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Doel 
 

In veel landen is de inzet van volautomatische brandblus- of beheerssystemen bij de opslag van 

bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen verplicht. Het doel van deze Best practice is met een aantal 

korte aanbevelingen maatregelen aan te dragen om veilig te kunnen vluchten uit magazijnen met 

verpakte gevaarlijke stoffen welke voorzien zijn van een dergelijke installatie. Veilig vluchten bestaat 

vaak uit een set aan maatregelen, gericht op het gegeven dat één maatregel nooit genoeg is en dat de 

mens voorop staat. Het volgen van een norm is veelal een minimale eis. Om de veiligheid te vergroten 

moet altijd overwogen worden of extra maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn. 

 

Algemeen 

In deze Best practice worden een aantal verschillende brandblus- dan wel beheerssystemen 

besproken. Er wordt geen uitspraak gedaan of deze bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen een 

geschikt blusmiddel zijn. Hiervoor zijn nationale- en internationale voorschriften en normen 

opgesteld. In deze Best practice wordt over een blusinstallatie gesproken. In sommige gevallen zal 

een beheersinstallatie voldoende zijn op basis van normen of voorschriften. In deze Best practice 

wordt voor het gemak verder gesproken over een blusinstallatie. 

Naast het opsommen van de verschillende gevaren per blussysteem worden mogelijke maatregelen 

aangereikt, niet limitatief en verplicht stellend. Bouwkundige- en organisatorische maatregelen zijn 

vaak maatwerk. Iedere opslaghouder dient voor zichzelf vast te stellen welke set aan maatregelen 

voor zijn of haar opslag afdoende is. Het volgen van deze Best practice is op eigen risico en vormt 

uitsluitend een handreiking, waarbij uitsluitend de systemen worden behandeld zoals opgenomen in 

de PGS14 en PGS15.  

 

Definitie Veilig vluchten 

De definitie van veilig vluchten is dat bij een ontruiming alle aanwezige personen zodanig weg 

kunnen komen naar de bedrijfsverzamelplaats (evacuatieplaats) zonder dat er ernstige situaties 

ontstaan waarbij doden en/of gewonden kunnen vallen. 

Veilig vluchten kan alleen als iedereen zich aan de gestelde protocollen houdt en op de hoogte is van 

de aanwezige installaties en de geluiden welke bij ontruiming cq blussing horen. Dit is een zorgplicht 

van de werkgever welke alleen in stand blijft door de kracht van herhaling. 

Het proces van veilig vluchten begint al bij het ontwerp van een gebouw en het bedrijf en de 

organisatie. Dit kan ook bij wijzigingen in configuratie van een indeling of proces binnen een bedrijf 

invloed hebben. 
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Ontruimingstijd 

Ontruimingstijd kan per situatie en gebruiker verschillend zijn. Een eerste alarm moet vaak 

voldoende zijn om te ontvluchten en de ruimte/het pand te ontruimen. Bij Hi-Ex schuim is de eerste 

30 seconden veelal het maximum, bij een CO2 installatie is deze eerste tijd een minimum om te 

garanderen dat iedereen het pand verlaten heeft. Het (droog)testen hiervan in een live situatie en 

het resultaat verwerken op een bewuste wijze in de besluitvorming (UPD) en het bepalen van de 

daadwerkelijk benodigde ontruimingstijd is heel belangrijk. Zo is bij activering van een 

blusschuiminstallatie (Hi-Ex) de maximale vertragingstijd, in de meeste gevallen, 30 seconden voor er 

schuim opgebouwd wordt en vluchten uit de ruimte aanmerkelijk bemoeilijkt wordt. Bij een 

blusgasinstallatie is de vertragingstijd minimaal 30 seconden, plus 30 sec pneumatisch, voordat het 

blusgas de ruimte vult.  

Instructie hierover aan personeel en bezoekers is van belang voor de veiligheid op locatie. 

Het opleiden van al het (toekomstig) personeel met voorbeelden uit de praktijk, denk hierbij aan 

geluids- en filmfragmenten, is essentieel en kan van levensbelang zijn. Het is noodzakelijk dit 

periodiek te herhalen en in de organisatie te borgen.  

