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Woningsprinklerinstallatie; 
wat is het en wat kan het?

Alan Brinson – VWI Seminar
6 oktober 2022

European Fire Sprinkler Network

 Doel: gebruik van sprinklers bevorderen om mensen, bezittingen 
en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van brand

 Samenwerkingsverband tussen bedrijven en instanties, als mede 
politieke en andere organisaties

 Leden in 17 landen; brandweren, verzekeraars, adviesbureaus, 
laboratoria, sprinkler industrie en anderen

 Deelname (technische) commissies, opleiden brandweer en 
andere beïnvloeders, lobby etc

 Landenmanager in D, F, NL, PL, ES en VK
 eurosprinkler.org
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firesprinklerinternational.com

31 mei en 1 juni

Agenda

♦ Achtergrond en doel van woningsprinklerinstallaties

♦ De woningsprinkler

♦ Prestaties van woningsprinklerinstallaties
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Hoe werkt een sprinkler?

1. Glasbulb
2. Afdichtingsplaatje
3. Juk
4. Spreidplaat
5. Orifice met schroefdraadd

Achtergrond en doel van 
woningsprinklerinstallaties

 In de Verenigde Staten in de jaren zeventig vielen er meer als 8,000 
doden per jaar naar aanleiding van brand, van wie 90% thuis

 De NFPA 13 commissie geloofde dat sprinklers zouden kunnen 
helpen, maar dat de kosten moesten vallen

 NFPA studeerde dodelijke branden om te ontdekken waar zij 
starten met als doel een sprinklernorm te ontwikkelen dat zou de 
meerderheid van deze branden controleren met lagere kosten, door 
sprinklers niet in sommige ruimtes te installeren
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Achtergrond en doel van 
woningsprinklerinstallaties

 Lagere kosten kwamen ook door het water direct van de 
waterleiding te nemen, dus geen pomp en tank

=> NFPA 13D – 1975

 Kort daarna, de Amerikaanse overheid financierde onderzoek 
om een sprinkler te ontwikkelen dat was meer geschikt voor 
deze risico’s

=> De woningsprinkler!

De woningsprinkler

 Sproeit water hoger dan een 
commercieel sprinkler, zodat water 
komt in contact met gordijnen en 
meubels aan de muren

 Snel aansprekend om water zo snel 
mogelijk te sproeien

 3mm glasbulb = snel aansprekend, 
dus minder water nodig
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Commercieel Sprinkler Residentiele sprinkler

De woningsprinkler

Sproeit water hoger dan een commercieel sprinkler

Prestaties van woningsprinkler installaties

 Het systeem moest een redelijke “worst-case” scenario 
aankunnen

 Brandtesten met meubels in de jaren 70 in California hadden 
geleid tot reproduceerbare testopstellingen met pass/fail criteria

 De moeilijkste test was een afgeschermde, snelgroeiende hoek 
brand
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Prestatie!

 Houten muren

 Gesimuleerde banken (sofa’s)

 Hout boven een pan met water 
en heptaan te starten

Max. 2 sprinklers in werking

 Bij 1,6 m hoogte:

Max. 93ºC

Max. 2 minuten boven 54ºC

Max. 260ºC @ 6mm boven plafond

Bron: EN 12259-14

Prestatie!
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Normen

 NEN EN 12259-14:2020+A1 Fixed firefighting systems 
– Components for sprinkler and water spray systems –
Part 14. Sprinklers for residential applications

 NEN EN 16925:2018+NB:2020 Fixed firefighting 
systems – Automatic residential sprinkler systems –
Design, installation and maintenance

 Enige maatregel dat helpt mensen die kunnen de 
brandruimte niet verlaten

 Controleert temperaturen tot een overleefbaar niveau

 Daardoor wordt overdruk beperkt alsook de 
verspreiding van rook

Prestaties van woningsprinklerinstallaties
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Prestaties von woningsprinklerinstallaties

Bron: BRE brandtesten voor de Britse overheid

Zonder sprinklers Met sprinklers

Zonder sprinklers Met sprinklers

Prestaties von woningsprinklerinstallaties

Bron: BRE brandtesten voor de Britse overheid
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Prestaties von woningsprinklerinstallaties

Bron: Brandtesten voor 
de Vlaamse overheid

Zonder sprinklers

Met sprinklers

Vergelijking met en zonder sprinklers
Een experiment bij de Twente Safety Campus
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Waarom woningsprinklerinstallaties?

 Beperken van slachtoffers!
Slachtoffers voornamelijk in woonomgeving

 Cijfers?
meer dan 85% minder dodelijke slachtoffers
meer dan 60% minder gewonden
meer dan 45% minder schade

Bron: NFPA “Experience with sprinklers”  oktober 2021

 Gezamenlijk hebben zij onderzoek laten doen naar de betrouwbaarheid en 
effectiviteit van sprinklerinstallaties

 Gebaseerd op een analyse van brandweer incidentenrapporten
 Data van 2011-2015, met 2,294 branden in gesprinklerde gebouwen, 

waarvan 414 in woningen
 Betrouwbaarheid berekend op 94% en effectiviteit op 99%
 Gemiddelde woning brandschade werd gereduceerd van 18-21m2 tot 4m2

 Maar één sprinkler werd geactiveerd in 72% van branden
 70% minder zwaar gewonden

Prestaties van woningsprinkler installaties
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Wat meer details over die Britse studie
Aantal woningbranden en aantal geactiveerde sprinklers

72%

18%

Noorwegen

Zweden
V.K.

Prestaties van woningsprinkler installaties
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Prestaties van woningsprinkler installaties
Sprinkler!

Sprinkler!

Sprinkler!

Toepassing van sprinklers in 
verzorgingstehuizen in Europa

Denemarken >1,000m2 en >1 bouwlaag (2010)

Engeland optie i.p.v. zelfsuitende deuren (2006)

Finland nieuw en oud n.a.v. BZK flowchart

Noorwegen alle nieuwe ouderenvoorzieningen (2010)

Schotland alle nieuwe ouderenvoorzieningen (2005)

Wales alle nieuwe ouderenvoorzieningen (2014)

Zweden alle nieuwe ouderenvoorzieningen (2012)
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Sprinklers in appartementen in Europa

Engeland >11m; open-plan appartementen; langere 
vluchtwegen; soms in sociaalwoningen

Finnland 3-8 bouwlagen in houten constructie

Noorwegen alle appartementen

Schotland alle appartementen

Wales alle appartementen

Sprinklers in appartementen in Europa

Griekenland > 28m
Hongarije > 13.65m
Nederland > 70m
Oostenrijk > 32m
Polen > 55m
Spanje > 80m (50m Barcelona)
Tsjechische Republiek > 8 bouwlagen
Zweden > 16 bouwlagen
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De Markt – aantal residentiele sprinklers

 Noorwegen – 167,000

 Zweden – 42,000

 Verenigd Koninkrijk – 650,000

 + rest van Europa 

>900,000 residentiele sprinklers in 2021

 Groei in veel landen

1 miljoen residentiele sprinklers in 2023?

Dank voor uw aandacht!

Alan Brinson
brinson@eurosprinkler.org

+44 7733 277 630 

eurosprinkler.org
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