Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging
Betreft

datum

2019-12 – Overschrijden termijn testen sprinklers

2 december 2019

Waarneming

Bij inspectie van het VBB-systeem blijkt dat de termijn voor het testen van
sprinklers is overschreden.

Toelaatbare grens Dit is acceptabel onder de voorwaarde dat

Onderbouwing

-

de overschrijding op het moment van inspectie minder dan 12 maanden is;

-

er een analyse heeft plaatsgevonden van de uitwendige staat van de
sprinklers waaruit is gebleken dat er geen aanleiding is om te
veronderstellen dat de sprinklers niet zullen functioneren. Sprinklers
waarvan op grond van hun uitwendige staat het vermoeden bestaat dat zij
niet kunnen functioneren (bijvoorbeeld als gevolg van uitwendige corrosie,
beschadiging of verf) moeten preventief zijn vervangen;

-

er een plan van aanpak is, gebaseerd op de analyse, waarin is opgenomen
dat de vereiste test binnen 18 maanden na het overschrijden van de termijn
zullen worden getest, in elk geval uiterlijk 31 december 2021.

Het testen van sprinklerkoppen die 20 (ESFR) of 25 jaar geleden zijn aangebracht is
bedoeld om na te gaan of zij hun functie nog kunnen vervullen. In alle normen en
voorschriften zijn hierover bepalingen opgenomen. Het is zonder meer noodzakelijk
dat de test wordt uitgevoerd.
De gekozen termijn waarbinnen de test moet worden uitgevoerd kan van voorschrift
tot voorschrift variëren. Het overschrijden van de termijn van de test is niet de
bedoeling, maar kan in de praktijk voorkomen. Indien de termijn is overschreden is
van belang dat er gerichte actie wordt ondernomen om de test daadwerkelijk uit te
voeren. Dit kan aangetoond worden met een plan van aanpak, gebaseerd op een
analyse van de uitwendige staat van de sprinklers. Met de analyse wordt in elk geval
gezorgd dat beschadigde of gecorrodeerde sprinklers in beeld zijn, en al preventief
vervangen kunnen worden.
De test is in de regel onderdeel van de onderhoudscyclus. Deze kan (maar hoeft niet
noodzakelijk) een kalenderjaar beslaan. Daarom is het redelijk om tot en met 31
december 2021 ruimte te geven.

Methode
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