschakeld worden? 

• Opstellingsmogelijkheden 
brandbeveiligingsapparatuur (ruimte / afstand/ 
vloerbelasting) 

 



NPR 5313 
Organisatorisch 

 

• Alarmopvolging 

• Integratie met andere beveiligingsinstallaties 

• Wijziging gebruik van de ruimte 

• Beheer en onderhoud 



NPR 5313 
Bijzonderheden 

• Risico overwegingen 

• Beveiliging op basis van risicoklassen 

– Klasse 1, exclusiviteit 

– Klasse 2, schade componentniveau 

– Klasse 3, ruimte moet in bedrijf blijven 

– Klasse 4, gebouw moet behouden blijven 

 

 



Wijzigingen die invloed  
(kunnen) hebben (1) 

• Aangepaste normen 
– Blusgasconcentratie 
– Keuring cilinders 

• Aanpassing koeling 
– Van invloed op blussing en detectie 
– Koude/warme straten 
– Inrow koeling 

• Algemene omstandigheden 
– Afschakelen koeling 
– Brandgroottes 
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Wijzigingen die invloed  
(kunnen) hebben (2) 

• Nieuwe it-apparatuur 

– Geluidsniveau tijdens alarm en  blussing 



Ontwikkeling blusgasmiddelen 
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Contactgegevens 

• Bedrijfsnaam: Hi-Safe Systems 

• Adres: Maxwellstraat 39, Dordrecht 

• Telefoonnummer: 078-6171745 

• E-mailadres: info@hisafe.nl 

• Standnummer: 10 



Deze lezing werd u aangeboden door: 



Dank u voor uw aandacht. 

Vragen? 



Aerosolen 

 


