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ZICH INFORMEREN! EEN UITDAGING VOOR IEDEREEN, PREVENTIONISTEN, BRANDWEER, FABRIKANTEN 
EN INSTALLATEURS  
Krijg toegang tot een unieke informatiebron op het gebied van brand- en diefstalpreventie.  
 

OPTIE 1 - « EXPERT » FORMULE : EEN VOLLEDIGE AANBIEDING 

 
« Expert » Formule : € 219 excl. BTW  
Het abonnement dat de grondige verwerking van een vakblad combineert met de 
verspreiding van een elektronische nieuwsbrief - weerspiegeling van de actualiteit- 
en met de toegang tot online informatiebronnen. 

• De nieuwsbrieven Fire & Security Alert ; 
• Het tijdschrift Fire & Security Alert Magazine ; 
• Toegang tot de bibliotheek en haar collecties ; 
• Bijstand van het documentatiecentrum en mogelijkheid tot vragen stellen ; 
• Gepersonaliseerde toegang tot de ruimte “Abonnees” van www.ANPI.be: 

o Wetteksten inzake brand- en diefstalbeveiliging ; 
o Nieuwe publicaties van ANPI o.a. de dossiers DTD ANPI en NTN ANPI ; 
o De raadpleging van de collectie DTD ANPI en NTN ANPI ; 
o De inhoudsopgave van Fire & Security Alert Magazine ; 
o Een selectie van artikels uit Fire & Security Alert Magazine ; 
o Een selectie van “Leerzame branden”; 
o De guidelines CFPA-Europe brand, diefstal, en natuurrisico’s ; 
o De alertdienst met de nieuwe documenten van de bibliotheek ; 

• 10 % korting op de studiedagen van ANPI ; 
• 15 % korting op de prijs van de ANPI publicaties.  

 

OPTIE 2 - « + » FORMULE : HET BELANGRIJKSTE ONLINE 

 
“+” Formule : € 115 excl. BTW  
De voordelen van een professioneel documentatiecentrum en de toegang tot online 
documentatie: 

• De nieuwsbrieven Fire & Security Alert ; 
• Toegang tot de bibliotheek en haar collecties ; 
• Bijstand van het documentatiecentrum en mogelijkheid tot vragen stellen ; 
• Beperkte toegang tot de ruimte « Abonnees » van www.ANPI.be : 

o De wetgeving, een selectie van « Leerzame branden », de 
documentaire alertdienst ;  

• 10 % korting op de studiedagen van ANPI ; 
• 15 % korting op de prijs van de ANPI publicaties.  

 

OPTIE 3 - FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE - NEWSLETTER 

 

Fire & Security Alert Magazine en Newsletter € 100 excl. BTW  
De praktische en analytische verwerking van een vakblad op papier gekoppeld aan 
een elektronische nieuwsbrief die de actualiteit volgt. 
 

OPTIE 4  VOORBEHOUDEN AAN DE HULPZONES EN BRANDWEERDIENSTEN 
« EXPERT BRANDPREVENTIE» FORMULE : "EXPERT" TOEGANG AAN 
SPOTPRIJS 

 
“Expert Brandpreventie” Formule : € 107 excl. BTW 
Speciale aanbieding voor de zones met een abonnement "Expert Brandpreventie" voor 
Fire & Security Alert Magazine : 100 € excl. BTW/30 exemplaren max. per leveringsadres 
 

DE ABONNEMENTEN 
VAN ANPINormalisatie 

Informatie 
Laboratorium 

Inspectie 
Certificatie 
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Waarom een tijdschrift?  

 Een aanbod aangepast aan uw behoeften 

Inschrijvingsvoorwaarden voor het abonnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Al 50 jaar lang houdt ANPI alle betrokkenen bij brand- en 
inbraakbestrijding op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het 
vlak van regionale, federale en Europese regelgeving. 
 
