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	 Voorwoord	SVI

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting 
VeiligheidsInformatie (SVI).

De SVI is een stichting zonder winstoogmerk en stelt zich ten doel infor-
matie op het gebied van veiligheidskunde, arbo, milieuzaken en aanver-
wante onderwerpen uit te geven en te verspreiden. Daarmee streeft de 
stichting naar het dichten van lacunes in informatievoorziening, zowel 
ten behoeve van mensen die bedrijfsprocessen ontwerpen, als zij die in 
de praktijk met de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van die processen 
worden geconfronteerd. 
Als zodanig vervult de stichting de rol van promotor en is professionals 
en organisaties behulpzaam om informatie te publiceren op een wijze, 
waarbij kwaliteit en objectiviteit voorop staan. Daarnaast wil de SVI een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veiligheidskundig onderzoek en 
onderwijs. 
De SVI is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheids-
kunde (NVVK).

Stichting VeiligheidsInformatie

Victor Roggeveen 
voorzitter
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1	 Algemeen

1.1	 Voorwoord

Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zelf geen P-bladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt aantal 
Arbo-Informatie bladen (AI-bladen). Sinds die datum zijn de P-bladen 
voor Halon, CO2 en inerte blusgassen vervallen verklaard. 
Toch blijft er behoefte aan informatie over veilige arbeidsomstandig-
heden. Ook bij de leden van de Vereniging van BeveiligingsOnder-
nemingen in Nederland (VEBON). Daarom heeft een werkgroep van  
de VEBON-sectie ‘Speciale Blusinstallaties’, mede op verzoek van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 2000 een branche-
norm opgesteld voor blusinstallaties met inerte blusgassen, chemische 
blusgassen en koolstof dioxide. 
In deze tweede druk zijn tevens richtlijnen toegevoegd voor High 
Expansion blusschuiminstallaties en blusinstallaties gebaseerd op Aërosol 
techniek; de inhoud van deze branchenorm is afgestemd op de van toe-
passing zijnde Arbobeleidsregels.

In een bijlage is een lijst met definities opgenomen, waarbij zo veel moge-
lijk gestreefd is naar volledigheid.

1.2	 Doelstelling

De Arbeidsomstandighedenwet heeft betrekking op veiligheid, gezond-
heid en welzijn in relatie tot arbeid. In 1997 is, mede onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkeling en de EU-richtlijnen, het verouderde 
stelsel van regelgevingen herzien om recht te doen aan de veiligheids-, 
gezondheids- en welzijnsbelangen van werkgevers en werknemers. Onder 
de arbowetgeving vallen ook veiligheidsmaatregelen bij brandpreventie.

�
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Deze wetgeving richt zich op:
• het voorkomen en beperken van brand
• het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand
• het voorkomen en beperken van personele schade bij brand.

Automatische blusinstallaties zijn onderdeel van de brandpreventie zoals 
in de Arbowet omschreven. Het in werking treden van blusinstallaties kan 
gevaar opleveren voor de gezondheid van de personen die in de beveiligde 
ruimte verblijven.

Deze branchenorm geeft informatie over de installaties en de vrijkomen-
de blusstoffen en stelt de minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en 
maatregelen om schade en risico’s voor de gezondheid van personen bij 
inwerkingtreding van deze installaties te beheersen.

Met name de installaties die vallen in de klasse III (par. 5.1) moeten in dit 
verband met de nodige aandacht voor de persoonlijke veiligheid worden 
beschouwd.

�
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2	 Inleiding

2.1	 Blusgasinstallaties

In blusgasinstallaties worden onder meer zogenaamde ‘clean agent’-
blusgassen toegepast. Deze zijn deels ontwikkeld ter vervanging van de 
Halonen, die sinds 1992 zijn verboden. 
‘Clean agent’-blusgassen zijn naar blusprincipe in twee hoofdgroepen in 
te delen:

 Zuurstofverdringende blusgassen
Zuurstof is een belangrijke ‘voeding’ voor brand. Door branden te blus-
sen met zuurstofverdringende blusgassen, wordt het zuurstofgehalte 
rondom de brand verlaagd en ontstaat een situatie dat de brand wordt 
gesmoord.

 Chemische blusgassen (gehalogeneerde koolwaterstoffen)
De bluswerking van chemische blusgassen berust voor een groot gedeelte 
op warmte-absorptie. De brand wordt door koeling geblust. Tevens vindt 
door ontleding van het blusgas een chemische interactie plaats, die het 
verbrandingsproces stopt.

2.1.1	 Grenswaarden

De gevaren, verbonden aan de toepassing van ‘clean agent’-blusgassen, 
zijn niet voor alle blusgassen gelijk. De wijze waarop het blusgas het men-
selijk lichaam kan beïnvloeden en de concentratie van dat gas in de lucht 
waardoor die beïnvloeding plaatsvindt, lopen sterk uiteen.
Voor alle blusgassen zijn grenswaarden bepaald die een indicatie geven 
van de concentraties ‘clean agent’-blusgas in de lucht, waarbij de invloed 
op het menselijk lichaam merkbaar wordt. Men noemt deze de NOAEL-
waarde en de LOAEL-waarden.

�
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• De NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) is de grens 
waaronder nog geen nadelig effect geconstateerd is.

• De LOAEL-waarde (Lowest Observable Adverse Effect Level) is de laag-
ste grens waarboven een nadelig effect merkbaar wordt.
Deze grenswaarden zijn voor ieder gas uniek en staan vermeld op het 
voor dat gas geldende veiligheidsinformatieblad.

Behalve de voornoemde gevaren bij blootstelling aan het blusgas, kun-
nen ook de omstandigheden waaronder deze blootstelling plaatsvindt, de 
kans op nadelige gevolgen beïnvloeden. Bij het ontwerp, de bouw en het 
beheer van blusinstallaties dient men goed rekening te houden met de 
gevaren ervan en de omstandigheden waaronder de installaties gebruikt 
moeten worden.

In deze branchenorm worden veiligheidsrichtlijnen gegeven die, rekening 
houdend met de omstandigheden, zijn afgestemd op de mogelijke bloot-
stelling aan blusgasconcentraties onder of boven de NOAEL- en LOAEL-
grenswaarden.

2.2		 Hi-Ex	schuim	en	aërosol	blusinstallaties

Voor specifieke situaties kunnen installaties met Hi-Ex blusschuim of 
aërosol techniek worden toegepast.

Een Hi-Ex blusinstallatie werkt met een hoog expansief blusschuim waar-
mee binnen enkele minuten een ruimte wordt gevuld. De bluswerking is 
gebaseerd op zuurstofverdringing.

Hi-Ex blusinstallatie

�
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Een aërosol blusinstallatie werkt met een vaste stof die na ontsteking 
microscopisch fijn wordt verneveld en zich als het ware als een gaswolk 
in de ruimte verspreidt. De bluswerking is gebaseerd op chemische inter-
actie met het verbrandingsproces.

Aërosol blusinstallatie

Voor deze stoffen zijn geen grenswaarden zoals voor blusgassen vast te 
stellen. De specifieke gevaren en maatregelen worden in paragraaf 4.2, 4.3 
en 5.5 besproken.

