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Inhoud presentatie 



Brandstof Warmte 

Zuurstof 

Basis principe 



 

Bij een brand zullen de waterdruppels: 

 Energie absorberen door de opwarming van water 

     in vloeibare toestand:  4,186 KJ/kg.K 

 

 Energie absorberen door de omzetting van vloeibaar  

     naar gasvormige toestand:  2249 KJ/kg 

 

 Expanderen tot een groot volume: Stoom  

     neemt 1600 maal zoveel ruimte in als water.  

- 

Eigenschappen van water 
 



 

Kleine waterdruppels hebben: 

- Een groter werkzaam oppervlak; 

- Een snelle verdamping; 

- Verblijven langer in de lucht; 

- Worden door een brandhaard aangezogen. 

 

Hierdoor zal hogedruk watermist: 

- Stralingswarmte blokkeren; 

- Rookdeeltjes neerslaan; 

- Zorgen voor plaatselijke zuurstofdepletie. 

- 

Sprinkler 

Lagedruk 
waternevel 

Eigenschappen watermist 
 



Total flooding  

- Open nozzles (deluge) 

- Activering op basis van pre-action 

- Watermist is een volume beveiliging 

- Relatief lage fluxwaarde (pre wetting) 

- Veelal als blussend systeem getest 

  

 

Wet pipe system 

- Nozzles met glaspatroon 

- Activering op basis van temperatuur 

- Volume niet gelimiteerd  

- Als controlerend systeem getest 
 

Werking watermistsysteem 



Werking total flooding 



Werking wet pipe system 



        Brandproeven en approvals 
 

Performance-based systemen 
 

Er zijn voor watermistsysteem een aantal normatieve documenten 

beschikbaar. Veelal worden gebruikt: 
 

- NFPA 750 

- FM 5560 

- CEN TS 14972 
 

NFPA 750 is de tegenhanger van NFPA 13. In dit document worden 

de kwalitatieve eisen omschreven van het systeem, doch wordt een 

systeem niet gekwantificeerd, door de diversiteit van systemen: 
 

Voor een technische invulling wordt verwezen naar full scale testen, 

waardoor Fluxwaarden, K factoren, Systeemdruk en Projectering als 

fabrikant specifiek worden aangemerkt.   

 



Fire testing 

Standard testing 

Project-specific testing 

Back yard  testing 

Type approval 

Case-by-case 

approval 

Project-specific 

approval 

Wild market 

        Brandproeven en approvals 
 

Application-specific 

testing 



        Brandproeven en approvals 
 

Voor type approvals zijn er standaard testen vastgelegd in bijvoorbeeld 

FM5560, IMO800, UL2167, CEN TS 14972. Voor andere risico’s dient  

Er door een geaccrediteerd Test Instituut een full scale test vastgesteld 

te worden. 
 

NFPA750 en CEN TS 14972 zijn alleen toepasbaar  

indien er een fire testing  is uitgevoerd. 
 

Een onderzoek omvat vaak: 

 Een free burn test 

 Vergelijk met een traditioneel Sprinkler systeem 

 De testen met het watermistsysteem 
 

Resultaten (hoeveelheid verbrand materiaal en  

ontstane ruimte temperaturen) dienen van het  

Watermistsysteem minimaal gelijkwaardig te zijn 

Aan het referentie systeem. 



        Brandproeven en approvals 
 

 

Alle ontwerpgegevens dienen van de full scale testen te worden 

gedefinieerd in een DIOM:  

 

 Toepassing 

 Nozzle type  

 Nozzle druk 

 Capaciteit / Flux 

 Projectie  

 Inbouw hoogte 

 Randvoorwaarden 

 



        

Adviseur/toetser 
 

 Veel gegevens zijn beschikbaar bij de leverancier en niet 

publiekelijk beschikbaar. 

 

 - Welke systemen  zijn geschikt/beschikbaar? 
 

 - Is het getest voor de gewenste toepassing? 
 

 - Wat zijn de randvoorwaarden? 