Naast het beantwoorden aan de vraag van onze Fire & Security Alert 
Newsletters lezers publiceert ANPI een driemaandelijks tijdschrift, bron 
van technische informatie, verordeningen, praktische tools in verband 
met brand en inbraak om beter de risico's te beheren. 
Dit tijdschrift zal binnenkort ook in elektronisch formaat beschikbaar zijn. 
 
Via dit tijdschrift wenst ANPI een geheel van samenhangende ‘tools’ aan 
te bieden: snel en voortdurend bijgewerkt informatie dankzij de 
waakzaamheid van ons documentatiecentrum, en dat gecombineerd met 
solide  expertise die het gevolg is van de deelname van ANPI aan tal van 
normalisatie commissies en daarenboven Internationaal erkend voor zijn 
knowhow op het gebied van laboratoriumtesten, inspectie en certificatie 
 
 
 

  

  
 

Het enige Belgische tijdschrift dat de preventie tegen brand en inbraak 
aanpakt, zowel vanuit de actualiteit als op basis van achtergrondstudies. 

 

FIRE SECURITY ALERT bestaat uit:   

• De nieuwsbrief die de actualiteit rond regelgeving opvolgt; 

• Het tijdschrift dat dieper ingaat en een reflectie biedt op de belangrijke 
informatie uit de nieuwsbrief; 

• Het gemak van de raadpleging van een gedrukt medium. 
 

Onze nieuwsbrief en ons tijdschrift zijn beschikbaar in het Frans en het 
Nederlands. 
 

 

Jaarlijks abonnement op FIRE & SECURITY ALERT Newsletter & Magazine: € 100,00 exclusief BTW. 
 

• Gratis voor abonnees van de Formules "EXPERT" van het ANPI documentatiecentrum; 
• 25% korting voor abonnees van de Formule “+” van het ANPI documentatiecentrum; 
• 25% korting voor de leden van ANPI vzw en hun aangeslotenen, en voor de BOSEC Experten; 
• 50% korting voor de diefstalpreventieadviseurs (DPA) en de brandpreventieadviseurs (BPA)van hulpzones; 
• Veelvoudige abonnementen: contacteer ons. 

 

Contact : publications@anpi.be of 010/47 52 42 
Website : www.anpi.be 

FIRE & SECURITY 
ALERT 

Newsletter & Magazine 

Normalisatie 

Informatie 
Laboratorium 

Inspectie 
Certificatie 
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Dossiers DTD ANPI  
 

 

 
 

Facsimile verschenen in Fire & Securty 
Alert Magazine 

2016 n°5 

 

BRANDBEVEILIGINGSMIDDELEN 

De 4 fases van betrouwbaarheid: keuring, verificatie, onderhoud 
en controle 
 

De betrouwbaarheid van een brandbeveiligingsmiddel is fundamenteel en hangt, 
naast de initiële kwaliteit van het product, af van de inbedrijfstelling, de verificatie, 
het onderhoud, het nazicht en de periodieke functionele controle. Er zijn net zoveel 
definities van deze woorden als er referentiesystemen zijn. Eenzelfde term kan 
zowel het ene als het tegendeel ervan betekenen, afhankelijk wie de wettekst, de 
norm of bepaling heeft opgesteld.  

Samenvatting van de belangrijkste voorschriften in België. 
 

Publiek: Preventieadviseurs, gebouw- en technische beheerders, 
bedrijfsverantwoordelijken, installateurs van brandbeveiligingsmiddelen, 
preventieadviseurs, brandweerdiensten en verzekeraars.  
 

Referentie: DTD 159NL papier – DTD 159NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

INLEIDING TOT BRANDDETECTIE  

Basisprincipes voor preventieadviseurs  
 

Wat is branddetectie? Hoe wordt een branddetectie-installatie samengesteld? Wie 
mag deze plaatsen?  