 

Ontruimings-signalen 

Er zijn twee typen automatische ontruimingssignalen van toepassing: visueel en auditief. De visuele 

ontruimingssignalen bestaan uit flitslichten (vaak rood) en tekstborden/LUTO’s (Licht Uit Tekst 

Onleesbaar). Voor de auditieve signalen is het van belang dat er verschil is in de verschillende stadia 

van alarm. Onderstaande signalen komen regelmatig voor, maar kunnen per locatie verschillen: 

Eerste alarm:   Langzame pulstoon in te blussen gebied 

Slow whoop signaal (ontruiming) in omliggende ruimten 

Tweede alarm:    Korte puls toon (aftellen tot activering van de blusinstallatie) 

Na activering installatie:  Continu toon 

 

Bij bestaande (oudere) installaties zijn er in de praktijk diverse variaties op bovenstaande ontruimings-

signalen. Het herkennen van de ontruimingssignalen op locatie vergroot de veiligheid in geval van een 

calamiteit. 

Het is voor de aanwezigen belangrijk om te weten dat elk alarm een ontruimingsalarm is, wat betekent 

dat zij zich te allen tijde zonder twijfel zich naar de verzamelplaats buiten het pand moeten begeven. 
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Plattegronden 

Het is van groot belang dat personeelsleden, contractors en 

bezoekers weten waar zij zijn en dat zij in één oogopslag op een 

plattegrond (per ruimte) kunnen zien waar ze naar buiten 

kunnen en waar het eventuele gevaar zich kan bevinden. 

 

Algemene maatregelen voor het veilig vluchten uit een opslag-

voorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen 
 

Hieronder volgt een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden teneinde iedereen die 

zich in de opslagvoorziening bevindt de opslag veilig te laten verlaten. We maken daarbij een 

onderscheid tussen organisatorische- en technische maatregelen. In de volgende paragrafen zijn extra 

maatregelen per specifiek blussysteem terug te vinden. 

 

Organisatorische maatregelen 

- Zorg voor veiligheids- en vluchtplattegronden met daarop de vluchtroute per ruimte. 

- Voorkom te allen tijde dat nooduitgangen op enig moment geblokkeerd zijn en audit hier 

periodiek op. Zorg dat er bij het personeel een continu bewustzijn is dat de vluchtweg altijd 

vrijgehouden moet worden. 

- Zorg voor een opgeleide calamiteitenorganisatie die kan handelen bij incidenten. 

- Zorg dat zowel bezoekers, contractors alsmede eigen personeel en andere betrokkenen weten 

hoe ze moeten handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen. Geef hen vóór het betreden 

van het pand/object instructies over hoe te handelen in geval van een calamiteit. 

- Laat onderhoud en inspectie van de blusinstallatie altijd uitvoeren onder een werkvergunning 

procedure. Zorg bij de werkzaamheden bij aanvang en afsluiten voor het ‘Vier-ogen-principe’ 

zodat alles weer in normale toestand (en werkend) is teruggebracht.  Foto’s kunnen voor extra 

bewustzijn zorgen. 

- Zorg voor en protocol waarin het buiten gebruik stellen van de installatie geregeld is.  

- Voorkom dat stoffen een reactie met elkaar aangaan door stoffen die samen een reactie 

aangaan gescheiden van elkaar op te slaan. 

- Zorg voor centrale punten waar PBM’s beschikbaar zijn voor hulpverleners. Hiermee kunnen 

zij, afgestemd op de risico’s van de stoffen, personen in veiligheid brengen. 

- In de ontruimingsinstructie moet worden opgenomen dat een medewerker altijd (voor zover 

mogelijk) via de kortste weg, rechtstreeks naar buiten moet kunnen vluchten. Oefen dit met 

BHV-medewerkers.  

- Leg de tijd vast die nodig is voor een volledige evacuatie en probeer deze tijd te verkorten. 

- Oefen met regelmaat scenario’s waarin een spill of blootstelling aan een gevaarlijke stof 

centraal staat, inclusief ontruiming naar de bedrijfsverzamelplaats. Maak hiervan een verslag 

met verbeterpunten. 
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Technische maatregelen 

- Vluchtwegen zijn erg belangrijk. Een verhoging bij een deur kan 

het vluchten belemmeren. Hier moet bij het ontwerp van het 

gebouw rekening mee gehouden worden.  

