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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Doel
Rook- en warmteafvoer (RWA) heeft als doel in geval van brand de veilige ontruiming van de personen
te verzekeren, de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken en de rookschade te beperken.
Deze norm legt de minimumvoorwaarden vast waaraan een RWA-installatie moet voldoen van een
grote onverdeelde binnenruimte met een oppervlakte van minder dan 2000 m2 of ruimten groter dan
2000 m2 onderverdeeld in rookvakken die de 2000 m2 niet overschrijden. Deze ruimte kan gebeurlijk
een mezzanine bevatten of dienen als hoogstapeling.
Zij berust op typevuurhaarden volgens de bestemming van de ruimte. Indien het echte risico gekend
is. kan een juistere berekening van de omtrek van de vuurhaard en zijn warmtevermogen uitgevoerd
worden.
Indien de grenswaarden zoals vastgelegd in deze norm onmogelijk kunnen nageleefd worden zal een
bijzondere studie door een gespecialiseerd en gecertificeerd organisme of bureau moeten uitgevoerd
worden.
Door geconcentreerde opslag van goederen verhoogt men de uitbreidingssnelheid van de vuurhaard
alsook het risico van vlamoverslag (flash-over). Deze opslaggebouwen worden algemeen voorzien van
sprinklerinstallaties onder het dak en eveneens in de opslagrekken.
1.2 Toepassingsgebied
Deze norm is van toepassing op nijverheids-of handelsgebouwen zonder verdieping (fabrieken,
werkplaatsen. opslagplaatsen, verkoopsoppervlakten •... afbeeldingen 1 tot 4).
Deze norm is niet van toepassing :
. - op overdekte parkeergarages
- op overdekte winkelpassages zonder verdieping (kleine gesloten winkels, afbeelding 5).
- op gebouwen van nijverheids- of handelsaard met een tussenverdieping of een mezzaninevloer
tenzij men de RWA-installatie rechtstreeks onder de mezzaninevloer voorziet (afbeelding 6).
- op overdekte winkelcentra met verdiepingen, op open of met glas afgesloten atriums, of op andere
meer ingewikkelde gebouwen(afbeelding 7).

Deze toepassingen zullen behandeld worden in de volgende delen van deze norm (in voorbereiding).

2 BEGRIPSBEPALINGEN EN VERKLARINGEN (afbeeldingen 1 tot 4)
2.1 Rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) : Natuurlijke of mechanische verluchtingsinstallatie met
als doel de rook en warmte afkomstig van een brand af te voeren. Een rook- en warmteafvoerinstallatie
bestaat uit RWA-verluchters of RWA-ventilatoren en hun kanalennet, natuurlijke of mechanische
luchttoevoeropeningen, rookschermen en hun automatische- en handbediening.
2.2 Laagstapeling: Stapeling waarvan de hoogte een kritische hoogte niet
overschrijdt, afhankelijk van de aard van de gestapelde goederen (zie 4.1)
2.3 Hoogstapeling : Stapeling waarvan de hoogte de kritische hoogte overschrijdt
2.4 Hoogstapeling in rekken : Stapeling op stellingen met meerdere peilen; deze inrichting laat toe
een sprinklerinstallatie te plaatsen in de rekken als aanvulling van de daksprinklerinstallatie..
2.5 Bulkstapeling : Bulkstapelinq van goederen, laadborden, blokken, vaten. Deze inrichting laat
enkel een daksprinklerinstallatie toe.
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