�
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3	 Normen,	wet-	en	regelgeving

3.1	 Normatief

In deze branchenorm wordt verwezen naar nationaal en internationaal 
aanvaarde normen, wet- en regelgeving, waarvan steeds de laatst gepubli-
ceerde versie van kracht is:

NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstal-
laties

NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeld-
installaties 

 Systeem- en kwaliteitseisen en projecterings-
richtlijnen

NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimings
alarminstallaties Systeem- en kwaliteitseisen en 
projecteringsrichtlijnen

NEN 2654-1  Brandmeldinstallaties - Eisen voor het beheer, de 
controle en onderhoud

NEN 2654-2 Ontruimingsalarminstallaties - Eisen voor het 
beheer, de controle en onderhoud

NEN 3140 Laagspanningsinstallaties - Bepalingen voor vei-
lige werkzaamheden, inspecties en onderhoud

NEN-ISO 11014-1 Veiligheidsinformatieblad voor chemische pro-
ducten. Deel 1 Inhoud en volgorde van rubrie-
ken

NEN-EN-12094-serie  Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor 
blusgassystemen

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens
Directive 84/525/EEG  Directive relating to seamless, steel gas cylinders
Directive 84/526/EEG Directive relating to seamless, unalloyed alumi-

nium and aluminium alloy gas cylinders
Directive 84/527/EEG Directive relating to welded unalloyed steel gas 

cylinders
Directive 97/23/EEG  Pressure Equipment Directive (wetgeving inzake 

drukapparatuur)
Directive 99/36/EEG Council Directive on transportable pressure 

equipment (vervoer van drukapparatuur)
NEN-ISO 14520-serie Gaseous fire extinguishing systems (brandblus-

systemen met gas fysische eigenschappen en 
systeemontwerp)

PGS-15 Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
VAS Voorschrift Automatische Sprinklerinstallaties 

inclusief memoranda w.o. Memorandum 48: 
Eisen t.a.v. ontwerp en installatie Hi-Ex installa-
ties

ARBO Beleidsregels, besluiten en regelingen

10
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3.2	 Informatief

Voor het technisch ontwerp kunnen de volgende nationaal en internati-
onaal aanvaarde richtlijnen en normen worden toegepast, waarvan steeds 
de laatst gepubliceerde versie van kracht is.

NFPA 2001 Standard on ‘clean agent’ Fire Extinguishing Systems
VdS 2380 Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit nicht  verflüssigten 

Inertgasen
VdS 2381 Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit halogenierten 

Kohlenwasserstoffen - Planung und Einbau
VdS 2093 CO2 Feuerlöschanlagen
ISO 6183 Fire protection equipment - CO2 Fire Extinguishing 

Systems
NFPA 12 Standard on CO2 Extinguishing Systems
NFPA 11 Standard for Low-, Medium- and High Expansion Foam 

Systems
NFPA 2010 Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems 

11
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4	 Risico’s	verbonden	aan	de		
	 toepassing	van	blusinstallaties

Bij het ontstaan van brand treden gevaren op voor personen die aanwezig 
zijn in de ruimte waar de brand woedt (rookgassen, warmte, ontledings-
producten en dergelijke). Bij het inwerkingtreden van een blusinstallatie 
treden echter ook risico's op voor de gezondheid van de mensen die zich 
in de beveiligde ruimte bevinden. Deze risico's zijn van een aantal facto-
ren afhankelijk en houden onder andere verband met de eigenschappen 
van de blusstof die wordt gebruikt.

4.1	 Risico’s	verbonden	aan	blusgasinstallaties

Specifiek voor blusgassen is dat er een verschil is tussen het vrijkomen 
van het blusgas in geval van brand en in een situatie dat er geen brand is.

4.1.1	 Situatie	zonder	brand

Door een defect of een foutieve handeling is het mogelijk dat een blusin-
stallatie in werking treedt terwijl er in de ruimte geen brandverschijnselen 
aanwezig zijn. In zo'n geval is er meestal ook geen waarschuwing vooraf 
door de gebruikelijke alarmen, zodat de mogelijkheid tot tijdig ontruimen 
ontbreekt. De optredende blootstellingsrisico's worden in paragraaf 4.1.3 
beschreven. 

4.1.2	 Situatie	bij	brand

Van een situatie bij brand is sprake indien de installatie door het automati-
sche brandmeldsysteem of door handbediening aangestuurd wordt na het 
signaleren van een brand.
In een dergelijke situatie wordt voorafgaand aan de blusactie gewaar-
schuwd, zodat men de ruimte tijdig kan ontruimen. De optredende 
blootstellingsrisico's worden in paragraaf 4.1.4 beschreven.

Het afblazen van blusgas bij brand

12
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4.1.3	 Risico’s	bij	alle	situaties

 Blootstelling aan het blusgas
Blootstelling boven een bepaalde concentratie aan blusgas veroorzaakt 
nadelige effecten. De aard van deze nadelige effecten en de mate waarin 
deze optreden zijn afhankelijk van de stof en de concentratie die wordt 
ingeademd.

Voor elk blusgas zijn waarden bepaald waarmee de mate van nadelige 
effecten wordt aangegeven. Deze grenswaarden worden aangeduid met de 
begrippen NOAEL en LOAEL. Bij LOAEL-waarden geldt dat nadelige 
effecten bij gezonde personen pas na enige tijd merkbaar kunnen worden. 
Het betreft dan klachten als hartritmestoornissen, duizeligheid, concen-
tratieverlies, paniek, hyperventilatie en benauwdheid. Na evacuatie naar 
een plek waar frisse lucht kan worden ingeademd, verdwijnen deze klach-
ten meestal spoedig. Voor sommige risicogroepen (cara- en hartpatiënten) 
geldt echter een verhoogd risico voor de gezondheid.

• Bij chemische blusgassen bestaan deze nadelige effecten in de eerste plaats 
uit hartritmestoornissen.

• Bij de inerte blusgassen treden in de eerste plaats ademhalingsstoringen 
op (Tabel 1) en bij hogere concentraties verstikking.

• Bij kooldioxide treedt bij lage concentraties verstoring in de bloedsom-
loop op en bij hogere concentraties verstikking.

In de NFPA 2001 worden normtijden gegeven voor de maximale bloot-
stellingsduur bij toenemende blusgasconcentraties. Voor de diverse blus-
gassen bedraagt deze normtijd bij de LOAEL-waarde maximaal 5 minu-
ten. Voor hogere concentraties gelden kortere verblijfstijden.

Tabel 1: De meest toegepaste blusgassen

STOF	vlgs.
ISO	14520

CHEMISCHE	NAAM ONTWERP	
BLUSGAS-
CONCENTRATIE	
(*1)

NOAEL
(*2)

LOAEL
(*3)

GWP
(*4)

ALT
(*5)

FK-5-1-12 C6-perfluoroketon 5 - 6 % 10 % > 10 %  1 0,04

HFC-227ea Heptafluoropropane M  7 %  9 % > 10,5 %  2900 36

HFC-23 Trifluoromethane M 15 % 50 % > 50 %  11700 264

HFC-125 Pentafluoroethane M 8,7 %  7,5 %   10 % 2800 32

IG-01 Argon 35 - 55 % 43 %   52 % n.v.t. n.v.t.

IG-100 Nitrogen 35 - 55 % 43 %   52 % n.v.t. n.v.t.

IG-55 50% Nitrogen/50% Argon 35 - 55 % 43 %   52 % n.v.t. n.v.t.

IG-541 52% Nitrogen/40% Argon  

8% Carbon Dioxide

35 - 55 % 43 %   52 % n.v.t. n.v.t.

CO2 Carbon Dioxide 35 - 55 %  2,5 % >  5 % 1 6000

Opmerkingen 1
• Het betreft hier indicatieve waarden, de auteurs hebben geenszins de pre-

tentie compleet te kunnen zijn.
• De effecten, bepalend voor de NOAEL- en LOAEL-grenswaarden kun-

nen worden veroorzaakt door het gas zelf of door het afnemend zuurstof-
percentage.

1�
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• Er zijn geen gevaren voor de gezondheid bekend bij blootstelling aan 
concentraties blusgas onder de NOAEL-grenswaarde. Men moet onno-
dige blootstelling echter altijd vermijden; daarom moet men een ruimte 
waarin blusgas is afgeblazen onmiddellijk verlaten.

Opmerkingen 2
*1 Ontwerp-blusgasconcentratie = de blusgasconcentratie vermenigvuldigd 

met de materiaalgebonden factor en een toeslag voor omstandigheden 
(lekkage, temperatuur of peil boven zeespiegelniveau e.d.) die een 
blussing negatief kunnen beïnvloeden.

*2 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level: de hoogste concen-
tratie van een gas waarbij nog geen nadelige effecten op personen 
waargenomen zijn (ref. NFPA 2001).

*3 LOAEL = Lowest Observable Adverse Effect Level: de laagste  
concentratie van een gas waarbij nadelige effecten op personen waar-
neembaar zijn (ref. NFPA 2001). Meestal worden bij LOAEL-waarde 
cardiologische effecten en ademhalingsmoeilijkheden geconstateerd.

