Certificatieafspraak BMI-OAI
Betreft

datum

2019-04 – compatibiliteitsverklaringen NEN-EN 54-13

04-12-2019

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties heeft de
CvB Brand ingestemd met de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg
tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als
harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van het schema.
Onderwerp

De eis in 2.2.3 is dat genormeerde apparatuur met ingang van 1-1-2020 moet
beschikken over een compatibiliteitsverklaring volgens NEN-EN 54-13, niet ouder
dan 3 jaar. Dit veronderstelt verklaringen op basis van NEN-EN 54-13:2017. De
betreffende verklaringen zijn niet beschikbaar.

Geharmoniseerde
beoordeling

Aan de eis is voldaan als de certificaathouder voor de brandmeldcentrale en alle
direct (niet via een potentiaalvrij contact) aangesloten actieve elementen
compatibiliteitsverklaringen kan tonen volgens NEN-EN 54-13:2005 of NEN-EN 5413:2017, afgegeven door een daarvoor geaccrediteerde keuringsinstantie en de
apparatuur binnen zijn toepassingsgebied wordt gebruikt.

Onderbouwing

Een BMI (en OAI) bestaat uit genormeerde apparatuur (NEN-EN 54-serie) en
andere componenten. Vast moet staan dat de genormeerde apparatuur met
elkaar een functionerend geheel kan vormen. Hiervoor is de compatibiliteitstest
van NEN-EN 54-13 beschikbaar. De test moet worden uitgevoerd door daarvoor
gekwalificeerde keuringsinstanties (‘notified bodies’). De fabrikant van de
genormeerde apparatuur moet de test laten uitvoeren.
Notified bodies testen nog niet op de meest recente versie van NEN-EN 54-13,
wel op de 2005-versie van de norm. Daarmee zou dan niet voldaan zijn aan de eis
uit het schema.
Reden dat niet op de 2017-versie maar op de 2005-versie wordt getest is dat uit
de 2017-versie het gedeelte over transmissieweg is geschrapt. Dit moet
terugkomen in NEN-EN 54-2 voor de brandmeldcentrale. Herziening van NEN-EN
54-2 is echter nog niet gepland.
Omdat uitvoering van de test buiten de directe macht en controle van de
certificaathouder ligt, is ontbreken van compatibiliteitsverklaringen volgens NENEN 54-13 niet ouder dan 3 jaar niet verwijtbaar aan het branddetectiebedrijf.
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