
realiseren, is de woningsprinkler nagenoeg 

vrij van onderhoud. Het inzetten van druk 

verhogende pompen zijn in dat geval niet  

noodzakelijk 

 

WOONOMGEVING  

De DS2000 Woningsprinkler wordt zodanig 

aangebracht dat het leidingwerk en de 

sprinklerkoppen uw woning niet ontsieren. 

Het leidingwerk en de sprinklerkoppen    

worden tegen de wand, achter een koof 

geplaats (bestaande bouw). De overige 

onderdelen van de DS2000 woningsprinkler 

worden bij voorkeur in de meterkast       

geplaatst.  

Bent u geïnteresseerd in integrale brand-

veiligheid binnen uw zorgorganisatie neem 

dan contact op met een van onze adviseurs 

risicogestuurde brandveiligheid  

079- 3444 845 

 

Lees tevens meer over dit onderwerp op de 

website www.brandveiliggebouw.com/nl/

catalog/brandblusmaterialen/

woningsprinkler/woningsprinkler/

woningsprinkler-ds2000/groups/

g+c+p+a+view  

 

• Specificatieblad Veilig Vluchten in 

de zorg 

• Specificatieblad Vluchtwijzer 

 

 

 

 

DS2000 Woningsprinkler 

De DS2000 Woningsprinkler heeft tot doel personen de kans te geven te 

vluchten of te redden en om schade aan goederen te beperken. Als onder-

deel van het Dräger concept Veilig Vluchten binnen de zorg draagt woning- 

sprinkler bij aan het bieden van een brandveilige omgeving voor personeel 

en cliënten. Het voorkomen van slachtoffers is hierbij een wezenlijk onder-

deel 

ONTWERP 

Dräger is erkent Woningsprinklerinstallateur 

(2019) en ontwerpt de DS2000 Woning-

sprinkler volgens NFPA 13D. Door het aan-

spreken van maximaal 2 sprinklerkoppen 

moet de ruimte zover gekoeld zijn dat de 

brand zich niet verder ontwikkeld in de rich-

ting van andere ruimten in het huis en wordt 

het veilig vluchten buiten de ruimte waar de 

brand is ontstaan, zeker gesteld. Via de 

brandmeldinstallatie is de bedrijfshulpverle-

ning geactiveerd en is de evacuatie gestart.  

 

In de ruimte waar de brand ontstaan is, 

wordt een (dodelijke) flash-over voorkomen, 

waardoor de overlevingskansen in de ruimte 

toenemen. 

 

Een DS2000 Woningsprinkler kan bestaan 

uit:  

• Aansluiting op drink-

watervoorziening  

• hoofdafsluiter 

• Alarmklep t.b.v. de 

brandmeldinstallatie  

• Automatische afsluiter 

• Terugslagklep 

• Manometer 

• Testaansluiting 

• Leidingwerk (CPVC) 

• Sprinklerkoppen 

 

Indien de aangeboden waterdruk door het 

waterleidingbedrijf voldoende is om binnen 

de gehele installatie de juiste waterdruk te  

WONINGSPRINKLER 

In tegenstelling tot een normale sprinker- 

installatie die bedoeld is om een beginnende  

brand in een gebouw te detecteren, signale-

ren, onder controle te houden en zo mogelijk 

te blussen, vaak als gelijkwaardigheid voor 

andere (bouwkundige) brandveiligheids-

maatregelen, is een woningsprinkler      

bedoeld om persoonlijke veiligheid te    

waarborgen. Het primaire doel is om zorg te 

dragen voor een overleefbare situatie qua 

temperatuur, rook en giftige gassen waar-

door veilig vluchten en/of redden van     

bewoners mogelijk wordt.  

In woningen ontstaan branden meestal in de 

woonkamer, slaapkamer of keuken. De 

leeftijd, gezondheidstoestand en de         

zelfredzaamheid van de bewoner speelt een 

cruciale rol bij het aantal slachtoffers of 

gewonden na het uitbreken van een woning-

brand. 

 

Studies hebben aangetoond dat het toepas-

sen van woningsprinklers het aantal dodelij-

ke slachtoffers verlaagt met ca. 80% en het 

aantal gewonden met ca. 70%  

 

Buiten het feit dat een woningsprinkler het 

aantal slachtoffers en gewonden verlaagd, 

wordt de schade aan meubilair en de wo-

ning zelf ook drastisch gereduceerd. (ca. 

45%) 

 

Een woningsprinkler is zinvol indien er een 

verhoogt brandveiligheidsniveau gewenst is, 

de bewoners minder of niet zelfredzaam 

zijn, of dat er een langere opkomsttijd van 

de brandweer te verwachten is. 

Dräger Nederland B.V. 

Huygensstraat 3-5 

2721 LT Zoetermeer 

079-34 44 845 

www.brandveiliggebouw.com 
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