*4 GWP = Global Warming Potential: het aarde opwarmend vermogen. 
Een factor die de broeikaseigenschap van een stof ten opzichte van 
koolstofdioxide aangeeft.

*5 ALT = Staat voor Atmospheric Life Time: de atmosferische verblijf-
tijd. ALT duidt de tijd (jaar) aan die een gas nodig heeft om tot in de 
troposfeer te komen, plus de tijd gedurende welke het gas door foto-
synthese wordt afgebroken.

 Het geluid van het uitstromende gas
Bij blusinstallaties waarbij het blusgas in gasvorm de installatie verlaat, het 
zogenaamde gasvormig afblazen, kan het geluidsniveau van uitstromend 
gas zeer hoog zijn.

 Mistvorming
Met name bij installaties waarbij de blusstof in vloeibare vorm wordt 
afgeblazen, bestaat de kans op mistvorming. Het tijdelijk verminderde 
zicht dat na het afblazen van het blusgas ontstaat, vormt een gevaar tijdens 
ontruiming en evacuatie van personen uit de beveiligde ruimte.

 De stuwkracht van het uitstromende gas
De stuwkracht van het uit de blaasmonden stromende gas vormt een 
gevaar bij direct contact met de gasstroom of doordat losse delen door de 
gasstroom worden weggeblazen.

 Bevriezing
Bij installaties waarbij de blusstof vloeibaar wordt afgeblazen, vindt bij 
de uitstroming direct bij de blaasmond een sterke afkoeling plaats. Deze 
afkoeling is gevaarlijk voor personen die zich vlakbij de blaasmond bevin-
den. Zij kunnen door bevriezing brandwonden oplopen.

Risico's van zowel de stuwkracht van het gas als de bevriezing kan men 
voorkomen of verminderen door voldoende afstand tussen de blaasmond 
en personen respectievelijk voorwerpen aan te houden. Door een juist 
ontwerp van de blaasmonden en een juiste positionering, eventueel voor-
zien van een afscherming, kan men de risico’s beperken. 

1�
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4.1.4	 Extra	risico’s	bij	brand

Indien in een ruimte een brand ontstaat, komen hierbij verbrandingspro-
ducten vrij. Deze verbrandingsproducten bevatten toxische stoffen, zoals 
bijvoorbeeld koolmonoxide, die een bedreiging vormen voor de gezond-
heid. Daarnaast is sterke warmteontwikkeling door brand een bedreiging 
voor de gezondheid.

Het in werking stellen van een brandblusinstallatie heeft natuurlijk als 
doel de brand snel en effectief te blussen. Het door de brand veroorzaakte 
risico wordt daardoor verminderd. Neveneffect is echter wel dat het blus-
mechanisme in combinatie met het verbrandingsproces weer extra risico’s 
met zich mee kan brengen.

 Extra vermindering van het zuurstofgehalte
Bij brand in een ruimte daalt door het verbrandingsproces het zuurstof-
percentage. Dit vormt met name bij de zuurstofverdringende blusgassen 
een extra risico. Als het zuurstofpercentage daalt en mede door het blus-
gas tot een voor mensen nog net aanvaardbaar minimumgehalte is gere-
duceerd, is de grootste voorzichtigheid geboden (tabel 2).

Tabel 2:  Het effect van het zuurstofpercentage op mensen die in een gesloten ruimte verblijven

O2 > 18%   : geen invloed
12% < O2 < 18%  : afnemend prestatievermogen, verblijftijd van 15 tot 30 minuten 
    zonder gevolgen
10% <O2 < 12%  : verblijftijd gedurende enkele minuten zonder blijvende gevolgen
O2 < 10%   : gevaar voor de gezondheid

Waarschuwing
Voor sommige risicogroepen (hart- en carapatiënten) kunnen eerder 
gevaren voor de gezondheid optreden!

 
 Ontledingsproducten van gehalogeneerde koolwaterstoffen

Door blootstelling van chemische blusgassen aan hoge temperaturen (ca. 
500-700 graden Celsius) ontstaan zogenaamde ontledingsproducten. Deze 
zijn schadelijk voor de gezondheid.
Het belangrijkste ontledingsproduct is waterstoffluoride (HF), een gas 
dat ogen en slijmvliezen irriteert, met zelfs in zeer geringe concentraties 
een scherpe zure geur. Deze geur werkt als een extra waarschuwing om 
de ruimte direct te verlaten. De hoeveelheid ontledingsproducten is niet 
alleen afhankelijk van het gas zelf, maar ook afhankelijk van:

• de omvang van de brand: hoe groter de brand, des te meer ontledingspro-
ducten ontstaan er;

• de tijdsduur waarin de blusstof in contact komt met de vlammen: hoe 
sneller de brand geblust is, des te minder ontledingsproducten ontstaan er;

• de ontwerpconcentratie: hoe groter de veiligheidsfactor tussen de ont-
werpconcentratie en de blusconcentratie is, des te effectiever wordt de 
brand geblust, waardoor er minder ontledingsproducten ontstaan.

veilgheidsfactor
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Het ontstaan van ontledingsproducten kan worden beperkt door de 
brand zo snel mogelijk te blussen. Om deze reden is bij het ontwerp van 
een installatie met een chemisch blusgas een afblaastijd van maximaal 10 
seconden maatgevend. 

Overigens worden chemische blusgassen niet geschikt geacht bij kern-
branden. Dit soort branden zijn namelijk niet snel te blussen en de te 
verwachten hoeveelheid ontledingsproducten die chemische blusgassen 
daarbij ontwikkelen, kunnen aanzienlijk zijn, met alle gevolgen van dien.

4.2			 Risico’s	verbonden	aan	Hi-Ex	schuim	blusinstallaties

Het geproduceerde schuim hindert het zicht op de vluchtroutes en even-
tuele obstakels. Zodra de schuimlaag zo hoog is dat men er niet meer 
overheen kan kijken, is er gevaar voor desoriëntatie.
Blootstelling aan geëxpandeerd schuim geeft bij inademing irritatie aan 
de luchtwegen en gevaar voor verstikking.

4.3			 Risico’s	verbonden	aan	aërosol	blusinstallaties

Bij het afblazen van aërosolblussers kunnen de volgende gevaren optre-
den voor personen die in de betreffende ruimte verblijven:

• Verminderd zicht tijdens en na de afblaasperiode.
• Aërosolen kunnen giftige concentraties van stoffen bevatten zoals kool-

monoxide, stikstofoxiden en ammonia. De hoeveelheid van deze produc-
ten hangt af van de samenstelling van de blusstof, de opbouw en samen-
stelling van de blusser en de omstandigheden in de beveiligde ruimte.

• De temperatuur  van de uitstroomopening kan oplopen tot 250°C. 
Binnen 0,5 meter van de  uitstroomopening kunnen de gassen nog een 
temperatuur hebben van ca. 75°C.

• Door de hoge uittredesnelheid van de aërosolwolk uit de blusser kan 
schade ontstaan aan objecten in de nabijheid van de uitstroomopening.

afblaastijd
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5	 Veiligheidsaspecten	bij	
	 blootstelling	aan	blusgassen

Zodra blijkt dat men een brand niet met de aanwezige handblusmiddelen 
kan blussen, moet de ruimte waar de brand zich ontwikkelt, direct wor-
den verlaten. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat personen worden 
blootgesteld aan de gevaren die brand en eventueel toe te passen blusstof-
fen met zich meebrengen.

Het ontwerp van een brandblusinstallatie moet zo zijn dat de aanwezige 
personen de gelegenheid hebben de ruimte te verlaten vóórdat het blus-
sen begint. Blootstelling aan blusgas kan niet altijd worden voorkomen, 
omdat het snel en effectief blussen van de brand een van de maatregelen 
kan zijn om het brandgevaar te stoppen. Daarom moeten in het ontwerp 
ook voorzieningen worden opgenomen die de veiligheid van personen 
zoveel mogelijk waarborgen. 