De installatieregels zijn gericht op specialisten; voor beginners die nog nooit 
werden geconfronteerd met deze normen, kunnen de terminologie en de 
voorschriften erg onduidelijk lijken. Daarom geeft ANPI in dit dossier een eerste 
benadering met de basisprincipes van branddetectie en de verschillende soorten 
detectoren, gericht op veiligheidsadviseurs en gebouwbeheerders. 
 

Publiek: Preventieadviseurs, gebouw- en technische beheerders, 
bedrijfsverantwoordelijken, verzekeraars en makelaars. 
 

Referentie: DTD 158NL papier – DTD 158NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

ROOKGENERATOREN - Actieve beveiligingsinrichting tegen inbraak ook 
van belang voor de brandweer  

 

De rook- of mistgenerator is een toestel dat speciaal ontworpen is om geïntegreerd 
te worden in een “inbraak”-beveiligingssysteem. Hij beperkt de actie- en 
bewegingsmogelijkheden van indringers door hen het zicht te ontnemen en de 
omgeving moeilijk toegankelijk te maken. Talrijke studies tonen de bijzondere 
efficiëntie aan van inrichtingen die mist of rook verspreiden als beveiligingsmiddel. 
Wel wijzen ze ook op een aantal risico’s voor de gebruikers en de 
interventieploegen.  

 

Publiek: 

Installateurs van anti-inbraaksystemen, beheerders van bedrijven en 
handelszaken, politie, preventieadviseurs, brandweerdiensten, verzekeraars en 
makelaars.  

 

Referentie: DTD 157NL papier – DTD 157NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

KWALITATIEVE METHODE OM HET BRANDRISICO TE EVALUEREN 

 
De door CFPA-Europe ontwikkelde methode is gebaseerd op een intuïtieve 
benadering waarbij het risiconiveau het gevoel van gevaar en ernst weerspiegelt. 
Een reeks controlelijsten (tabellen) biedt de mogelijkheid om de verschillende 
bronnen van gevaar en hun potentiële ernst in te schatten. 

 

Publiek: 

Managers en beheerders van bedrijven en openbare instellingen, preventieadviseurs, 
verzekeraars en makelaars.  

 

Referentie: DTD 156NL papier – DTD 156NL PDF 

52 € BTW excl. 
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TIJDELIJKE ORGANISATIES & EVENEMENTEN IN FEESTTENTEN, TENTEN, 
EN TENTDOEKCONSTRUCTIES  

Bedenkingen over brandpreventie in tijdelijke structuren 

 

Veel brandweerdiensten moeten de gemeentelijke bepalingen inzake de 
organisatie en de veiligheid van openbare evenementen, en in het bijzonder 
tijdelijke faciliteiten, opstellen of controleren. Ook de organisatoren van 
evenementen en de werkgevers die een bedrijfsevenement in een feesttent 
organiseren, moeten de veiligheid van de deelnemers verzekeren. 

 

Publiek: 

Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, brandweerdiensten, organisatoren van 
evenementen en preventieadviseurs. 

 

Referentie: DTD 155NL papier – DTD 155NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

EVACUATIESYSTEMEN MET SPRAAKALARM  

 

Reeds sinds enkele jaren worden nieuwe omroeptechnieken gebruikt voor het 
evacueren van bepaalde inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Net als 
branddetectiesystemen moeten evacuatiesystemen met spraakalarm voldoen aan 
specifieke technische criteria, zowel wat de producten als de installatie betreft. 
Dit dossier geeft een overzicht van de installatievoorschriften en leidt de lezer naar 
het type alarm dat het best aan zijn situatie is aangepast. Al wie betrokken is bij 
de veiligheid van inrichtingen met een hoge bezettingsgraad moet in het bezit zijn 
van dit dossier!  

 

Publiek: 

Beheerders van ondernemingen en openbare inrichtingen, veiligheidsadviseurs, 
brandweerdiensten, verzekeringsmaatschappijen en -makelaars. 

