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Functiebehoud bij Rookbeheersing installaties  

Rijswijk, 11 oktober 2021 

Tijdens een brand is vaak niet het vuur zelf de belangrijkste doodsoorzaak, maar is het vooral de rook 
en de giftige dampen en gassen die ervoor zorgen dat er slachtoffers kunnen vallen. Om die rook en 
giftige dampen en gassen uit een gebouw te krijgen zijn er diverse Rookbeheersing installaties 
mogelijk, afhankelijk van type en grootte van het gebouw en het doel van de installatie. 

Rookbeheersing installaties komen in diverse vormen waarbij de Rook op verschillende manieren uit 
het gebouw afgevoerd worden: 

 Natuurlijke RWA 

 

Hierbij zorgen natuurlijke rookventilatie-eenheden zoals kleppenventilatie-eenheden, 
jaloezieventilatie-eenheden en uitzetramen dat de rook, op basis van de thermische eigenschap, uit 
het gebouw wordt afgevoerd. Er dient dus een goede luchtstroom gerealiseerd te worden d.m.v. 
luchttoevoeropeningen en evt. rookschermen (bij grotere gebouwen b.v.). 

 
 Mechanische Ventilatie RWA 

 

Bij een mechanische ventilatie RWA kunnen de units op het dak, in de muur of in een 
kanaalsysteem geïnstalleerd worden. Een onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van 
mechanische RWA is de aanwezigheid van luchttoevoer, waarbij de toevoersnelheid niet meer 
dan 5 m/ sec bedraagt. 
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 Overdrukinstallaties 

 

Door het toevoeren van lucht, waardoor er een overdruk situatie ontstaat, blijven bepaalde ruimten 
(denk bijvoorbeeld aan het trappenhuis) rookvrij. Het realiseren van rookcompartimenten is dan 
belangrijk. 

 

 Rookbeheersing in Tunnels 

 

Veel wordt gebruik gemaakt van een soort van Mechanische ventilatie d.m.v. aanjagers. Voor langere 
tunnels (> 500m en soms ook voor tunnels > 250m) geldt dat met behulp van mechanische ventilatie, 
veelal in de vorm van stuwdrukventilatoren/aanjagers, de tunnel zodanig wordt geventileerd dat 
backlayering wordt voorkomen (het terugstromen van rook) waardoor mensen stroomopwaarts 
kunnen vluchten en hulpdiensten met "de wind in de rug" de brandhaard kunnen benaderen. 
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 Parkeergarage ventilatie 

 

In parkeergarages worden mechanische afvoerventilatoren en stuwdrukventilatoren toegepast om 
schadelijke gassen (o.a. uitlaatgassen) uit de parkeergarage te ventileren. Deze componenten kunnen 
ook worden ingezet om bij brand te zorgen voor goede omstandigheden voor de brandweer om een 
inzet te verrichten. 

 

Functiebehoud Installatie 

In de diverse normen en productrichtlijnen die wat zeggen over rookbeheersing staat het volgende: 

 “Functiebehoud geldt voor alle transmissiewegen (inclusief componenten zoals bijvoorbeeld 
lasdozen) die zich in het betreffende brandcompartiment bevinden. Dit geldt ook voor de 
voedingskabels van de besturingskast.” 

Naast uiteraard de benodigde voedingskabels voor de motoren van de verschillende type 
ventilatoren en voor de besturingskasten, zullen er ook sturingen aangebracht moeten worden 
vanuit een BMI om een rookbeheersing installatie aan te sturen tijdens de detectie van een brand. 

In Nederland is Functiebehoud omschreven in de NPR 2576:2018. Zo moeten de elektrische 
transmissiewegen van een rookbeheersing installatie dus ook voldoen aan de NPR 2576:2018 voor 
Functiebehoud. 

Als het gaat om deze transmissiewegen zul je dus snel te maken krijgen met Functiebehoud 
kabelsystemen. 

 Ja, Functiebehoud kan ook bouwkundig of (bij aantoonbare gelijkwaardigheid) met sprinkler 
opgelost worden. Maar in de praktijk zie je dat dit vaak niet overal mogelijk is of dat dat veel extra 
kosten met zich meebrengt. 

Een veel gemaakte denkfout is dat een Functiebehoud kabelsysteem duur is. Dit hoeft zeker niet het 
geval te zijn. Door gebruik te maken van het complete Functiebehoud kabelsysteem van Cable 
Masters, is het mogelijk grotere bevestigingsafstanden te hanteren. 

