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‘Investering in CPRgecertificeerde kabels
is het waard’
De nieuwe Europese CPR-norm voor brandveilige kabels, de EN 50 575, is vanaf juli dit jaar verplicht voor
alle permanente installaties in bouwwerken. Kabelproducent Draka neemt dit uiterst serieus. Het bedrijf
heeft het gehele assortiment doorgelicht en waar nodig aangepast en parallel hieraan loopt een grote
voorlichtingscampagne. “Het komt nu aan op de juiste implementatie.”
DOOR TIJDO VAN DER ZEE

D

e nieuwe norm is niet
zomaar een administratieve
kwestie geweest, zegt
Davide Vielmi, manager
Marketing en Business
Development bij Draka. “Er worden
voorwaarden gesteld aan prestaties die
niet eerder werden gemeten.” Dat gaat
dan bijvoorbeeld over druppelvorming
bij verhitting, of hoe het vuur zich ontwikkelt, gemeten in de Fire Growth
Rate, ofwel FIGRA. Ook zijn er indicatoren over rookontwikkeling. “Belangrijk,
omdat 92% van de slachtoffers bij een
brand omkomen door het inademen
van rook en giftige gassen”, zegt Vielmi.

Investeren

Draka is onderdeel van het Italiaanse
Prysmian Group. Op de Nederlandse
markt voert Prysmian de merken Draka
voor laagspannings-, telecom- en datacommunicatiekabels en Prysmian voor
midden- en hoogspanningskabels. De
nieuwe norm EN 50575 is alleen van
toepassing op het eerste soort kabels.
“Het gaat dan om gebouwen en civiele
werken, zoals tunnels, bruggen en ondergrondse stations”, zegt Vielmi. “Om
aan de nieuwe standaarden te voldoen,
hebben we flink moeten investeren.”

Brandrisico

In Nederland wordt de CPR-norm geïmplementeerd door de introductie van
vier klassen, die alle vier een ander
brandveiligheidsprofiel weergeven, dat
past bij een bepaald brandrisico. Het is
situatieafhankelijk welke kabel met welke klasse je nodig hebt. In Italië bijvoorbeeld, zegt Vielmi, mogen alleen kabels
worden verkocht vanaf klasse C, dat
overeenkomt met ‘groot brandrisico’.
Redelijk streng is men dus daar. In Nederland geldt deze drempel niet, maar

Het verschil in rookontwikkeling tussen de halogeenhoudende (PVC) installatiekabel rechts en de halogeenvrije kabel links heeft veel invloed op de
CPR brandclassificatie. Beeld: Draka

92% van de slachtoffers
bij een brand komen om
door het inademen
van rook.

voorlichting. “De norm moet goed worden geïmplementeerd. Het is belangrijk
dat er een check is op inferieure producten uit het buitenland. En dat be-

staande, niet-gecertificeerde, partijen
niet eerst opgemaakt worden. Dat moeten we, omwille van de veiligheid, zien
te voorkomen”

ook hier kan niet zomaar elke kabel
overal worden geïnstalleerd, dat is
streng gereguleerd.

Educatie

Het komt er nu op aan, zegt Vielmi, de
betrokken partijen in de markt op de
hoogte te brengen van wat wél en niet
moet en mag rondom de EN 50575. Dat
doet het bedrijf door het aanbieden van
een brandklasseselectiehulp, maar ook
door seminars en andere vormen van

De verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie. Beeld: Draka