 

Referentie: DTD 154NL papier – DTD 154NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

BRANDSTICHTING – CRIMINELE BRAND 

Inbraakbeveiligingstechnieken ten dienste van brandpreventie 

 

Er bestaan verschillende middelen ter preventie en bescherming tegen de acties 
van een brandstichter of een vandaal. Dit dossier behandelt opeenvolgend de 
interne organisatie, architecturale richtlijnen, bewakingsmiddelen, mechanische en 
elektronische beveiligingsmaatregelen tegen inbraak en de doeltreffendheid van 
beschermingsmaatregelen tegen brand.  

Een beknopt document dat de aandachtspunten samenvat zonder in technische 
bijzonderheden te treden, met als doel een snelle diagnose van uw situatie en een 
evaluatie van uw risico’s. 

 

Referentie: DTD 153NL papier – DTD 153NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

EVACUATIEOEFENINGEN  

Een handige combinatie van organisatorische en technische maatregelen  

 

Dit dossier heeft tot doel de werkgever bij te staan bij het opstellen van de 
evacuatieprocedures en het organiseren van oefeningen. Eerst wordt er kort 
ingegaan op de eisen in verband met de evacuatie van gebouwen en erna volgt de 
bespreking van de technologieën en communicatiemiddelen die tegenwoordig als 
hulpmiddel bij het evacueren van personeel worden gebruikt. De evacuatieoefening 
is dan ook de laatste fase van een lange weg om de kwaliteit van de verschillende 
procedures in de praktijk te evalueren en de opleiding van personeel te valideren.  

 

Referentie: DTD 150NL papier – DTD 150NL PDF   

52 € BTW excl. 
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INTERVENTIEPLOEGLEDEN 

Opdrachten, hoedanigheden en bevoegdheden van de leden  

Hoe het aantal leden bepalen?  

 

Dit dossier heeft tot doel de bedrijfsleider en de preventieadviseur bij te staan bij 
het tot stand brengen van een interventieploeg. 

Na een overzicht van het wettelijke kader, behandelt dit dossier de opdrachten van 
een interne brandpreventie- en bestrijdingsdienst, de bevoegdheden, selectiecriteria 
en opleiding van de leden, alsook de methoden om het aantal ploegleden te 
berekenen. 

 

Referentie: DTD 149NL papier – DTD 149NL PDF 

52 € BTW excl. 

  

WERKEN MET HITTEPUNTEN – DE VUURVERGUNNING 

Lassen, snijden, waterdichte bekleding aanbrengen 

 

Slecht voorbereide of slecht uitgevoerde werken, d.w.z. zonder dat geschikte 
maatregelen zijn getroffen, zijn de oorzaak van ernstige schade met nog grotere 
gevolgen, daar de brand vaak pas enkele uren nadat de werken gestopt zijn 
ontstaat. Dit dossier is vooral bedoeld als praktisch preventie-instrument en 
behandelt alle hoofdstukken in de vorm van praktische adviezen over: de meest 
voorkomende werken met hittepunt, de aanwezigheid en het gebruik van gasflessen 
en de keuze van blusapparaten. Het belangrijkste wapen in de strijd tegen brand als 
gevolg van tijdelijke werken met hittepunt is ongetwijfeld de vuurvergunning. Dit 
dossier behandelt de meest gestelde vragen over zo’n vergunning.  

 

Referentie: DTD 148NL papier – DTD 148NL PDF 

52 € BTW excl. 
  

BRANDBEVEILIGING IN APPARTEMENTSGEBOUWEN 

 

Dit dossier beperkt zich zeker niet tot het reglementaire aspect, maar stelt ook een 
geheel van algemene brandbeveiligingsmaatregelen voor. Deze maatregelen stroken 
met de internationale praktijken die het mogelijk maken de evacuatie van bewoners 
van een flatgebouw te waarborgen en hun overlevingskans tijdens een brand te 
vergroten.  