- Een goede vluchtwegsignalering is erg belangrijk. 

- Extra maatregelen zoals het aanbrengen van een markering op 

de vloer, bijvoorbeeld een rood kruis voor nooddeuren, 

kunnen overwogen worden. 

- Zorg voor meerdere evacuatieplaatsen waar personeel, 

contractors en bezoekers zich kunnen verzamelen. Geef de 

bovenwindse evacuatieplaats duidelijk aan bij een ontruiming. 

- Voorkom uitstroom van brandbare vloeistoffen, door 

branddeuren tenminste maandelijks te testen. 

- Omdat goede en tijdige alarmering zo belangrijk is, moeten de 

alarmsignalen zowel in de gehele ruimte als bij de toegangen van de door een blusinstallatie 

beveiligde ruimte goed hoorbaar en/of zichtbaar zijn. De signalen moeten duidelijk te 

onderscheiden zijn van de overige signalen en geluiden die in de beveiligde ruimte voorkomen 

- Detectie-, activerings-, alarmerings- en besturingssystemen moeten geïnstalleerd, getest en 

onderhouden worden in overeenstemming met desbetreffende (landelijke) normen en 

voorschriften van de fabrikant.  

- Na de ingestelde vertragingstijd wordt de blusinstallatie geactiveerd. De duur van de 

vertragingstijd bedraagt veelal 30 seconden, maar kan afhankelijk van de verwachte 

ontruimingstijd en klasse-indeling van het blussysteem langer ingesteld worden. Dit betreft 

maatwerk en moet in het UPD zijn opgenomen (conform NEN-EN 12094-1). 
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De gevaren van verschillende blussystemen en extra maatregelen  

voor vluchten 
 

Automatische sprinkler-/delugesystemen 

De werking van de sprinkler kent voor de gebruiker minder gevaren dan veel andere systemen: daar 

waar warmte ontstaat gaat één sprinklerkop open en wordt de brand plaatselijk bestreden. Bij een 

deluge installatie staan alle sproeikoppen al open en wordt bij brand de hele ruimte met water (evt. 

met schuimtoevoeging) geblust. Een sprinkler- of delugesysteem is 

een brandblus, dan wel beheersmethode met de minste risico’s voor 

de gebruiker. Er zijn voor hen namelijk geen noemenswaardige 

gevaren die direct verbonden zijn aan het gebruik en/of de inzet van 

deze blus en/of beheerssystemen. Desondanks moeten de 

opslaghouders en de medewerkers zich voorbereiden op een 

evacuatie in geval van een calamiteit. Bij het ontstaan van brand 

treden er risico’s op voor de in de ruimte aanwezige personen door 

rookgassen, het vrijkomen van stoffen, ontledingsproducten en/of 

hitte.  

Extra maatregelen om veilig te kunnen vluchten naast de eerder genoemde maatregelen: 

- Test conform de ontwerpnorm de functionaliteit van de ontruimingsinstallatie en de 

benodigde overige sturingen zoals vloeistofdrempels en brandscheidingsdeuren.  

- Voorkom dat opgeslagen goederen de vrije uitstroming van spinkler-/delugesproeikoppen 

blokkeren. 

 

Blusgasinstallaties 

Net zoals bij de inzet van een sprinklerinstallatie of delugesysteem ontstaan bij het b  estrijden van 

brand door middel van een blusgasinstallatie risico’s voor de in de ruimte aanwezige personen door 

rookgassen, het vrijkomen van stoffen, ontledingsproducten of hitte. Daarnaast treden er bij het 

inwerkingtreden van een blusgassysteem extra risico’s 

op voor de gezondheid van de personen die zich in de 

ruimte waarin het blusgas vrijkomt bevinden. Er 

worden speciale eisen gesteld aan de persoonlijke 

veiligheid in relatie tot het inbrengen van het blusgas. 