 



    Parkeergarage 

Voorbeeld 
 



 

Activatietemperatuur vaak 57°C (sprinkler 68°C) 

RTI waarde 22-35 m ½ s ½  (sprinkler> 50 m ½ s ½) 

 

 

Activatie 
 



 

 

 

Activatie ook detectie? 
 



     Heeft watermist effect op rook? 

 

 Beheersen brand: minder rookproductie  

 Slaat rook neer: voorkomt warme rooklaag 

 

 Niet in water oplosbare stoffen worden  

 niet  door watermist ’gereinigd’! 

 

 

  

 Watermist belemmert het zicht t.o.v. geen brand, maar een 

ruimte is wel te betreden. 

 

  

 

Watermist en rook 



    Rookproductie en verspreiding is tot op heden onderbelicht 

    in testen. Primaire focus brandbeheersing, zoals sprinkler. 

 

 - Grotere (sub)brandcompartimenten in zorgcomplexen? 
 

 - Noodzaak beschermde subbrandcompartimenten? 
 

 - Brandkleppen? 
 

 - Zelfsluitende deuren? 
 

     - Reductie interne hulpverleningsorganisatie? 

  

  

 

Watermist en rook 



  Duurzaamheid 
 



    N +1 of twee pompsets? 

Betrouwbaarheid 
 



 

- Systeem  conform approval 

- K factor 4,1  

- werkdruk 80 bar 

- 1 op 25 m² 

- Flux waarde 1,6 ltr/m²/min 

 

        VdS OH-1 keur (EN 12845) 
 



 

- Systeem  conform approval 

- K factor 4,1  

- werkdruk 80 bar 

- 1 op 25 m² 

- Flux waarde 1,5 ltr/m²/min 

 

       FM LH keur (NFPA13) 
 



        Parkeergarage OH-2 (EN 12845) 
 

- VdS OH-2 keur (Europa) 

- Systeem  conform 

approval 

- K factor 1,8  

- werkdruk 110 bar 

- 1 op 12,25 m² 

- Flux waarde 1,6 ltr/m²/min 

 



 

- Systeem  conform approval 

- K factor 4,1  

- werkdruk 80 bar 

- 1 op 9,3 m² 

- Flux waarde 3,9 ltr/m²/min 

 

        UL OH-1 keur (NFPA) 
 



 

- Systeem  conform approval 

- K factor 3,1  

- werkdruk 120 bar 

- 1 op 9 m² 

- Flux waarde 3,8 ltr/m²/min 

 

        VdS OH-3 keur (EN 12845) 
 



    Brandtest om aan te tonen dat 

    HI-FOG® geschikt is om zeer hoge 

ruimtes te beveiligen zoals bioscopen, 

theaters, TV studios, etc 

 

   De test werd uitgevoerd in een 

   12m hoge testruimte van het  

   Franse CNPP voor OH-4. 

        Atria 
 



Testen voor extended sidewall’s 

     Voor retrofit in beddenkamers zijn 

sidewall nozzles ideaal.  
 

     Voor het verbreding van het 

toepassingsgebied zijn bij VVT testen 

uitgevoerd met een extended sidewall 

nozzle. 

  

 

 

Ruimte:   36  m² 

Hoogte:    4   m 

Flux:         1,8 ltr/m²/min 

 



Testen voor beveiligen van cellen 

In opdracht van het Ministerie van 

Justitie van Groot-Brittannië werden 

7 verschillende brandscenario’s  

getest. 

 

De (succesvolle) resultaten zijn  

opgenomen in een BRE-rapport. 

 

Het verblijf in de ruimte bij brand bij 

Een gering vuurlast is mogelijk 

gedurende lange tijd. 

 

 



        Tot slot 
 

    Systeem dient afgestemd te zijn op het  

    brandrisico en daarvoor getest te zijn  

    (full scale brandproef)    
 

 

    Veelvuldig uitvoeren van brandtesten  

    door diverse fabrikanten geeft een steeds 

    beter inzicht in het toepassingsgebied. 

 

 

 Door de grote diversiteit van nozzle typen en systeemdrukken is 

op dit moment standaardisatie niet mogelijk. Mogelijk kan er in 

de verre toekomst een normatief document opgesteld worden 

?? 

 

    



        Vragen? 
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