5.1	 Veiligheidsvoorzieningen

In paragraaf 4.1.3 zijn de NOAEL- en LOAEL-grenswaarden beschreven 
voor blootstelling aan blusgas. Het niveau van de veiligheidsvoorzienin-
gen kan worden vastgesteld door de ontwerp-blusgasconcentratie af te 
zetten tegen deze grenswaarden en de toegankelijkheid en bemensing van 
de ruimte. Hierbij worden voor bemenste ruimten de volgende uitgangs-
punten gehanteerd:

 Ontwerp-blusgasconcentratie is lager dan de NOAEL-waarde - klasse I
Tot deze concentratie is geen merkbaar nadelig effect op personen gecon-
stateerd. Bijzondere voorzieningen zijn dan ook niet nodig. De installatie 
mag direct en zonder vertraging in werking treden. Aanbevolen wordt 
echter toch een startvertraging van 10 seconden in te bouwen voordat de 
blussing start. 

Ontwerp-blusgasconcentratie is hoger dan de NOAEL-waarde, maar lager dan de 
LOAEL-grens - klasse II
Bij deze concentratie kunnen bij een langer verblijf nadelige effecten 
merkbaar worden. De voorzieningen dienen er dan ook op gericht te zijn 
de verblijftijd voor personen in de ruimte met blusinstallaties te beperken 
tot maximaal 1 minuut na het uitstromen van het blusgas. Indien ontrui-
ming binnen 1 minuut na de inwerkingtreding van de blusinstallatie niet 
mogelijk is, dient een zodanige startvertraging te worden opgenomen dat 
hieraan wel wordt voldaan. Aanbevolen wordt een startvertraging van 10 
seconden in te bouwen vóórdat de blussing start. 

 Ontwerp-blusgasconcentratie is hoger dan de LOAEL-waarde - klasse III
Bij deze concentratie worden de nadelige effecten al bij een korte verblijf-
tijd merkbaar. De voorzieningen moeten erop gericht zijn dat blusgas niet 
uit kan stromen als er nog personen in de ruimte aanwezig zijn. 

bemenste ruimte
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Hiertoe dient een tijdvertraging op de blusactivering te worden voorzien 
van minimaal 30 seconden; als zich mensen in de ruimte bevinden wordt 
aanbevolen de installatie in de handbediende stand te zetten voor men de 
ruimte betreedt.

5.2	 Verhouding	bruto-/netto-ruimtevolume

Om uit te rekenen hoeveel blusgas er nodig is om een eventuele brand te 
kunnen blussen, wordt een percentage genomen van het bruto-volume 
van een te beveiligen ruimte.

Als het netto-volume van de te beveiligen ruimte door de aanwezigheid 
van ondoordringbare constructies, apparatuur en opgeslagen materialen 
aanzienlijk kleiner is dan het bruto-volume, zal de effectieve blusgascon-
centratie hoger worden dan de ontwerp-blusgasconcentratie. Daarom  
moeten veiligheidsvoorzieningen worden afgestemd op de te verwachten 
effectieve blusgasconcentratie.

Het ondoordringbare volume van opgeslagen goederen kan variëren 
van een maximale opslag tot een minimum opslag. De ontwerp-blus-
gasconcentratie moet minimaal geschikt zijn voor het blussen van die 
ruimte met een minimum aan ondoordringbaar volume. Als uit bereke-
ningen blijkt dat bij een maximale goederenopslag de veiligheidsgrenzen 
(NOAEL of LOAEL) worden overschreden, dienen de te nemen veilig-
heidsmaatregelen hiermee in overeenstemming te zijn door inpassing in 
de betreffende gevarenklasse.

5.3	 Normaal	niet	toegankelijke	ruimten

De veiligheidsvoorzieningen voor normaal niet toegankelijke ruimten 
moeten er, ongeacht de toegepaste ontwerp-blusgasconcentratie, altijd 
op gericht zijn te voorkomen dat blusgas in de beveiligde ruimte wordt 
geblazen als zich daarin personen bevinden.

Dit betekent dat deze systemen worden ingedeeld in klasse III.

Een inerte blusgasinstallatie

bruto-volume 

netto-volume

ontwerp-blusgasconcentratie 

effectieve blusgasconcentratie 

niet toegankelijke ruimte 
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Hiertoe dient een tijdvertraging op de blusactivering te worden voorzien 
van minimaal 30 seconden; als zich mensen in de ruimte bevinden wordt 
aanbevolen de installatie in de handbediende stand te zetten voor men de 
ruimte betreedt.

5.2	 Verhouding	bruto-/netto-ruimtevolume

Om uit te rekenen hoeveel blusgas er nodig is om een eventuele brand te 
kunnen blussen, wordt een percentage genomen van het bruto-volume 
van een te beveiligen ruimte.

Als het netto-volume van de te beveiligen ruimte door de aanwezigheid 
van ondoordringbare constructies, apparatuur en opgeslagen materialen 
aanzienlijk kleiner is dan het bruto-volume, zal de effectieve blusgascon-
centratie hoger worden dan de ontwerp-blusgasconcentratie. Daarom  
moeten veiligheidsvoorzieningen worden afgestemd op de te verwachten 
effectieve blusgasconcentratie.

Het ondoordringbare volume van opgeslagen goederen kan variëren 
van een maximale opslag tot een minimum opslag. De ontwerp-blus-
gasconcentratie moet minimaal geschikt zijn voor het blussen van die 
ruimte met een minimum aan ondoordringbaar volume. Als uit bereke-
ningen blijkt dat bij een maximale goederenopslag de veiligheidsgrenzen 
(NOAEL of LOAEL) worden overschreden, dienen de te nemen veilig-
heidsmaatregelen hiermee in overeenstemming te zijn door inpassing in 
de betreffende gevarenklasse.

5.3	 Normaal	niet	toegankelijke	ruimten

De veiligheidsvoorzieningen voor normaal niet toegankelijke ruimten 
moeten er, ongeacht de toegepaste ontwerp-blusgasconcentratie, altijd 
op gericht zijn te voorkomen dat blusgas in de beveiligde ruimte wordt 
geblazen als zich daarin personen bevinden.

Dit betekent dat deze systemen worden ingedeeld in klasse III.

Een inerte blusgasinstallatie

5.4	 Bijzondere	voorzieningen	bij	plaatselijke	blussing

Bij plaatselijke blussing van een al dan niet omsloten object dient de 
effectieve blusgasconcentratie te worden berekend die na afblazen ont-
staat in de ruimte waarin het gebluste object staat. Deze berekening moet 
worden gebaseerd op de ontwerp-blusgasmassa. De noodzakelijke veilig-
heidsvoorzieningen moeten worden afgestemd op deze effectieve blusgas-
concentratie.

5.5	 Voorzieningen	voor	Hi-Ex	schuim	en	aërosol	blusinstallaties
De toepassing van Hi-Ex schuim en aërosol blusinstallaties voor ruimte-
beveiliging beperkt zich tot niet bemenste ruimten door het verminderde 
zicht dat de vluchtmogelijkheden beperkt, en de mogelijke negatieve 
bijwerkingen van de blusstof. Indien men het systeem toepast in ruimten 
waarin zich personen kunnen bevinden, dient men aanvullende maatrege-
len te nemen om te voorkomen dat de installatie in werking treedt als er 
personen in de ruimte zijn.

Dit betekent dat deze systemen worden ingedeeld in klasse III. 

effectieve blusgasconcentratie

niet bemenste ruimte
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6	 Bouwkundige	voorzieningen

Behalve de veiligheidsbepalingen voor blusinstallaties, moeten ook de 
ruimten waarin de installaties zich bevinden aan bepaalde eisen voldoen. 
Dit om een optimale veiligheid te creëren voor de personen die zich in 
die ruimten bevinden. Bij de bouw en de inrichting of herinrichting van 
panden moet men daarom rekening houden met veiligheidseisen die 
direct te maken hebben met de installatie en het gebruik van blusinstal-
laties.

