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Brandblustest in een pre-fab computerruimte bij Hi-Safe Systems in Dordrecht, tussen met moment dat het FM-200 systeem in werking trad en het vuur in 
de opgehangen stormlantaarn en in de gelijksoortige lantaarn in de computeromkasting was gedoofd.
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Tot het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw waren 

belangrijke computerruimten vaak tegen brand bevei-

ligd met halonblusgas-installaties. Nadat het gebruik 

van halon verboden was in verband met het gat in de 

ozonlaag, moest worden omgezien naar een andere 

wijze om computerruimten tegen brand te beveiligen. In 

een flink aantal gevallen is toen gekozen voor CO2-blus-

systemen, die echter persoonlijke veiligheidsrisico’s met 

zich meebrengen. Een alternatieve wijze, de ouderwetse 

watersprinklerinstallatie, heeft als bezwaar dat er 

grote kans is op schade aan de computerconfiguratie 

door het bluswater. Vervolgens werden verschillende 

blusgassystemen ontwikkeld, met als meest recente 

versie: de aerosol-blussystemen. Maar ook dit systeem 

heeft een keerzijde. Na het in werking treden van 

aerosol-blussystemen in computerruimten, waarbij geen 

brandverschijnselen aan de orde waren, is in meerdere 

gevallen een schade aangericht van miljoenen euro’s.

Ing. W. Wissink, manager loss control services van 

Chubb Insurance Company of Europe in Hoofddorp: 

‘Wij raden onze relaties af aerosol-blusinstallaties te 

laten installeren in ruimten met kwetsbare apparatuur, 

zoals computerruimten. Zo is bijvoorbeeld onlangs 

weer een dergelijke installatie in werking getreden door 

een technisch storing in de computerruimte van een 

onderneming in onze sector. Brandverschijnselen zijn 

daarbij niet geconstateerd. De computerfabrikant heeft 

vervolgens besloten geen garantie meer te verlenen op 

de computerapparatuur in de ruimte. Bepaalde appara-

tuur bleek volledig te zijn verwoest; een miljoenen-

schade, nog afgezien van de bedrijfsschade omdat het 

bedrijf een flinke tijd was lamgelegd. De computerappa-

ratuur had na het ‘afgaan’ van de aerosol-blusinstallatie 

corrosieschade opgelopen. Uit monstername bleek dat 

kaliumverbindingen waren achtergebleven op de com-

puterapparatuur en dat deze stoffen diep in de servers 

waren gedrongen onder andere via de koel ventilatoren 

van de zogenoemde blade servers. Alhoewel de 

leverancier van het aerosol-blussysteem ontkent dat de 

kaliumverbinding corrosief is, wordt niet ontkend dat het 

hier een hygroscopische en geleidende stof betreft.’ 

‘Verkoopargumenten’

Als één van de leidende verzekeraars in de ICT-sector 

stelt Chubb dat er uitstekende alternatieven zijn om 

computerruimen tegen brand te beveiligen. Voor wat 

betreft de ‘verkoopargumenten’ voor aerosol-blussyste-

men stelt Wissink: ‘De door de leverancier aangehaalde 

tests (onder andere door TNO) blijken niet maatgevend 

te zijn voor computerruimten. Ook de verwijzing naar 

specifieke normen zoals NFPA 2010, of certificering 

op basis van beoordelingsrichtlijnen opgesteld door 

KIWA, zeggen alleen iets over het product zelf en niets 

over de specifieke toepassing. Immers, het feit dat 

bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie voldoet aan CEA-

normen, wil nog niet zeggen dat alle computerruimten 

kunnen worden voorzien van sprinklers. Een en ander 

dient per situatie te worden beoordeeld. De vermelde 

computerschade staat trouwens niet op zichzelf; ons 

zijn meerdere gelijksoortige schadegevallen bekend.’

Ir. H.J.M. Knipscheer, onder andere verantwoordelijk 

voor het technisch ontwerp van een groot computer-

centrum: ‘Hoewel de offerte voor een aerosol-blus-

systeem in deze cruciale computerruimte er gunstig 

uitzag, hebben we na ruggespraak met onze verzeke-

raar met een dergelijk systeem een proefblussing in een 

ruimte met printplaten laten nemen. Vervolgens hebben 

wij de printplaten linea recta naar een gespecialiseerd 

Automatische brandblussing 
in computerruimten;  
middel erger dan de kwaal?
bedrijfsactiviteiten zijn steeds afhankelijker geworden van computersystemen, die niet mogen 
haperen. een brand in een computerruimte kan een langdurige bedrijfsstagnatie veroorzaken. 
Vandaar dat in cruciale computerruimten al tientallen jaren automatische brandblussystemen 
worden aangelegd. maar dat gaat niet altijd goed. door het in werking treden van automatische 
brandblussystemen in computerruimten, terwijl geen sprake was van brand, deden zich recente-
lijk enige miljoenenschaden voor...
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salvage-laboratorium gebracht. Daar zijn restanten van 