Hiervoor is in Nederland een aparte brancherichtlijn 

‘Specifieke Veiligheidsinformatie (SVI): Blussystemen, 

veiligheidsaspecten’ ontwikkeld, waarin technische 

maatregelen staan omschreven. Blusgassystemen 

worden conform SVI aangemerkt als klasse III systemen. 

De basisgedachte hierbij is dat iedereen de ruimte 

(en/of de aangrenzende ruimte) moet hebben verlaten 

voordat de uitstroom van blusgas plaatsvindt.  
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Blusgassystemen worden dan ook aan de hand van de te verwachten risico’s ingedeeld in klasses die 

zijn gekoppeld aan de NOAEL- (No Observed Adverse Effect Level) en LOAEL (Lowest Observed Adverse 

Effect Level)-waarden:   

- Klasse I: ontwerp blusgasconcentratie lager dan de NOAEL-waarde.  

- Klasse II: ontwerp blusgasconcentratie hoger dan de NOAEL-waarde maar lager dan de LOAEL-

grens.  

- Klasse III: ontwerp blusgasconcentratie hoger dan de LOAEL-waarde. 

Blootstelling aan een te hoge concentratie aan blusgas heeft 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 sommige risicogroepen (Astma, COPD- 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 ademhalingsstoornissen op en bij hogere 

concentraties verstikking.  

- Bij kooldioxide treedt bij lage concentraties verstoring in de bloedsomloop op en bij hogere 

concentraties verstikking.  

In NFPA 2001 worden normtijden gegeven voor de maximale blootstellingsduur bij toenemende 

blusgasconcentraties. Voor de diverse blusgassen bedraagt deze normtijd bij de LOAEL-waarde 

maximaal 5 minuten. Voor hogere concentraties gelden kortere verblijfstijden. CO2 en ook veel andere 

blusgassen zijn bij concentraties hoger dan de LOAEL-waarde dodelijk. 

Na het inwerkingtreden van een blusgasinstallatie mag de ruimte waarin het blusgas is vrijgekomen 

alleen worden betreden onder gebruikmaking van omgevingsluchtonafhankelijke adembescherming 

en beschermende kleding. 

Extra maatregelen om veilig te kunnen vluchten naast de eerder genoemde maatregelen: 

- Test conform de ontwerpnorm de functionaliteit van de 

ontruimingsinstallatie en de benodigde overige sturingen 

zoals vloeistofdrempels en brandscheidingsdeuren.  

- Specifiek bij een CO2 installatie volgt na het 

ontruimingssignaal een extra pneumatisch gedreven alarm 

van min. 30 seconden (conform SVI). 

- Bij de toegang van de ruimte/bluszone moet een 

sleutelschakelaar geplaatst worden waarmee de 

automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld kan worden zolang de 

automatische aansturing nog niet heeft plaatsgevonden. De stand van de schakelaar dient ter 

plaatse te worden gesignaleerd.  In de stand ‘handbediend’ kan handbediening nog plaats 

vinden. Sleutelschakelaars mogen alleen door bevoegde personen bediend worden.  Activeren 

van een blokkering dient als storing te worden gemeld aan een permanent bezette locatie 

(bijv. portier/PAC /RAC).  
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- Een blokkeerschakelaar is een op het bedieningspaneel of bij de blusgasvoorraad geplaatste 

schakelaar waarmee de elektrische activering van de blusinstallatie volledig kan worden 

geblokkeerd. De ingeschakelde stand dient te worden gesignaleerd op het bedieningspaneel.  

Activeren van een blokkering dient als storing te worden gemeld aan een permanent bezette 

locatie (bijv. portier/PAC/RAC). In de geblokkeerde stand kan mechanische handbediening nog 

plaats vinden.  

- Een blokkeerinrichting (zgn. cut-off valve) moet altijd worden toegepast bij een klasse III 

(conform SVI) blusgasinstallatie waarbij tijdens een blussing de effectief optredende 

gasconcentratie de LOAEL-waarde overschrijdt. Tevens moet deze altijd worden toegepast bij 

beveiliging van besloten ruimten. Om het afblazen van de blusstof te voorkomen, bijvoorbeeld 

tijdens werkzaamheden, wordt de blusinstallatie voorzien van een mechanische 

blokkeerinrichting, die zowel de elektrische activeringsinrichting 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 en vergrendeld kunnen worden. De blokkerende stand van 

deze inrichting dient te worden gesignaleerd op het bedieningspaneel als ‘blussing 

geblokkeerd’.  