6.1	 Ruimte-integriteit	(ventilatie,	dichtheid,	onderdruk-	en	over-
drukvoorzieningen)

Bij inwerkingtreding van een blusinstallatie moet het verlies van blusstof 
naar aangrenzende ruimten worden voorkomen. Toegangsdeuren moeten 
zelfsluitend zijn en zonodig zijn uitgevoerd met afdichtingsstrippen.

Bij het gebruik van koolstofdioxide (CO2) mag geen blusgas naar andere 
bemenste ruimten stromen of zich verzamelen in laag gelegen ruimten 
(kruipruimten, kelders, putten) waarin zich van tijd tot tijd personen 
ophouden die voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden die ruimten 
moeten betreden. Indien dit niet kan worden gegarandeerd, dient in die 
ruimten een CO2-detectie met alarm te zijn geplaatst.

Om na blussing herontsteking te voorkomen, moet een beveiligde ruimte 
zodanig ‘dicht’ zijn uitgevoerd, dat de concentratie blusstof gedurende de 
standtijd gehandhaafd blijft tot minimaal het vereiste beschermingsniveau. 
Om dit te waarborgen wordt doorgaans bij blusgasinstallaties een ‘ruimte-
dichtheidsmeting’ (doorfantest) uitgevoerd. Hierbij wordt de werkelijke 
dichtheid van de ruimte bepaald aan de hand van een overdruk- en 
onderdruktest. Van deze ruimtedichtheidsmeting moet een attest door 
de installateur afgegeven worden; deze ruimtedichtheidsmeting moet na 
iedere bouwkundige aanpassing van de ruimte worden herhaald.

Afhankelijk van de hoeveelheid en het soort blusstof dat in de ruimte 
wordt afgeblazen, kan het voorkomen dat eerst een onderdruk en daarna 
een overdruk in de ruimte optreedt. Als deze positieve of negatieve druk 
groter is dan de constructie van de ruimte toestaat, moet een drukontlast-
klep worden toegepast. Deze mag bestaan uit een rooster, voorzien van 
een klep die bij over- of onderdruk open gaat en daarna automatisch weer 
sluit. Deze drukontlastklep dient bij voorkeur direct naar de buitenlucht 
af te blazen. Indien dit niet mogelijk is, moet men bij de plaatsing van 
de klep rekening houden met de mogelijke gevaren die kunnen ontstaan 
indien in de betreffende ruimte lucht, blusgas of rookgassen worden inge-
blazen.

Verder moet de beveiligde ruimte na een blussing op veilige wijze kunnen 
worden geventileerd.

standtijd 

beschermingsniveau 

beveiligde ruimte
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6.2	 Vluchtroutes	(toegangen,	vluchtdeuren,	bordessen,	vloeren)

Bij brand en/of het gebruik van blusinstallaties is het van cruciaal belang 
dat er goede vluchtroutes zijn. Daarom mogen deuren voor normaal ver-
keer en vluchtdeuren, gedurende de tijd dat men daarvan gebruik moet 
kunnen maken, niet anders gesloten zijn dan door middel van:

• een sluiting waarbij de deur naar buiten toe open gaat door een lichte 
druk tegen de deurklink (aan de zijde waarvan men de deur bij het verla-
ten van de ruimte nadert), ook als de deur vanaf de buitenzijde slotvast is 
gesloten; of

• een sluiting op de deur aan de zijde waarvan men de deur bij het verlaten 
van de ruimte nadert, waarvan de bedieningsinrichting op ± 1 m boven 
de vloer over de volle breedte van de deur is aangebracht en waarbij de 
deur naar buiten open gaat door hiertegen licht te drukken.

Voor ruimten waar in de regel personen verblijven, moet een minimaal 
aantal uitgangen worden aangehouden in relatie tot het aantal personen. 
Een en ander conform de vigerende regelgeving en/of zoals vastgelegd in 
het Bouwbesluit.

Als binnen de betreffende ruimte werkvloeren zijn aangebracht die zich 
3 meter of meer boven, of 1,5 meter of meer onder de normale uitgang 
bevinden, moet men deze werkvloeren kunnen verlaten via een uitgang 
op datzelfde niveau.

6.3	 Markering	toegangsdeuren

Om de ruimten waar blusinstallaties aanwezig zijn goed herkenbaar te 
maken, moet nabij elke toegangsdeur van een met een blusinstallatie 
beveiligde ruimte een rechthoekig wit bord met rode rand zijn aange-
bracht met de tekst in zwart (zie illustratie). In NEN 3011 staan de  
afmetingen gespecificeerd.

Brandblusinstallatie

Bij	brand	of	brandalarm	

Ruimte	onmiddellijk	verlaten

Waarschuwingsbord voor toegangen
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7	 Brandmelding,	blusactivering		
	 en	alarmering

Brandbeveiliging omvat veel maatregelen die erop gericht zijn het ont-
staan van brand te voorkomen of, door tijdige melding, de uitbreiding van 
brand zoveel mogelijk te beperken. Goede en goed functionerende detec-
tie-, activerings- en besturingssystemen zijn daarbij onmisbaar. 
Er zijn velerlei systemen in omloop, die zowel automatisch als handbe-
diend kunnen functioneren. Bij automatisch functioneren moeten er ech-
ter ook voorzieningen zijn getroffen voor handmatige bediening.

Detectie-, activerings-, alarmerings- en besturingssystemen moeten wor-
den geïnstalleerd, getest en onderhouden in overeenstemming met desbe-
treffende (landelijke) normen.

7.1	 Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie is een voorziening om brand zo snel mogelijk te 
ontdekken. Deze installatie moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd 
in NEN 2535, voor zover van toepassing, met betrekking tot melderkeuze 
en -projectering. Daarnaast dienen speciale functies bij de installatie aan-
wezig te zijn voor aansturing van de blusinstallatie, terugmelding, vertra-
ging in activering, alarmering enz. (veiligheidsaspecten).

Teneinde zowel tweemelder- of tweegroepsafhankelijkheid alsook vroeg-
tijdige brandblussing te kunnen realiseren, moet de melderdichtheid op 
basis van de projecteringsrichtlijnen van NEN 2535 worden verdubbeld.

 
 

Automatische rookmelder
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7.2	 Blusactivering

 Automatisch
Een automatische blusgasinstallatie wordt aangestuurd door een auto-
matisch werkend brandmeldsysteem. Aanbevolen wordt de automati-
sche aansturing als twee-melderafhankelijk systeem uit te voeren. Na 
(brand)melding van de eerste automatische brandmelder dient in de 
beveiligde ruimte een akoestisch alarmsignaal te klinken.
Na alarm door een tweede automatische brandmelder dienen daarnaast 
zowel in, als ook buiten de beveiligde ruimte optisch alarmen zoals een 
flitslicht of een oplichtend paneel in werking te worden gesteld met de 
teksten:

Ruimte	niet	betreden

Blusgasinstallatie	geactiveerd

of:

Ruimte	verlaten

Blusgasinstallatie	geactiveerd

Na de ingestelde vertragingstijd wordt de blusinstallatie geactiveerd.
Blusgasinstallaties welke een benodigde concentratie boven de LOAEL 
hebben, mogen niet automatisch geactiveerd worden in ruimtes waarin 
zich personen kunnen bevinden.

 Handbediend elektrisch gestuurd
Door het bedienen van een handblusknop met indirecte bediening (twee 
handelingen vereist) wordt de blusinstallatie geactiveerd. In dit geval 
moeten de akoestische en optische alarmen direct en gelijktijdig worden 
geactiveerd.

 

Handblusknop
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 Handbediend mechanisch gestuurd
Door een systeem- of verdeelafsluiter handmatig te bedienen wordt de 
blusinstallatie geactiveerd. Bij het uitvoeren van een dergelijke blusactie 
dienen de akoestische en optische alarmen en stuurfuncties direct en 
gelijktijdig te worden geactiveerd. Daartoe dient een drukschakelaar te 
worden voorzien die op het bedieningspaneel de melding ‘blussing in 
werking’ genereert en tevens de akoestische en optische alarmen in  
werking stelt.