het blusmedium geconstateerd die bij een hoge voch-

tigheid na het in werking treden van het systeem een 

corrosieve werking kunnen hebben. Voor bedrijven met 

grote computercentra is continuïteit van het bedrijfspro-

ces van primair belang. Het bezoek aan het salvage-

bedrijf heeft ons geleerd hoe belangrijk het proces van 

detectie en bestrijding is, afgezien van de inzet van welk 

blusmiddel dan ook, dat inmiddels nog slechts wordt 

gezien als laatste redmiddel. Tevens hebben wij vast-

gesteld dat, om de continuïteit van het bedrijfsproces 

te dienen, het conventionele en gebruikelijke systeem 

van detectie en alarmering met uitschakeling van de 

computerkoeling op de eerste alarmeringgrens moet 

worden verlaten. Door de concentratie op vroegtijdige 

detectie en bestrijding wordt een systeemontwerp 

gerealiseerd met continue bedrijfskoeling gedurende 

het gehele proces van de afhandeling van de blussing. 

Dit om te voorkomen dat door uitschakeling van de 

koeling alsnog een secundair bedrijfsrisico ontstaat. 

Het ongewenst afgaan van blussystemen achten we 

een veel groter risico dan het risico van brand. Dit 

was nu juist de drijfveer voor een nieuwe aanpak van 

het proces van brandbestrijding. De risico’s van het 

aerosol-blussysteem en met name het salvage-proces 

bij een ongewenste blussing hebben ons doen beslui-

ten om de offerte naast ons neer te leggen. Vervolgens 

hebben we een gelijksoortige proef laten nemen in een 

ruimte met computerapparatuur, beveiligd met een 

FM-200 blusgassysteem. Chubb Insurance Company 

of Europe, afgezien van de pertinente uitspraken van de 

leverancier met betrekking tot schade door ongewenste 

blussing, heeft internationaal onderzoek laten uitvoeren 

naar de casuïstiek van ongewenste blussingen met 

FM-200 systemen. Chubb heeft ons meegedeeld dat 

geen enkele schade is gemeld met FM-200 systemen. 

Onze voorkeur gaat nu daarnaar uit, met name omdat 

wij geen enkel risico willen lopen dat de goede werking 

van onze computerconfiguratie wordt onderbroken!’

Alternatieven voor halon

Op het gebied van automatische blusgassystemen 

als alternatief voor halon is inmiddels zo’n 15 jaar 

ervaring opgedaan om computerruimten tegen brand 

te beveiligen. Globaal wordt daarbij onderscheid 

gemaakt tussen inerte gassen zoals stikstof en argon 

of mengsels ervan, soms met een bepaald percentage 

CO2, en chemische blusgassen. Een bezwaar van inerte 

blusgassen is dat er vrij grote hoeveelheden van nodig 

zijn om het zuurstofpercentage terug te brengen van 
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zo’n 21 naar de circa 12 die nodig is om een brand te 

doven. Als gevolg van het in werking treden van zo’n 

systeem doet zich een drukopbouw voor, wat speciale 

voorzieningen vergt. Een dergelijk blussysteem is vrij 

omvangrijk en zwaar. Voordelen zijn een relatief lage 

prijs van het blusmiddel en de mogelijkheid om een 

uitgebreid blusleidingnet aan te sluiten, waardoor deze 

systemen specifiek geschikt zijn voor grote, tegen 

brand te beveiligen ruimten.

Chemische blusgas-systemen zijn gebaseerd op een 

katalytische werking waardoor het brandproces wordt 

onderbroken. Tot de blusgassen, die daarvoor het 

langst op de markt zijn, behoort FM-200. De bluswerking 

van dit blusgas is vergelijkbaar met halon. Omdat het de 

ozonlaag niet aantast (het heeft een ODP van 0) is dit 

blusgas zowel nationaal als in EG-verband toegelaten 

om te worden toegepast. Wel draagt het in beperkte 

mate bij aan het ‘broeikaseffect’ (GWP). Gesteld wordt 

echter dat het in werking treden van een dergelijk sys-

teem in een ruimte van zo’n 200 m3 overeenkomt met het 

GWP van een middelgrote auto die 160 km heeft afge-

legd. Een actie uit een bepaalde hoek van ‘de markt’ 