- Een blusvertragingsknop (blauw) wordt 

in principe bij elke uitgang van een 

beveiligde ruimte aan de binnenzijde 

geplaatst. Door de knop ingedrukt te 

houden, wordt de (aangekondigde) 

elektrische activering tegen gehouden. 

Het indrukken van de knop stelt de 

ingestelde en reeds geactiveerde 

tijdvertraging terug op ‘start vertraging’ 

en het akoestisch alarmsignaal op het 

eerste onderscheidende ‘’pulserend’’ 

toonsignaal. Deze situatie blijft 

gehandhaafd zolang de knop ingedrukt 

gehouden wordt.  Wanneer de knop losgelaten wordt, wordt de maximale tijdvertraging en 

het continue akoestisch alarmsignaal weer in werking gesteld; na het verstrijken van de 

ingestelde vertragingstijd zal de aansturing van de elektrische activering plaatsvinden.    

- Een geblokkeerde deur kan bij een ruimtevullend blussysteem nog grotere consequenties 

hebben dan bijvoorbeeld bij een sprinklerinstallatie.  

- Voorkom dat opgeslagen goederen de vrije uitstroming van de blaasmonden blokkeren. 

- Specifiek voor CO2-blusgasinstallaties: om personen opmerkzaam te maken op de 

aanwezigheid van CO2-gas bij een eventuele lekkage en/of blusactivering dient het blusgas te 

worden voorzien van een geurtoevoeging (bijvoorbeeld Citronella).  

- In het geval van een CO2-lagedruk-systeem wordt de geurtoevoeging veelal met patronen 

uitgevoerd welke tijdens de blussing de geurtoevoeging injecteren. Deze toepassing heeft als 

nadeel dat lekkage van de tank zelf niet bemerkt wordt. Indien de tank zich in een besloten 

ruimte bevindt dient deze daarom te worden voorzien van een CO2-detector/melder. 
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- Een aanvullende maatregel met het oog op de veiligheid is dat 

elke beveiligde ruimte die met CO2 geblust kan worden te 

voorzien van een CO2-detector bij de ingang.  Ontruiming in een 

vroeg stadium (5000PPM) verhoogd de veiligheid en veiligheid 

bij vluchten. 

- Bij het ontwerp van het gebouw, de keuze van het blussysteem 

en de keuze van de locatie van de drukontlastkleppen moet 

extra gelet worden op de risico’s voor de omgeving van 

uitstromend CO2-blusgas.  Ook bij het ventileren van blusgas na 

een (proef-)blussing moet extra gelet worden op deze risico’s. 

Hiervoor dient een veiligheidszone in acht te worden genomen, 

zowel binnen als buiten het gebouw.   

 

Automatisch Hi-Ex blusschuiminstallaties (inside – outside air) 

Net zoals bij de inzet van een sprinkler- of deluge-installatie ontstaan bij het bestrijden van een brand 

door middel van een Hi-Ex blusschuiminstallatie risico’s voor de in de ruimte aanwezige personen door 

rookgassen, het vrijkomen van stoffen, ontledingsproducten en/of hitte. De schuimlaag bemoeilijkt 

vluchten en zal binnen afzienbare tijd zo hoog komen dat het zicht wordt ontnomen. Hierdoor ontstaan 

desoriëntatie en gevaar voor verstikking. Bij huidcontact zal het geëxpandeerde schuim irritatie 

veroorzaken. Na het in werking treden van een Hi-Ex blusschuiminstallatie mag de ruimte niet zonder 

toepassing van omgevingsluchtonafhankelijke adembescherming en beschermende kleding worden 

betreden.  

Extra maatregelen om veilig te kunnen vluchten naast de eerder genoemde maatregelen: 

- Test conform de ontwerpnorm de functionaliteit van 

de ontruimingsinstallatie en de benodigde overige 

sturingen zoals vloeistofdrempels en brand-

scheidingsdeuren.  