7.3	 Alarmering

Omdat goede en tijdige alarmering zo belangrijk is, moeten de alarm-
signalen goed hoorbaar en/of zichtbaar zijn in de gehele ruimte en bij de 
toegangen tot de door een blusinstallatie beveiligde ruimte. De signalen 
moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de overige signalen en gelui-
den die in de beveiligde ruimte voorkomen (zie NEN 2575). 

Voorbeeld van een bluswaarschuwingspaneel

 Uitschakeling
De alarmeringen mogen niet door onbevoegden kunnen worden uitge-
schakeld. Alleen daartoe opgeleide personen mogen na afloop van het 
blussen de alarmeringen uitschakelen. Uitschakeling van de akoestische 
alarmeringen mag pas nadat is vastgesteld dat er in de ruimte waar de 
blussing plaatsvindt, geen personen meer aanwezig zijn. Alvorens de ove-
rige alarmen uit te schakelen, dient men vast te stellen dat er geen gevaar 
meer bestaat voor personen die de gebluste ruimte betreden.

7.4	 Specifieke	veiligheidsvoorzieningen

Om te voldoen aan de in hoofdstuk 5 beschreven veiligheidsaspecten, 
moeten bemenste ruimten waar een blusinstallatie aanwezig is, zijn voor-
zien van de veiligheidsvoorzieningen zoals aangegeven in tabel 3. 
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Tabel 3:  Specifieke veiligheidsvoorzieningen

Voorziening Klasse	I	(5.1)
<	NOAEL

Klasse	II	(5.1)
>	NOAEL<	LOAEL

Klasse	III	(5.1)
>LOAEL

Automatische	activering*
2-melder- 2-groepsafhankelijke aansturing 
Akoestisch en optisch blus/ontruimingsalarm bij tweede melding
Optisch ontruimingsalarm bij tweede melding
Tijdvertraging op blusactivering

Elektrische	handbediening*
Aansturing optisch + akoestisch alarm 
Tijdvertraging op blusactivering

Aanvullende	veiligheidsvoorzieningen
Hand/automatische schakelaar
Blokkeerschakelaar
Blokkeerinrichting
Blusvertragingsknop
Mechanisch gedreven alarm, indien mechanische noodhandbedie-
ning aanwezig is  
Tijdvertraging op mechanische blusactivering   

j
j
j

n**

j
n**

n
j
n
n
n
n

j
j
j
j

j
n**

n
j
n
j
n
n

j 
j
j 
j 

j 
j 

j 
j
j
j

j***
j***

 *  indien aanwezig

 ** aanbevolen wordt tenminste 10 seconden

 *** niet voor Hi-Ex en Aërosol blusinstallaties

 
 Tijdvertraging

Een tijdvertraging mag alleen worden toegepast voor evacuatie van men-
sen of om de ruimte voor de blusactie te prepareren. Gedurende deze 
tijdvertraging moet de optische en akoestische signalering in werking zijn.

 Hand/automatische schakelaar
Bij de toegang van de ruimte moet een sleutelschakelaar geplaatst worden 
waarmee men de automatische aansturing van de blusinstallatie kan uit-
schakelen zolang de automatische aansturing nog niet heeft plaatsgevon-
den. De stand van de schakelaar dient ter plaatse te worden gesignaleerd. 
In de stand ‘handbediend’ kan handbediening nog plaatsvinden.

 Blokkeerschakelaar
Een blokkeerschakelaar is een op het bedieningspaneel of bij de blusgas-
voorraad geplaatste schakelaar waarmee de elektrische activering van de 
blusinstallatie volledig kan worden geblokkeerd. De ingeschakelde toe-
stand dient te worden gesignaleerd op het bedieningspaneel. In de geblok-
keerde stand kan mechanische handbediening nog plaats vinden.

 Blokkeerinrichting
Men kan het afblazen van de blusstof voorkomen door op de blusinstal-
latie een mechanische inrichting te plaatsen die zowel de elektrische acti-
veringsinrichting als de mechanische handbediening blokkeert. Dit kan 
bijvoorbeeld door een werk- of scheidingsafsluiter in de blusleiding op te 
nemen. Deze afsluiter moet, bij voorkeur zo dichtbij als mogelijk is, bij 
de blusvoorraad worden geplaatst.

2�2�

blusgas-2007-v8.indd   25 17-07-2007   14:04:07



De blokkerende stand van deze inrichting dient te worden gesignaleerd 
op het bedieningspaneel als ‘blussing geblokkeerd’.

Blusvertragingsknop
Een blusvertragingsknop wordt in principe bij elke toegang van een 
ruimte geplaatst. Door de knop ingedrukt te houden, houdt men de 
(aangekondigde) elektrische activering tegen. Het indrukken van de knop 
stelt de ingestelde en reeds geactiveerde tijdvertraging terug op ‘start ver-
traging’. Deze situatie blijft gehandhaafd zolang men de knop ingedrukt 
houdt. Als men de knop los laat, stelt men de maximale tijdvertraging 
weer in werking; na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd zal de 
aansturing van de elektrische activering plaatsvinden.

7.5	 Elektrische	installaties

De elektrische installatie van automatische blusinstallaties moeten vol-
doen aan NEN 1010, respectievelijk NEN 3140 en in aanvulling daarop 
aan NEN 2535, paragraaf 8.1.  

Voeding van brandmeld-, activering-, alarmerings- en besturingssysteem
De blusinstallatie moet conform NEN 2535 gevoed worden door ten-
minste twee van elkaar onafhankelijke voedingsbronnen, die elk afzonder-
lijk in staat zijn om de gehele installatie te laten functioneren. 

 
Niet	uitschakelen

Brandblusinstallatie

Waarschuwingsbord voor groepsschakelaar
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8	 Constructieve	veiligheid

Alle onderdelen die essentieel zijn voor de werking en de veiligheid van 
blusinstallaties moeten zijn beproefd voor de van toepassing zijnde druk-
klasse conform de PED-richtlijn.

8.1	 Opstelling	blusgasflessen

In de beleidsregels van het Arbobesluit worden richtlijnen gegeven over 
de opstelling van gasflessen op de werkvloer. Het betreft hier richtlijnen 
ter voorkoming van brand, vergiftiging of verstikking. Voor blusinstallaties 
moet men in dit verband met name letten op de risico’s van vergiftiging 
of verstikking bij het ongewild vrijkomen van het blusgas.

De blusgasflessen mogen worden opgesteld in of nabij de beveiligde 
ruimte, op een zodanige plaats en wijze, dat beschadiging of onbedoeld 
activeren voorkomen wordt. De flessen moeten ook zodanig worden 
opgesteld, dat de reactiekracht tijdens het uitstromen van het blusgas geen 
gevaar en/of schade kan veroorzaken.

Bij blusinstallaties met een effectieve concentratie boven de LOAEL-grens 
(klasse III) moeten de flessen echter in een separate, daartoe ingerichte 
ruimte worden opgesteld. Aan de opstellingsruimte voor blusgasflessen 
worden de volgende eisen gesteld:

• Indien de opstelruimte een onderdeel  vormt van een grotere ruimte en 
bij het vrijkomen van het blusgas in deze (grote) ruimte de NOAEL-
grenswaarde niet overschreden wordt, kan worden volstaan met een 
afscherming tegen onbevoegd betreden (bijvoorbeeld een hekwerk). Dit 
kan eveneens worden bereikt indien het blusgas via de overdrukbeveili-
ging, zonodig, wordt afgevoerd naar de buitenlucht. 

• Indien niet kan worden voldaan aan het gestelde in het vorige punt, moet 
de ruimte doelmatig gasdicht en minimaal 30 minuten brandwerend van 
de omliggende ruimte zijn afgeschermd en voorzien van een ventilatie-
inrichting naar de buitenlucht met een ventilatievoud van tenminste vijf 
luchtwisselingen per uur. 

• Indien de ruimte zich beneden het maaiveld bevindt, dient deze ventila-
tie mechanisch te worden aangedreven. De afzuiging van deze ventilatie 
dient op vloerniveau te zijn aangebracht. 

