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Voorwoord
Dit wijzigingsblad bevat richtlijnen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen.
Dit wijzigingsblad geeft enkele aanvullingen en wijzigingen op NEN 2559 van 2001, het correctieblad C1 van
2002 en de aanvulling A2 van 2004.
Deze wijziging is tot stand gekomen om de normen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare
blustoestellen op een aantal belangrijke punten aan te passen. De achterliggende redenen zijn als volgt:
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— praktijkervaring, gemeld door de brancheorganisatie VeBON, sectie Kleine Blusmiddelen, dat de
inspectie door de gebruiker eenmaal per jaar kan vervallen omdat deze samenvalt met het jaarlijks
onderhoud van een erkend onderhoudsbedrijf;
— bij controle van de herziene REOB-erkenningsregeling is gebleken dat de woorden “afkeuren” en
“goedkeuren” zijn voorbehouden aan daartoe gecertificeerde keuringsinstanties en niet aan
onderhoudsinstanties;

— de tekst bij het etiket over de houdbaarheidsdatum van de blusstof bleek in de praktijk onduidelijk;
— het etiket “niet gebruiksklaar” wordt normatief omdat in de praktijk veel andere etiketten worden
gehanteerd, wat verwarring wekt;

or

— uit praktijkervaring blijkt dat informatie bij nieuwe levering van blustoestellen tot verwarring leidt vanwege
het tijdsverloop tussen de productie en de levering. De levensduur van 20 jaar en daarmee de
onderhoudscyclus hangen af van contractplanning. Een extra nieuwleveringsdatum voegt niets toe, zeker
niet nu inmiddels alle blussers zijn voorzien van een instempeling.

— 2;
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De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

— 3.7;
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— 4;
— 5.2;
— 5.4

— 5.5.2;
— 5.5.3, figuur 1;
— 5.5.4.2, figuur 2;
— 5.5.5 en figuur 3;
— 8 en figuur 4.
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— 5.5.1;
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Dit Nederlandse normontwerp NEN 2559 werd opgesteld door normsubcommissie 302 012 08 “Draagbare
en verrijdbare blusmiddelen”. Aan het ontwerpwijzigingsblad werd medewerking verleend door:
W. Kwakkenbos (voorzitter)

Saval, namens de VeBON

H. Aaldering

VeBON

J. Andreoli

A. Metselaar, namens de VeBON

P. Hildering

Hiltex

W. Klein

Ministerie van Defensie, Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
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J. Klous

VU Academisch Ziekenhuis, namens de IAVM

R. J. Pieters

Ajax-Chubb Brandbeveiliging, namens de VeBON

P. Verhage

Ministerie van Binnenlandse Zaken

S.M. van der Minne (secretaris)

NEN

be

iew

ev

Pr

or

Commentaar op dit ontwerpwijzigingsblad wordt verwacht vóór 1 mei 2009 bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft.
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Op NEN 2559:2001 gelden de volgende wijzigingen:
Blz. 3, 2:
Vervang “NEN-EN 45004:1996 Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten
instellingen die keuringen uitvoeren” door: “NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004 Algemene criteria voor het
functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren”.
Blz. 4, 3.7:
Vervang “NEN-EN 45004:1996” door “NEN-EN-ISO/IEC 17020”.
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Blz. 6, 4:

Voeg aan het eind van deze paragraaf de volgende zin toe:
“Een routinecontrole door de gebruiker behoeft niet te worden uitgevoerd indien deze samenvalt met
het jaarlijks onderhoud conform 5.2.”.

Blz. 7, 5.2, tweede streepje en 5.4, derde streepje:
De termen “afgekeurd” en “goedgekeurd” vervangen door “niet gebruiksklaar”, resp. “onderhouden”.

or

Blz. 8, 5.5.1:

Vervang de eerste zin door:
“De onderhoudsetiketten als afgebeeld in de figuren 1 t.m. 4 zijn normatief naar afmetingen,
vormgeving, kleur, aanduiding voor identificatie van de onderhoudspersoon en dateringsmethode.”.
Blz. 8, 5.5.2:
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Blz. 8, 5.5.3, figuur 1:
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Vervang de tekst door:
“Een blustoestel moet bij nieuwe levering worden voorzien van de aanduiding van de uiterste datum
(jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd.”.

De termen “afgekeurd” en “goedgekeurd” vervangen door “niet gebruiksklaar”, resp. “onderhouden”.
Vervang daartoe figuur 1 door:
“
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NEN 2559:2001/Ontw. A3:2009 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

