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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
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Vervangt NEN 2559:2001/Ontw. A2:2004;
NEN 2559:2001/C1:2002
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NEN 2559/A2:2004

Voorwoord
Dit wijzigingsblad bevat richtlijnen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen.
Dit wijzigingsblad geeft enkele aanvullingen en wijzigingen op NEN 2559 van juli 2001 en het correctieblad
C1 van juni 2002.
Deze wijziging is totstandgekomen om de normen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare
blustoestellen op een aantal belangrijke punten aan te passen aan de norm voor controle, onderhoud en
revisie van verrijdbare blustoestellen (NEN 2659).
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De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:
— 5.5.2;
— 5.5.3;
— 5.5.5;

— bijlage A (normatief);
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— bijlage C (normatief).
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Op NEN 2559:2001 gelden de volgende wijzigingen:

Correctieblad NEN 2559/C1:2002
Het correctieblad NEN 2559/C1:2002 is vervallen. Dit correctieblad had betrekking op een
overgangstermijn voor blustoestellen ouder dan 20 jaar. Deze overgangstermijn is inmiddels
verstreken.
Blz. 7, 5.5.2

Vo

Verwijder het woord “eerstvolgende” bij het tweede opsommingsstreepje.

Blz 8, 5.5.3

Vervang de tekst onder 5.5.3 door:

or

"De onderhoudsgegevens moeten worden geregistreerd op een etiket als afgebeeld in figuur 1, dat
duurzaam is bevestigd op het blustoestel en een afmeting heeft van ( 50 ± 1) mm × (90 ± 1) mm, kleur
geel met zwarte opdruk. Het etiket wordt naast het bedieningsetiket/transfer aangebracht. Dit etiket
wordt per onderhoudsbeurt vervangen. De gegevens moeten worden ingekeept of anderszins
duurzaam gemerkt. De bovenkant van het etiket is gereserveerd voor de gegevens van het
onderhoudsbedrijf (naam, adres, telefoon).
Op het etiket moeten de volgende gegevens worden vermeld:
— datum (jaar en maand) waarop onderhoud is uitgevoerd;
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— uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd;

ev

— een registratienummer van de deskundige persoon die het onderhoud heeft uitgevoerd;

iew

— adresgegevens van de erkende onderneming of organisatie;
— datum van eventuele hervulling.
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Figuur 1 — Etiket voor jaarlijks onderhoud

OPMERKING
Een onderhoudsbedrijf hanteert mogelijk één onderhoudsetiket voor verschillende producten waarvan
het onderhoud in verschillende normen wordt omschreven. Daarbij is het toegelaten dat meer normen links of rechts van
de aanduiding “NEN 2559” op het etiket worden aangegeven. Al naar gelang de toepassing bij het onderhoud wordt de
desbetreffende norm ingekeept of anderszins duurzaam gemerkt.”
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Blz. 9, 5.5.5
Na het uitgebreide onderhoud wordt het etiket volgens figuur 3 aangebracht waarbij de datum (jaar en
maand) waarop het uitgebreide onderhoud werd uitgevoerd moet zijn ingekeept of anderszins
duurzaam gemerkt, kleur geel met zwarte opdruk.
Daarnaast wordt het etiket volgens figuur 1 aangebracht met daarop aangegeven de datum (jaar en
maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet plaatsvinden.
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Figuur 3 ʊ Etiket voor uitgebreid onderhoud en revisie
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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/A2:2004 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