• Indien de ventilatie in de ruimte onvoldoende is, moet deze worden 
voorzien van een CO2-detector (bij een CO2-installatie) of een zuurstof-
detector (bij een inerte of chemische blusinstallatie).

• De flesopstelling moet zijn afgeschermd tegen nadelige weersinvloeden 
en directe instraling van zonlicht.

• De temperatuur in de opstelplaats mag maximaal 50ºCelsius bedragen.
• De toegangsdeur tot de opstelplaats moet naar buiten toe openen en voor-

zien zijn van de tekst ‘opstelling blusgasflessen’ en een gevaarsymbool 
volgens de Arboregeling (een geel driehoekig bord met zwarte rand met 
tekst ‘verstikking veroorzakende gassen’).

• De ruimte moet doelmatig verlicht zijn.
• Naast de bovengenoemde eisen moet tevens aan de vigerende bepalingen 

uit de Arbobeleidsregels worden voldaan.
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8.2	 Flessen	voor	blusgas

Het blusgas moet worden opgeslagen in daartoe geëigende flessen. Deze 
flessen moeten zijn voorzien van een geldig keur, afgegeven door een 
geaccrediteerd keuringsinstituut volgens de Europese kaderrichtlijn (per 
juli 2003) TPED 1993/36/EG. De flessen moeten worden voorzien van 
een duidelijk opschrift volgens de Europese richtlijn omtrent inhoud,  
opslagdruk en aard van de blusstof. 

Flessen voor blusgas (inert gas)

8.3	 Afsluiters

De op de flessen gemonteerde afsluiters moeten zijn ontworpen voor het 
gebruikte blusgas en een goede dichtheid garanderen. Tijdens transport 
moeten de afsluiters afdoende beschermd zijn tegen beschadiging en acti-
vering middels een transportkap of een vaste voorziening, een en ander 
volgens ADR.

De wijze van bediening, vergrendelen of veiligstellen van een afsluiter 
wordt door de installateur aangegeven en dient duidelijk vermeld te 
staan in de bedieningshandleiding. In geval een (nood-) handbediening 
aanwezig is, dient deze te zijn verzegeld. Op de afsluiter dient een zoda-
nige voorziening aanwezig te zijn dat ontoelaatbare druk in de fles wordt 
begrensd en afgeblazen.

8.4	 Verzamelleidingen

Als meer flessen één en hetzelfde systeem voeden via een verzamellei-
ding, moeten in de aansluitnippels terugslagkleppen worden toegepast. 
Als een blusgasfles uit een batterij is verwijderd, bijvoorbeeld tijdens 
onderhoud, en de aansluitnippel niet is afgesloten, kan bij het ontbreken 
hiervan bij activering van de installatie blusgas ontsnappen.

Als in of na een verzamelleiding, scheidings-, blokkeer-, of verdeelafslui-
ters zijn opgenomen, moet het afsluitbare leidingdeel zijn voorzien van 
een manometer en een overdrukbeveiliging.
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8.5	 Afblaasleidingen

Het leidingnet voor de distributie van het blusgas moet zodanig worden 
opgehangen dat bewegingen als gevolg van de tijdens het afblazen optre-
dende reactiekrachten geen gevaar en/of schade kunnen opleveren. Het 
aantal en de plaatsing van afblaasmonden moet zodanig zijn dat tijdens 
het afblazen van het systeem geen gevaar, als gevolg van bijvoorbeeld 
geluidsproductie, weggeblazen voorwerpen e.d. voor aanwezige personen 
ontstaat.

De installateur moet het leidingnet dat voor de distributie van het blus-
gas is aangelegd, overeenkomstig de installatievoorschriften c.q. normen 
beproeven. Van deze beproeving moet door de installateur een verklaring 
worden afgegeven met vermelding van de wijze van beproeving en de 
resultaten. Indien deze beproeving met water plaatsvindt, moeten de  
leidingen daarna inwendig goed worden gedroogd. Speciale aandacht is 
vereist voor een juiste veiligheidsaarding van het pijpleidingnetwerk.

8.6	 CE-markering

Indien van toepassing, dient de leverancier een EG-verklaring van over-
eenstemming af te geven volgens PED 97/23/EG. 

Blaasmond voor objectbeveiliging
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9	 Bedieningsinstructie	en	
	 onderhoud

Alle bedienings- en signaleringsapparatuur van de blusinstallatie moet 
voorzien zijn van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal, dan wel 
in een overeen te komen taal of talen.
Uit de instructie moet blijken welke handelingen moeten worden ver-
richt om de installatie op een veilige wijze in bedrijf te houden en buiten 
bedrijf te stellen.

Bij de installatie dient een duidelijke en overzichtelijke bedieningsinstruc-
tie aanwezig te zijn. In deze handleiding dient van de toegepaste blusstof  
een veiligheidsblad (NEN-ISO-DIS 11014) te zijn opgenomen, waarin 
wordt aangeven hoe te handelen in geval van blootstelling aan de blusstof.

Met name bij blusinstallaties die vallen in klasse III (zie paragraaf 5.1) 
dient middels waarschuwingsborden en in de bedieningsinstructie en de 
handleiding duidelijk op de gevaren voor personen gewezen te worden. 
Het is vanzelfsprekend dat werknemers op de hoogte moeten zijn van de 
aanwezigheid en de risico's  van de blusinstallaties. 

De beheerder van de installatie dient te worden geïnstrueerd omtrent de 
bediening en het onderhoud van de installatie, hoe te handelen bij alarm- 
en storingsmeldingen en welke handelingen na een blussing dienen te 
worden verricht. In het bijzonder dient de beheerder (en de werknemers 
die in de desbetreffende ruimte moeten werken zoals bv. contractors) te 
worden gewezen op de risico’s van het betreden van de ruimte na een 
blusactie en de wijze waarop de ruimte na een blussing veilig kan worden 
geventileerd. Zolang niet is vastgesteld dat er geen verstikkende of geen 
vergiftigende atmosfeer aanwezig is, mag de ruimte niet betreden worden 
zonder onafhankelijke adembescherming. Het noodplan (of de noodin-
structie) moet hiervoor duidelijke instructies bevatten.

Bediening blusinstallatie
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10	Onderhoud
Een onderhoudsdeskundige moet, tenminste éénmaal per jaar, de instal-
latie controleren en onderhouden, waarbij onder andere gecontroleerd 
moet worden of de juiste hoeveelheid en de oorspronkelijke blusstof nog 
aanwezig is. Tevens dient hij te controleren of de oorspronkelijke situatie 
waarvoor de blusinstallatie is ontworpen, niet is gewijzigd (bestemming, 
volume, soort opslag etc.). Bij wijzigingen moet het oorspronkelijke ont-
werp worden getoetst aan de gewijzigde situatie en zonodig aangepast. 
Alle functies van de installatie (de brandmeldinstallatie volgens NEN 
2654, voor wat betreft de blusinstallatie aangevuld met het onderhouds-
schema van de leverancier) moeten worden gecontroleerd op hun juiste 
werking.

De werking van de brandmeldinstallatie moet ten minste elke 4 en 8 
maanden na de onderhoudsinspectie worden beproefd (volgens NEN 
2654-1) door de beheerder. 
Van elke onderhoudsinspectie en beproeving dienen de resultaten vast-
gelegd te worden in het logboek.
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11	Definities

	 Aërosol Uiterst fijne nevel van vaste of vloeibare deeltjes in de atmosfeer of  in 
een ander gas.

	 Afblaastijd De afblaastijd is de tijdsduur waarin 90 procent van de ontwerpblusgas-
massa in een beveiligde ruimte wordt afgeblazen.

	 Automatisch	blusinstallatie Een automatische blusinstallatie is een samenstelling van blusstofopslag, 
distributiesysteem en eventueel sectie-afsluiters, waarbij het vrijkomen 
van blusstof, alarm voor ontruiming en afschakeling van hulpapparatuur 
automatisch geschiedt door middel van een branddetectie- en stuursy-
steem.

	 Automatisch	branddetectiesysteem Een automatisch branddetectiesysteem is een branddetectie- en stuursy-
steem als bedoeld in NEN 2535.