- Omdat goede en tijdige alarmering zo belangrijk is, 

moeten de alarmsignalen zowel in de gehele ruimte 

als bij de toegangen van de door een blusinstallatie 

beveiligde ruimte goed hoorbaar en/of zichtbaar zijn. 

De signalen moeten duidelijk te onderscheiden zijn 

van de overige signalen en geluiden die in de beveiligde ruimte voorkomen (zie NEN 2575). 

- Detectie-, activerings-, alarmerings- en besturingssystemen moeten geïnstalleerd, getest en 

onderhouden worden in overeenstemming met desbetreffende (landelijke) normen en 

voorschriften van de fabrikant.  

- 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 aangebracht met de tekst in zwart. 

- Een tijdvertraging mag alleen worden toegepast voor evacuatie van mensen of om de ruimte 

voor de blusactie te prepareren. Voor het vaststellen van de duur van de tijdsvertraging bij 

klasse III systemen is het belangrijk dat dit in overeenstemming met het ontruimingsprotocol 



   
 

10 
 

van de gebruiker is. Gedurende de tijdvertraging moet de optische- en akoestische signalering 

in werking zijn.  

- Na de ingestelde vertragingstijd wordt de blusinstallatie geactiveerd. De duur van de 

vertragingstijd bedraagt veelal 30 seconden, maar kan afhankelijk van de verwachte 

ontruimingstijd en klasse indeling van het blussysteem langer ingesteld worden tot  maximaal 

60 seconden (conform NEN-EN 12094-1). 

- Bij de toegang van de ruimte/bluszone moet een sleutelschakelaar geplaatst worden waarmee 

de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld kan worden zolang de 

automatische aansturing nog niet heeft plaatsgevonden. De stand van de schakelaar dient ter 

plaatse te worden gesignaleerd.  In de stand ‘handbediend’ kan handbediening nog plaats 

vinden.  

- Een blokkeerschakelaar is een op het bedieningspaneel of bij de blusgasvoorraad geplaatste 

schakelaar waarmee de elektrische activering van de blusinstallatie volledig kan worden 

geblokkeerd. De ingeschakelde toestand dient te worden gesignaleerd op het 

bedieningspaneel.  In de geblokkeerde stand kan mechanische handbediening nog plaats 

vinden.  

- Een blokkeerinrichting (zgn. cut-off valve) moet altijd 

worden toegepast bij Hi-Ex aangezien dit eveneens een 

klasse III (conform SVI) blusschuiminstallaties is. Om het 

in werking treden van de blusschuiminstallatie te 

voorkomen, bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden, 

wordt de blusinstallatie voorzien van een mechanische 

inrichting, die zowel de elektrische activeringsinrichting 

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 en vergrendeld kunnen worden. De blokkerende stand van 

deze inrichting dient te worden gesignaleerd op het bedieningspaneel als ‘blussing 

geblokkeerd’.  

- Een blusvertragingsknop (blauw) wordt in principe bij elke uitgang van een beveiligde ruimte 

aan de binnenzijde geplaatst. Door de knop ingedrukt te houden wordt de (aangekondigde) 

elektrische activering tegengehouden. Het indrukken van de knop stelt de ingestelde en reeds 

geactiveerde tijdvertraging terug op ‘start vertraging’ en het akoestisch alarmsignaal op het 

eerste onderscheidende ‘’pulserende’’ toonsignaal. Deze situatie blijft gehandhaafd zolang de 

knop ingedrukt blijft.  Wanneer de knop losgelaten wordt, wordt de maximale tijdvertraging 

en het continue akoestisch alarmsignaal weer in werking gesteld. Na het verstrijken van de 

ingestelde vertragingstijd zal de aansturing van de elektrische activering plaatsvinden.    

- Zorg ervoor dat opgeslagen goederen de inlaat- en uitlaatzijde van schuimgeneratoren niet 

blokkeren. 

