
 

 

 

 

 

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging 

Waarneming De inhoud van alle CO2 blusgascilinders is bepaald door het meten van het 

vloeistofniveau met als referentie de gewogen cilinder. 

Toelaatbare grens Ten minste 1 van de blusgascilinders is gewogen en de inhoud is bepaald met de 

meting van het vloeistofniveau. Van de overige cilinders is het vloeistof niveau 

bepaald.  

De vulling van een cilinder mag niet meer dan 10% afwijken van het nominale aantal 

kilo’s CO2 (bron NFPA/ISO/VdS).  

Een vulrapport van een vulstation na bijvoorbeeld een (proef)blussing met een 

inhoudsbepaling volgens deze harmonisatie afspraak is beschikbaar. 

Onderbouwing Bij onderhoud, inspectie of voor een proefblussing van een blusgassysteem met 

hogedruk CO2-blusgascilinders moet de inhoud van de blusgascilinders worden 

beoordeeld door weging. Conform NFPA12 en VdS 2093 moeten de blusgascilinders 

worden gewogen om de inhoud te bepalen. Conform ISO 6183 moet de inhoud van 

de blusgascilinders worden bepaald door wegen of bepalen vloeistofniveau. 

Om de cilinders te kunnen wegen moeten deze worden afgekoppeld. De blusslangen, 

stuurslangen en de beugels worden dan losgehaald. Hierna moeten de 

veiligheidskappen op de blusgascilinders worden geplaatst (indien mogelijk) en de 

blusgascilinders naar de weeginrichting worden gebracht. 

Het wegen van blusgascilinders brengt risico’s met zich mee voor personen die 

hiermee aan het werk zijn en ook voor de omgeving. Een blusgascilinder die omvalt 

en waarbij de afsluiter afbreekt kan enorme gevolgen hebben. 

De betrouwbaarheid van het blusgassysteem vermindert door af- en aankoppelen 

omdat de kans bestaat dat er koppelingen niet goed worden vastgezet of 

pakkingsringen achterblijven. 

Als de inhoud van de blusgascilinders op een betrouwbare manier kan worden 

bepaald zonder de blusgascilinders te hoeven afkoppelen en verplaatsen neemt de 

veiligheid en de betrouwbaarheid van het blussysteem toe. 

Methode A - vulrapport onderhoudsbedrijf na proefblussing 

M16 – weegschaal 

M21 - liquid level indicator (ultrasoon meter of warmtegevoelige sticker) 
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