
Optimale duurzaamheid  
en prestaties van  
sprinkler installaties  
door SIOS

Sprinklerinstallaties hebben een goede reputatie op het gebied van brandbestrijding.  

Ze beschermen mens, gebouw en milieu tegen de gevolgen van een brand en dragen bij aan 

optimale brandveiligheid van een gebouw.

Probleem
Toch is er een reële kans dat er een serieuze 

bedreiging groeit in diezelfde betrouwbare 

installaties. Dit fenomeen heet ‘corrosie’. Het gevolg 

van deze corrosie is dat verouderingsprocessen van 

de sprinklerinstallatie versnellen. Dit proces brengt 

veel risico’s met zich mee.

De feiten:

Een sprinklerinstallatie heeft juist een schade 

beperkende functie. Corrosie in een sprinklersysteem 

is een onderbelicht fenomeen. Regulier inwendig 

onderzoek is lang achterwege gebleven en de 

huidige certificerings- en onderhoudsmethoden 

sluiten corrosie (nog) niet uit.

De voornaamste oorzaak van corrosie is de aan-

wezigheid van zuurstof in het systeem in combinatie 

met verschillende (omgevings-) factoren en condities 

die als katalysator het corrosieproces versnellen.



Meer informatie
Bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen 

betekenen, bezoek dan onze website  

www.trigion.nl/sios. Wij geven u graag advies  

op maat en zoeken graag samen met u naar  

een passende oplossing voor uw situatie.

Corrosie is hoofdoorzaak nummer 1 van alle 

lekkages in sprinklersystemen (40%). In Duitsland is 

bij een onderzoek door VdS 73% van droge sprinkler 

systemen na 12,5 jaar afgekeurd. 25% hiervan moet 

volledig worden vervangen. En 35% van natte 

sprinklersystemen wordt na 25 jaar afgekeurd 

waarvan 3% volledig moet worden vervangen.

De risico’s:

Corrosie in sprinklersystemen zorgt voor versnelde 

verouderingsprocessen van het leidingnet, met 

name bij droge sprinklersystemen. Dit kan leiden 

tot vervuiling en verstopping van het leidingwerk, 

perforaties, een slechte werking of zelfs weigering 

van het systeem.

Wat zijn de gevolgen voor de gebouweigenaar?
Wanneer het corrosieproces niet wordt vertraagd 

of gestopt, leidt dit tot waterschades en 

continuïteit schades. Ook zullen de onderhouds- 

en vervangingskosten van het sprinklersysteem 

toenemen en uiteindelijk zal dit alles leiden tot een 

vervroegde afschrijving van de installatie.

Primaire behoefte van onze klanten:

• Veiligheid en continuïteit. 

Geen symptoombestrijding maar  

aanpakken bij de bron:

• De oorzaak van corrosie moet worden 

weggenomen.

• Bij nieuwbouw in ontwerpfase een corrosie risico 

analyse maken.

• Bij bestaande installaties ‘op maat’ 

preventiemaatregelen.

Waarom SIOS?

• Niet wachten op invoering verplichte regelgeving.

• Voor de bedrijfszekerheid is opsporing van 

corrosie in een eerder stadium noodzakelijk!

• Advies: iedere 10 jaar inwendig onderzoek naar 

versnelde verouderingsprocessen.

• Exacte oorzaak corrosie vaststellen.

• Plan van aanpak (corrosiebeheerplan).

• Verwachte levensduur bepalen.

• Berekening investering + terugverdienmodel.

• Vertaling investering in een MJOP (meer jaren 

onderhoud plan).

• In veel gevallen is investeren de levensverlenging 

waard.

Bijkomend voordeel voor klant: 

• Trigion faciliteert.

• Gedeelde verantwoordelijkheid.

• Garanties.

• Risico delen.

• Geen vervroegde afschrijving.

• Beheersbaarheid onderhoudskosten.

• Continuïteit en veiligheid.

Boodschap naar klant:  

• Preventiemogelijkheden door levensverlengende 

onderhoudstechnieken waarbij de 

duurzaamheid, prestatie en betrouwbaarheid van 

brandblusinstallaties worden verhoogd.
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