- Een tijdvertraging mag alleen worden toegepast voor evacuatie van mensen of om de ruimte 

voor de blusactie te prepareren. Voor het vaststellen van de duur van de tijdsvertraging bij 

klasse III systemen is het belangrijk dat dit in overeenstemming met het ontruimingsprotocol 

van de gebruiker is. Gedurende deze tijdvertraging moet de optische- en akoestische 

signalering in werking zijn.  
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Aerosol blussystemen 

Aerosol veroorzaakt tijdens en na de activering visuele beperkingen.  Tijdens de uitstroming van het 

blusaerosol komt er in de directe omgeving van de blusgenerator warmte vrij die per fabricaat en type 

blusgenerator varieert. De temperatuur kan, fabrikant afhankelijk, oplopen van 75 °C tot 750 °C. 

Personen die zich in de nabijheid van een blusgenerator bevinden kunnen bij een geactiveerde unit 

hierdoor brandwonden oplopen en/of andere effecten ondervinden die dodelijk kunnen zijn. In de 

ontwerpfase moet hier rekening mee worden gehouden. Zorgvuldigheid en vakbekwaamheid zijn bij 

de positionering van de blusgeneratoren van belang.  Het inademen van de aerosoldeeltjes kan irritatie 

aan de luchtwegen veroorzaken en verstikkend werken met de dood tot gevolg.  

Indien zich personen in de te blussen ruimte kunnen bevinden, dienen zij zich te conformeren aan de 

veiligheidsvoorzieningen en maatregelen te treffen die voorkomen dat de installatie in werking treedt 

als er nog personen in de ruimte aanwezig zijn. Dit mede gezien de zichtvermindering bij ontvluchting. 

Deze systemen worden dan ook ingedeeld in klasse III.  

Na het inwerkingtreden van een aerosol blussysteem mag de ruimte waarin een aerosol blussysteem 

is geactiveerd niet zonder toepassing van omgevingsluchtonafhankelijke adembescherming en 

beschermende kleding worden betreden. 

Extra maatregelen om veilig te kunnen vluchten naast de eerder genoemde maatregelen: 

- Test conform de ontwerpnorm de functionaliteit van de ontruimingsinstallatie en de 

benodigde overige sturingen zoals vloeistofdrempels en brandscheidingsdeuren.  

- 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 aangebracht met de tekst in zwart. 

- Een tijdvertraging mag alleen worden toegepast voor evacuatie van mensen of om de ruimte 

voor de blusactie te prepareren. Voor het vaststellen van de duur van de tijdsvertraging bij 

klasse III systemen is het belangrijk dat dit in overeenstemming met het ontruimingsprotocol 

van de gebruiker is. Gedurende de tijdvertraging moet de optische- en akoestische signalering 

in werking zijn.  

- Na de ingestelde vertragingstijd wordt de blusinstallatie geactiveerd. De duur van de 

vertragingstijd bedraagt veelal 30 seconden, maar kan afhankelijk van de verwachte 

ontruimingstijd en klasse indeling van het blussysteem langer ingesteld worden tot  maximaal 

60 seconden (conform NEN-EN 12094-1).  

- Na de ingestelde vertragingstijd wordt de blusinstallatie geactiveerd. De duur van de 

vertragingstijd dient bij alle medewerkers binnen de inrichting bekend te zijn. 

- Bij de toegang van de ruimte/bluszone moet een sleutelschakelaar geplaatst worden waarmee 

de automatische aansturing van de blusinstallatie kan worden uitgeschakeld zolang de 

automatische aansturing nog niet heeft plaatsgevonden. De stand van de schakelaar dient ter 

plaatse te worden gesignaleerd.  In de stand ‘handbediend’ kan handbediening nog plaats 

vinden.  

- Een blokkeerschakelaar is een op het bedieningspaneel of bij de blusgasvoorraad geplaatste 

schakelaar waarmee de elektrische activering van de blusinstallatie volledig kan worden 

geblokkeerd. De ingeschakelde toestand dient te worden gesignaleerd op het 
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bedieningspaneel.  In de geblokkeerde stand kan mechanische handbediening nog plaats 

vinden. 

- Voorkom dat opgeslagen goederen de vrije uitstroming van de aerosol generatoren blokkeren, 

dit i.v.m. met het mogelijke brandgevaar bij de hoge temperaturen bij het vrijkomen van 

aerosolen. 