om dit blusmiddel met het GWP-argument op Europees 

niveau te verbieden, lijkt daarom kansloos. Voordeel 

van FM-200 is dat de noodzakelijke hoeveelheden ervan 

om een brand te blussen slechts een fractie zijn van 

de benodigde hoeveelheid inerte gassen. Daardoor 

is een veel minder omvangrijke en lichtere installatie 

nodig. Een nadeel is echter de relatief hoge prijs van 

het blusgas: rond de 30 euro per kg, een hoeveelheid 

die benodigd is om een ruimte van omstreeks 1,5 m3 

te beveiligen. Een alternatief voor FM-200 is het enige 

jaren geleden geïntroduceerde Novec-1230, dat een 

GWP van tussen de 1 en 15 heeft, afhankelijk van de 

toegepaste onderzoekmethodieken. Tegenover dit 

voordeel ten opzichte van FM-200 staat een hogere 

prijs per kg en een gecompliceerdere installatie. 

proefblussing

De door ir. H.J.M. Knipscheer gewenste proefblussing 

vond plaats bij Hi-Safe Systems in Dordrecht, één 

van de gespecialiseerde leveranciers en installateurs, 

met een ruimte die is voorzien van een FM-200 gas-

blussysteem. Deze voldoet aan installatienorm ISO 

14520 en de eisen van LPCB. Na vele malen herhaalde 

proeven werkt de daarin opgestelde computer nog 

steeds vlekkeloos. ‘Een onafhankelijke norm waaraan 

geïnstalleerde blussystemen kunnen worden getoetst, 

is de NFPA 2010’, aldus Ernst Rijkers van de gerenom-

meerde inspectie-instelling Nagtglas Versteeg. ‘Daarin 

wordt voor veel zaken verwezen naar de fabrikant en 

zogenoemde “goedkeuren” (“listings” of “approvals”). 

Dit laatste is de bottleneck: waar verzekeraars gewend 

zijn aan VdS-, LPCB- en FM-goedkeuren, geven 

leveranciers van aerosol-blussystemen keurmerken af 

van andere partijen. De waarde van deze keurmerken 

wordt door veel verzekeraars in twijfel getrokken. Dit zal 

moeten worden opgelost, voordat vergaande uitspra-

ken over blussende werking en nevenschade kunnen 

worden gedaan. De afgegeven product- en systeem-

certificaten worden op dit moment door verzekeraars 

gekenschetst als volstrekt onvoldoende voor een 

positieve beoordeling. De acceptatie van aerosol-blus-

systemen door verzekeraars kan in de toekomst voor 

bepaalde toepassingen niet als uitgesloten worden 

geacht, wanneer daadwerkelijk werk wordt gemaakt 

van een goede en open uitwisseling van technische 

gegevens. Daaraan heeft het tot nu toe namelijk ernstig 

ontbroken. Gebleken is dat (aerosol-)blusgassystemen 

primair geschikt zijn voor het blussen van oppervlakte-

branden en niet voor kernbranden, zoals bijvoorbeeld 

broeiende kolenbergen. Voor het certificeren van 

deze brandblussystemen is meer nodig dan alleen een 

onafhankelijke toetsing aan een norm.’

Een goede kwaliteitsborging door middel van certifi-

cering houdt onder andere in dat de eisen die gesteld 

worden aan het ontwerp, beheer en onderhoud, oplei-

dingsniveau van installateurs, inspecteurs en dergelijke, 

vastliggen in een certificeringsregeling. Op basis 

daarvan dienen de certificerings- en inspectie-instellin-

gen te worden geaccrediteerd door de RvA (Raad voor 

de Accreditatie). Centraal staat hierbij dat een regeling 

geaccepteerd moet worden door alle marktpartijen. 

Vanzelfsprekend zijn eisende partijen, zoals overheid en 

verzekeraars, zeer belangrijke marktpartijen. Acceptatie 

(op te vatten als ‘draagvlak’) door deze partijen is een 

essentiële voorwaarde om verder te kunnen gaan op 

het certificeringspad, zoals hiervóór aangegeven. 

Zo ver is het nog lang niet! Er zijn toetsingskaders 

opgesteld in de vorm van KIWA-beoordelingsrichtlijnen 

(BRL’s), maar objectief kan worden vastgesteld dat dit 

(nog?) niet heeft geleid tot vergroting van het draagvlak 

bij betrokken marktpartijen. Het toetsen van installaties 

aan de NFPA 2010 door een onafhankelijke inspectie-

instelling kan worden uitgevoerd, maar dit leidt nu nog 

tot niet meer dan een vaststelling aan welke criteria uit 

de NFPA 2010 (of een ander toetsingskader) wel en niet 

is voldaan. Het is dan vervolgens aan eisende partijen, 

zoals opdrachtgevers, verzekeraars of de overheid, om 

hieraan conclusies te verbinden... 

 

Dit artikel verscheen eerder in de november 2007-editie 
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