 Beheerder De beheerder is, al dan niet in dienst van de gebruiker, aantoonbaar geïn-
strueerd omtrent de hem toevertrouwde taken en de mogelijke gevaren 
die verbonden zijn aan onjuist handelen (NEN 2654). (Een beheerder 
moet opgeleid zijn door de installateur of een (erkend) branddetectie- en/
of blusinstallatiebedrijf, ten einde inspecties te kunnen uitvoeren en sto-
ringen op te heffen).

	 Bemenste	ruimte Een bemenste ruimte is een ruimte waarin arbeid wordt verricht en waar 
doorgaans tijdens werkuren bemensing aanwezig is.

 Beproefd Beproefd wil zeggen acceptabel voor de desbetreffende relevante bevoeg-
de autoriteit.

 Beschermingsniveau	 Het beschermingsniveau is de grootste hoogte boven de vloer van de in 
een beveiligde ruimte te beschermen goederen of apparatuur.

	 Besloten	ruimte Een ruimte met een beperkte toegankelijkheid, waarin gevaar voor ver-
stikking, bedwelming of vergiftiging bestaat.

 Beveiligde	ruimte Een beveiligde ruimte is een ruimte die door een blussysteem wordt 
beschermd. 

	 Bevoegde	autoriteit	 De bevoegde autoriteit is de organisatie, het bureau of de natuurlijke per-
soon, gemachtigd tot goedkeuring van apparatuur, systemen of procedu-
res.

 Blusgas Blusgas is een vluchtige stof of gas die bij een bepaalde concentratie een 
brand door fysische en/of chemische werking dooft.

 Blusgas,	chemisch	 Chemisch blusgas is een ‘clean agent’ die primair bestaat uit componen-
ten van een of meer organische stoffen die een of meer elementen fluor 
of jodium bevatten. (Voorbeelden zijn fluorkoolwaterstoffen (HFC’s),  
fluorjodiumkoolstoffen (FIC's) en gefluorideerde ketonen.)
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	 Blusgas,	inert Inert blusgas is een ‘clean agent’ die primair uit een of meer elementen 
helium, neon, argon of stikstof bestaat. (Een inert blusgas kan uit één of 
een mengsel van genoemde gassen bestaan, inclusief kooldioxide met een 
maximum van 8 V%.)

	 Blusgasconcentratie	-	Cupburner	waarde  De blusgasconcentratie, Cupburner waarde staat voor de op laboratori-
umschaal gemeten hoeveelheid blusgas, uitgedrukt in kg/m3 of volume 
procenten (V%), benodigd om een bepaalde brandstof te doven.

	 Blusgasconcentratie,	ruimtelijke	blussing De blusgasconcentratie, ruimtelijke blussing staat voor de blusgasmassa 
(uitgedrukt in kg/m3 of V%) die nodig is om een brand in een omsloten 
ruimte te blussen.

	 Blusgasdosering,	plaatselijke	blussing De blusgasdosering, plaatselijke blussing staat voor de blusgasmassa uit-
gedrukt in kg/min. die nodig is om een oppervlak of vrijstaand object te 
kunnen blussen. 

 Blusstof Blusstof is een poedervormige, vloeibare of gasvormige stof die in staat is 
om een brand te doven.

 Bruto-volume Het bruto-volume is het volume uitgedrukt in m3 van een omsloten 
ruimte zonder aftrek van de volumina van kleine ondoordringbare con-
structies.

 Centraal	blussysteem Een centraal blussysteem is een blussysteem met één blusgasvoorraad die 
vanuit een centraal punt kan worden gedistribueerd naar een of meer te 
beveiligen ruimte(n) en/of objecten.

 ‘Clean	agent’ Met ‘clean agent’ wordt bedoeld een elektrisch niet geleidende, vluchtige 
of gasvormige blusstof die geen residu achterlaat na verdamping. 

 Effectieve	blusgasconcentratie De effectieve blusgasconcentratie is de blusgasconcentratie uitgedrukt in 
kg/m3 of V% die na uitstromen van de blusgasvoorraad in een omsloten 
ruimte aanwezig is. (Deze concentratie is doorgaans hoger dan de ont-
werp-blusgasconcentratie door volumevermindering van ondoordringbare 
constructies of goederen waarvan de ingenomen volumina niet in min-
dering zijn gebracht en de extra blusstof massa voor compensatie van lek-
kage). Zie ook ‘Omsloten ruimte’. 

 Expansievoud Expansievoud is de verhouding tussen verkregen schuimvolume en pre-
mix  (= mengsel  van schuimvormende vloeistof en water).

 Hi-Ex	schuimblusinstallatie High-Expansion schuimblusinstallatie, waarbij de expansievoud van het 
schuimwatermengsel meer dan 500 is (één liter premix geeft tenminste 
500 liter schuim).

 Kernbrand Een kernbrand is een brand  waarbij het verbrandingsproces zich voor-
namelijk voltrekt in het binnenste van de brandstof (bijvoorbeeld in bulk 
opgeslagen goederen).

 LOAEL LOAEL staat voor Lowest Observable Adverse Effect Level: de laagste 
concentratie van een gas waarbij nadelige effecten op personen waar-
neembaar kunnen zijn. 
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	 Materiaalfactor De materiaalfactor is de in een testhuis bepaalde factor waarmee de 
blusgasconcentratie (cupburner waarde) wordt vermenigvuldigd ten-
einde specifieke brandbare materialen te kunnen blussen. Zie ook 
Blusgasconcentratie - Cupburner waarde. 

 Modulair	systeem Een modulair blussysteem bestaat uit een of meer flessen gevuld met een 
‘clean agent’, met  een minimale leidingstelsellengte en een aantal blaas-
monden die in een te beveiligen ruimte is/zijn opgesteld, zodanig dat een 
goede blusgasverdeling is gewaarborgd en een volledige beveiliging voor 
de desbetreffende ruimte wordt bereikt.

 NOAEL NOAEL staat voor No Observed Adverse Effect Level: de hoogste con-
centratie van een gas waarbij nog géén nadelige effecten op personen 
waargenomen zijn. 

 Netto-ruimtevolume	 Het netto-ruimtevolume is het bruto volume van een omsloten ruimte, 
uitgedrukt in m3, verminderd met het volume van ondoordringbare con-
structies en goederen.

 Omsloten	ruimte Een omsloten ruimte is een ruimte die redelijk goed gesloten is om tij-
dens een blussing de opbouw van de vereiste blusgasconcentratie te berei-
ken en gedurende de standtijd te handhaven.

 Onderhoudsdeskundige Een onderhoudsdeskundige is een persoon in dienst van de onderhouder 
dan wel de onderhouder zelf, die op grond van zijn vakopleiding, kennis 
en ervaring, alsmede zijn kennis van de desbetreffende voorschriften, de 
hem/haar toegewezen werkzaamheden zelfstandig kan beoordelen en uit-
voeren (zie NEN 2654-1).

 Ontwerp-blusgasconcentratie De ontwerp-blusgasconcentratie is de blusgasconcentratie, vermenigvul-
digd met de materiaalgebonden factor en een toeslag voor omstandighe-
den (lekkage, temperatuur of peil boven zeespiegelniveau e.d.) die een 
blussing negatief kunnen beïnvloeden. 

 Plaatselijke	blussing Plaatselijke blussing is een op een object gerichte blussing zonder dat een 
ruimte geheel met blusstof wordt gevuld. Zie ook Blusgasdosering, plaat-
selijke blussing.

 Ruimtelijke	blussing Ruimtelijke blussing is een blussing waarbij een ruimte volledig gevuld 
wordt met een blusstof. Zie ook Blusgasconcentratie, ruimtelijke blus-
sing.

 Standtijd De standtijd is de tijd waarin de ontwerp-blusgasconcentratie tot en met 
het vereiste beschermingsniveau niet onder een vantevoren vastgesteld 
minimum mag komen.

	 Veiligheidsfactor De  veiligheidsfactor is een toeslag op de op laboratoriumschaal (cupbur-
ner waarde) bepaalde blusgasconcentratie voor een bepaalde brandstof.
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