
 
 

Dient voor de brandweerstand alleen rekening gehouden te worden met de 

norm NBN 713-020? 

Is bijvoorbeeld de norm DIN 4102-12 niet gelijkwaardig? 

 

Volgens het nieuw art. 104 moeten elektrische leidingen die vitale stroombanen vormen, het 

kenmerk FR2 hebben en dus ten minste 1 uur operationeel blijven. 

 

Wat betreft de kabels, wordt dit kenmerk FR2 duidelijk gedefinieerd in de norm NBN C 30-

004 (2004) - Art. 2 die in Art. 4.3.2 verwijst naar de beproevingsnorm NBN 713-020 Add.3. 

 

De in het KB gebruikte formulering « FR2 of equivalent hiermee » kan laten verstaan dat de 

kabels die beantwoorden aan de norm DIN 4102-12, toegestaan zouden zijn. 

 

Welnu, men kan de beproevingsnorm NBN 713-020 Add.3 en de classificatie FR2 niet 

vergelijken met een niet door het NBN geregistreerde norm (bv. DIN 4102-12) aangezien het 

enige gemeenschappelijk punt het gebruik van dezelfde, internationaal erkende 

temperatuurcurve ISO 834 is. Alle andere beproevingsvoorwaarden in deze normen, zoals de 

warmtebron, de methoden van kabelaanleg en -bevestiging, hun vervormingen, de 

stuurstroomkring, de bemonstering van de te testen kabelgedeelten, … verschillen zodanig dat 

het onmogelijk is om ze als gelijkwaardig te beschouwen. 

 

Bovendien baseren de bijkomende wetgevingen zoals de Basisnormen, de regionale en lokale 

decreten, ... zich voornamelijk op de beproevingsnorm NBN 713-020 Add.3. 

 

Uit het bovenstaande kan men afleiden dat voor alle elektrische leidingen in vitale stroombanen 

de strikte toepassing van NBN 713-020 Add.3 elke verwarring en onnodige discussie zal 

voorkomen. 

 

Een duidelijke identificatie van de vitale stroombanen - NBN 713-020 Add.3 verplicht de 

markering Rf 1h of Rf 1h30 op de buitenmantel - kan nuttig blijken bij een onderhoud of 

eventuele uitbreiding van de installaties. 

 

Deze uitleg betreft alleen de kabels. Het spreekt voor zich dat de kabelaanleg en -bevestiging 

moet worden uitgevoerd met materialen met een verbeterd brandgedrag, getest en 

gekwalificeerd volgens een erkende norm om te beantwoorden aan de eisen van het nieuwe 

artikel 104 van het AREI. 

 

 