 

Inzet (bedrijfs)brandweer 

Net zoals bij de inzet van een automatische blusinstallatie treden bij het ontstaan van brand met de 

inzet van de (bedrijfs)brandweer risico’s op voor de in de ruimte aanwezige personen. Dit door 

rookgassen, het vrijkomen van stoffen, ontledings-producten of hitte. De aanwezige brandweerlieden 

vallen ook onder deze groep. Daarnaast treden er extra risico’s voor de gezondheid van diegene die de 

brand gaan bestrijden op, zoals het risico van een 

flashover en/of backdraft. Hierbij is een brand in een niet 

meer te beheersen stadium waarbij een 

uitbrandscenario niet te voorkomen is. Dit risico is 

afhankelijk van de aard van de aanwezige stoffen en de 

hoeveelheid (groot of klein).  

Onderstaande maatregelen zijn gericht op het vluchten 

van de medewerkers, contractors en bezoekers. Gezien 

er geen eerste inzet van een geautomatiseerd 

blussysteem is zijn er geen risico’s van het blussysteem. 

Extra maatregelen om veilig te kunnen vluchten naast de eerder genoemde maatregelen: 

- Bij de inzet van de (bedrijfs)brandweer is de noodzaak van het frequent oefenen van de 

geselecteerde scenario’s bijzonder belangrijk.  

- Test conform de ontwerpnorm de functionaliteit van de ontruimingsinstallatie en de 

benodigde overige sturingen zoals vloeistofdrempels en brandscheidingsdeuren.  

Omdat goede en tijdige alarmering zo belangrijk is, moeten de alarmsignalen zowel in de gehele ruimte 

als bij de toegangen van de door een blusinstallatie beveiligde ruimte goed hoorbaar en/of zichtbaar 

zijn. De signalen moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de overige signalen en geluiden die in de 

beveiligde ruimte voorkomen (zie NEN 2575). 

 

Buiten gebruik nemen installaties 
 

Een installatie kan buiten bedrijf genomen in de volgende situaties: 

- Bij onderhoud aan de blusinstallatie. 

- Bij onderhoud of werkzaamheden aan gebouwen of installaties anders dan de blusinstallatie, 

waar het nodig is deze al dan niet volledig of gedeeltelijk buiten dienst te stellen. 

Het is heel belangrijk te weten wat een installatie in welke situatie doet en hoe deze zal/kan reageren.  
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Met de volgende zaken dient rekening gehouden te worden: 

- Besloten ruimtes 

- De aanwezigheid van een hoogwerker 

- De aanwezigheid van vonken 

- Laswerkzaamheden  

- (Open) warmtebronnen 

- (Open) vlammen 

- Plasmasnijwerkzaamheden 

- Slijpwerkzaamheden 

- Soldeerwerkzaamheden 

- Stof 

- Verfafbrandwerkzaamheden 

- Werkzaamheden waarbij stof vrijkomt 

Een protocol per systeem met daarin de procedures en werkinstructies is heel belangrijk en kan veel 

onduidelijkheid wegnemen. 

Bij het buiten bedrijf nemen van een installatie is de gebruiker verantwoordelijk, dit staat in de meeste 

protocollen en of werkvergunningen. De gebruiker dient hier alert op te zijn en het systeem dusdanig 

met een vier-ogen-principe te borgen zodat de veiligheid voor de medewerkers, monteurs en evt. 

bezoekers gewaarborgd is. 

Op het gebied van de techniek en verantwoordelijkheden moet er voor de juiste opgeleide personen 

binnen het bedrijf gezorgd worden. 

Ook het inbedrijfstellen na werkzaamheden is van cruciaal belang voor de werking van een systeem. 

Borging hiervan is dan ook van groot belang. 
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Bijlage 1 

 

Deze Best practice kwam mede tot stand door: 

 

Luciën Govaert (VNCW) 

Leo Arts (Farmusol B.V.) 

Pieter Bikker (Wagner Nederland B.V.) 

Jan de Bruin (ANSUL Solutions B.V.) 

Cor Eckers (VdS Nederland) 

Jerry Krijn (Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG) 
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Bijlage 2 
 

Geraadpleegde bronnen: 

• PGS14 

• SVI blad 4e druk 03.10.2017 
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