Het eerste deel is bestemd voor de ontwerpers en is gewijd aan definities, 
brandoorzaken en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot bouwelementen, 
evacuatiewegen en evacuatiemiddelen.  

Het tweede deel, dat zich richt tot de beheerders van flatgebouwen, gaat over de 
actieve veiligheid, de organisatie van evacuatie en het onderhoud van uitrustingen, 
en bevat meerdere praktische bijlagen.  

 

Referentie: DTD 147NL papier – DTD 147NL PDF 

52 € BTW excl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facsimile verschenen in Fire & 
Securty Alert Magazine 
2015 n°1 & 2016 n°4 

 

 

SPRINKLERS 

 

Een overzicht van wat u moet weten over sprinklers, dat u af en toe geconfronteerd 
bent met sprinklerinstallaties of regelmatige gebruikers! Dit ANPI dossier beschrijft 
de verschillende onderdelen van een sprinkler, geeft het werkingsprincipe om de 
doelstellingen van een sprinklersysteem te realiseren en gaat gedetailleerd in op de 
karakteristieken die een sprinkler moet bezitten om een CE-markering te mogen 
dragen, alsook de informatie die op sprinklers aangebracht moet worden, op de 
verpakking en de commerciële documenten. Bovendien beschrijft dit document de 
verschillende soorten sprinklers die in de handel beschikbaar zijn en hun 
toebehoren. Het dossier biedt dus alle relevante en noodzakelijke informatie voor 
een goed begrip van uw sprinkler blussystemen projecten of uw bestaande 
installatie.  

 

Referentie: DTD 144NL papier – DTD 144NL PDF 

52 € BTW excl. 
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Formulieren  ANPI 
 
 
 

  

DE VUURVERGUNNING 

 

De "Vuurvergunning" wordt opgesteld met het doel brand- en ontploffingsgevaren te 
voorkomen tijdens werken met hittepunt. 

Niemand zou een werk met open vuur, naaktvlam of hittepunt mogen aanvangen 
zonder daartoe het bevel of de toelating gekregen te hebben, behalve wanneer de 
werken inherent zijn aan de normale activiteit van het bedrijf en die uitgevoerd 
worden op speciale en permanent daartoe voorbehouden plaatsen. De 
vuurvergunning heeft betrekking op de werken die uitgevoerd worden door een 
interne operator of door een extern bedrijf. 

Te koop per map van 50 formulieren. 

 

Referentie: Vuurvergunning 

25,38 € BTW excl. 

  

HET NIEUWE GEBRUIKERSBOEKJE  

conform het KB van 25 april 2007 en aangepast aan het nieuwe meldpunt 
alarmsystemen  

 

Het gebruikersboekje is een praktisch document met alle nuttige inlichtingen vereist 
door het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van 
alarmcentrales. 

Geef dit gebruikersboekje aan al uw klanten! 

Per 10 boekjes met omslagen 

 

Referentie: Gebruikersboekjes 

25,38 € BTW excl. 

 

 

 

 

 

 

NTN 172  

CHECKLIST betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaats  

 

Deze checklist is bedoeld als een ondersteuning voor de werkgevers en 
veiligheidsadviseurs voor het naleven van de vereisten van het Koninklijk Besluit 
van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.  

(BS 23/04/2014). 

 

 

Publiek: 

Managers en beheerders van bedrijven en openbare instellingen, 
preventieadviseurs, verzekeraars en makelaars.  

 

Referentie: NTN 172NL papier – NTN 172NL PDF 

25,38 € BTW excl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NTN 164 I 

Toepassingsgids voor de norm NBN S 21-100-1 wat betreft het bewijs van 
compatibiliteit volgens de norm EN 54-13 

 

 

De bedoeling van deze technische nota is om aan de installateur uit te leggen hoe 
de twee normen NBN S 21-100-1 & -2 worden toegepast op het terrein, in het 
bijzonder bij wijzigingen aan de branddetectie installatie. 