Als voorbeeld nemen we het Functiebehoud montage systeem van Cable Masters, genaamd de ESM-
beugel.  
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Het grote voordeel van de ESM-beugel is dat die een bevestigingsafstand heeft tot 1200mm! Dit 
betekent dat er veel minder manuren nodig zijn voor de montage van de kabel (veel minder boren), 
wat dus uiteindelijk veel financieel voordeel oplevert op het project!  

Deze grotere bevestigingsafstanden zijn ook vastgelegd door het CCV in een Interpretatiebesluit van 
het Deskundigenpanel BMI/OAI: 2020-01 – Kabelsysteemoplossing met Functiebehoud 

 

Uiteraard is dit maar één voorbeeld. We hebben bij Cable Masters verschillende systemen allemaal 
met specifieke voordelen. Deze zijn allemaal terug te vinden in onze Installatiegids Functiebehoud 

In onze Installatiegids Functiebehoud staan ook Functiebehoud lasdozen. Voor meer Functiebehoud 
artikelen zoals kabelgoten of ladderbanen kunt u uiteraard met ons contact opnemen. Voor het 
gehele project kunnen wij advies geven op het gebied van Functiebehoud. Wilt u dat we op locatie 
met u meedenken dan is dat uiteraard mogelijk. Neem dan contact op met één van onze 
accountmanagers, voor contact gegevens zie onderaan deze tekst. 

 

Functiebehoud Aandachtspunten 

Bij het maken van de keuze voor een Functiebehoud kabelsysteem moet je o.a. met de volgende 
zaken rekening houden: 

 Controleer of de installatie 30 of 60 minuten Functiebehoud dient te zijn. 
o Bij 60 minuten Functiebehoud; zorg dat het gehele Functiebehoud systeem dan ook 

voldoet aan 60 minuten. Dus naast de kabel ook de benodigde ophangsystemen. 
o Dit dient bevestigd te worden met de nodige certificaten of testrapporten. 
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 Omdat we hier o.a. praten over voedingskabels, kan het zijn dat je te maken krijgt met de 

“dimensionering berekening voor voedingskabels”. Zoals omschreven in de NPR 2576:2018 
en in de ISO-publicatie 93. 

o Tijdens een brand zal de Functiebehoud kabel erg heet worden. Hierdoor zal de 
weerstand van de geleider toenemen. 

o Dit betekent dat je bij het maken van de aderdiameter berekening voor de kabels, de 
factor Functiebehoud moet meerekenen. Dit zal in de praktijk inhouden dat er een 
dikkere aderdiameter gekozen dient te worden dan volgens standaard 
kabelberekeningen. 
 

 

 
 Zorg dat de ondergrond van het kabeltracé voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NPR 

2576:2018. Dus bijvoorbeeld geen montage aan kanaalplaatvloeren. Maar aan gestort beton 
of aan de dragende constructie. 

o Zorg dat je dus op tijd (tijdens de engineering) hier al rekening mee houdt. 
 

 Er mag geen bedreiging boven een Functiebehoud kabel tracé aanwezig zijn. Dus zorg dat 
het de eerste installatie is die aangebracht wordt, om te voorkomen dat er een installatie van 
“derden” boven het Functiebehoud tracé loopt. 
 

 Wordt de Functiebehoud kabel gedeeltelijk in een kabelgoot aangelegd, dan moet uiteraard 
de kabelgoot Functiebehoud gecertificeerd zijn. Als er andere kabels in dezelfde kabelgoot 
liggen moet er een duidelijke scheiding zijn (d.m.v. bv. een scheidingsschot) van de 
Functiebehoud kabels en de andere kabels. Normale kabels en Functiebehoudkabels mogen 
elkaar namelijk niet raken! 

 

Cable Masters is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt als systeem leverancier van de 
Studer Functiebehoud kabelsystemen. De voordelen hiervan zijn de jarenlange ervaring, de 
systeemtechnische voordelen (grotere bevestigingsafstanden) en de grote voorraad Functiebehoud 
kabel en de benodigde montage materialen (zowel hier in Nederland als in Zwitserland).  
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Daarnaast zijn we in die 20 jaar uitgegroeid tot een complete leverancier van alle soorten kabels van 
transmisswegen! Van standaard tot specials. Van Signaalkabel tot middenspanning. 

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor op info@cablemasters.nl of 070-307 29 60 
of met uw accountmanager van Cable Masters: 

Sales Manager: Ricardo Dissel: r.dissel@cablemasters.nl 06-53 77 84 63 
West Nederland; Jos Zwemmer: j.zwemmer@cablemasters.nl 06-82 86 68 05 
Oost-Nederland: Harald Niessen: h.niessen@cablemasters.nl 06-20 39 15 96 
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