Aanvraag tot het plaatsen van een sprinklerinstallatie
In te vullen vragenlijst
Gelieve deze vragenlijst – ingevuld, gedateerd en ondertekend – zo spoedig mogelijk
terug te sturen naar VIVAQUA, Keizerinlaan 17/19 te 1000 Brussel of te faxen naar
het nummer 02/518.82.78. of te sturen naar het e-mailadres: verif@vivaqua.be ter
attentie van de Verificatiedienst.

Onroerend goed gelegen te :

Naam en gegevens van de persoon die zich met het dossier bezighoudt:

Naam en gegevens van de installateur :

Betreffende de sprinklerinstallatie
Aantal natte controleposten
Aantal droge controleposten
Aantal controleposten van het type “watergordijn”
Diameter van de grootste controlepost, in mm
Noodzakelijk debiet aan de grootste controlepost, in m³/u
Noodzakelijke druk aan de controlepost, in mwk of in bar
Is de installatie voorzien van additieven (antivries, schuim,…) ?
Zo ja, gelieve ons de technische fiche te bezorgen.
Is/zijn er reservoirs onder druk ?
Gebruikt u een andere bron dan het waterdistributienet; zo ja, welke ?
Voorziet u om een reservoir te plaatsen ; welke is zijn capaciteit in m³
?

Betreffende andere uitrusting voor de brandbestrijdingsinstallatie
Aantal haspels
Aantal mondstukken dsp 45 mm
Aantal mondstukken dsp > dan 45 mm
Wat is hun diameter ?
Aantal ondergrondse brandkranen (80mm)
Aantal bovengrondse brandkranen (100 mm)
Aantal onafhankelijke sprinklerkoppen (bv in het vuilnislokaal,…)

Er kunnen zich verscheidene gevallen voordoen, afhankelijk van uw behoeften en de
capaciteit van ons distributienet :
•

Uw behoeften zijn kleiner dan het debiet en de druk van ons net
De directe aansluiting op ons net is toegelaten.

•

Uw behoeften zijn hoger dan het debiet en de druk van ons net
De directe aansluiting is niet toegelaten. U moet een reservoir voorzien. De capaciteit van de voeding zal gelimiteerd worden in functie
van uw behoeften en ons net.

•

Uw behoeften zijn kleiner dan het debiet en hoger dan de druk
Het gebruik van een drukverhogingsgroep is toegelaten voor zover het
distributienet een restdruk van 30mwk of 3 bar behoudt terwijl er een
debiet, gelijk aan uw behoeften, wordt afgenomen.
Deze drukverhogingsgroep moet dan eveneens het onderwerp uitmaken van een aanvraag. Gelieve ons hiervoor te contacteren.

Wij willen er u ook aan herinneren dat iedere sprinklerinstallatie moet uitgerust worden met een aangepaste en goedgekeurde terugslagbeveiliging.
Voor alle aanvullende inlichtingen kan u telefonisch terecht bij de heer STROOBANT,
verificateur, op het nr. 02/518.82.63, en dit alle werkdagen van 7.30 uur tot 9.00 uur.

Datum,

Handtekening,