 

 

 

 

 

Referentie: NTN 164 I NL papier – NTN 164 I NL PDF 

25,38 € BTW excl. 

Voorschriften 
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CEA 4001 – 2013 SPRINKLER SYSTEMS - Planning and Installation 

(in het Engels) 

 

CEA 4001 specificeert de eisen en aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie, 
het onderhoud en de uitbreiding van sprinklerinstallaties voor gebouwen en 
industriële installaties. Het bepaalt ook de risicoclassificatie, de watervoorziening, de 
componenten, de installatie en de testen van het systeem, het onderhoud en de 
uitbreiding van bestaande systemen, en identificeert de bouwkarakteristieken van 
gebouwen om de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van sprinklersystemen te 
garanderen. Het document CEA voldoet aan de eisen van het koninklijk besluit van 
07/07/1994 (Basisnormen) en maakt integraal deel uit van de technische 
referentiedocumenten van het BOSEC merk en van de voorschriften van Assuralia. 

Publiek: Ontwerpers en installateurs van sprinkler blussystemen, 
veiligheidsadviseurs en gebruikers, studiebureaus, architecten, preventieofficiers 
van brandweer en verzekeraars. 

 

Referentie: CEA 4001 papier – CEA 4001 PDF 

66 € BTW excl. 

 

 
 

 
CEA 4101 – 2016 Guidelines for the implementation of Fire Engineering 
Solutions (in het Engels) 

 

This document forms a basis for implementation of fire engineering solutions. It 
describes from the view of the insurers: the principles of risk control and fire 
engineering as part of building design process, the potential benefits and negative 
consequences of fire engineering and computer calculation models, the necessary 
measures for quality assurance in the development and application of calculation 
models including training and qualification. 

 

Publiek: 

Studiebureaus en architecten, gespecialiseerde brandbeveiligingsbedrijven, 
overheden en preventieofficiers van de brandweer en de verzekeraars. 

 
Réferentie : CEA 4101 papier – CEA 4101 PDF 

30 € BTW excl. 
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Tarieven 
 
 
 

TARIEVEN 2017 

Alle prijzen zijn exclusief  
BTW en onkosten. 

 

De PDF-versies 
zijn beschikbaar in nominatieve 

"single user" vorm. Het kopiëren op 
een netwerk of het verspreiden aan 

een derde is verboden. 

Kortingen op de Dossiers ANPI voor 
abonnees met 
"+"-, "Expert". 

 

REF. DOSSIERS DTD ANPI 
BTW excl. 

€ 

DTD 51 Checklist 52 

DTD 111-112 Opslag van gevaarlijke stoffen 52 

DTD 113-114 Interventie- en evacuatieplan 52 

DTD 119 Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 52 

DTD 143 Branddetectie in elektrische installaties  52 

DTD 144 Sprinklers 2015/2016 52 

DTD 145 Brandveilig werken: Een must voor alle werknemers  52 

DTD 146 Watervoorziening 52 

DTD 147 Brandbeveiliging in appartementsgebouwen (2 delen) 52 

DTD 148 Werken met hittepunt – De vuurvergunning 52 

DTD 149 Interventieploegleden 52 

DTD 150 Evacuatieoefeningen 52 

DTD 153 Brandstichting – Inbraakbeveiligingstechnieken ten dienste van brandpreventie  52 

DTD 154 Evacuatiesysteem met spraakalarm  52 

DTD 155 Tijdelijke organisaties & evenementen in feesttenten, tenten, en tentdoekconstructies  52 

DTD 156 Kwalitatieve evaluatie van het brandrisico 52 

DTD 157 Rookgeneratoren 52 

DTD 158 Inleiding tot branddetectie  52 

DTD 159 
Brandbeveiligingsmiddelen - De 4 fases van betrouwbaarheid: keuring, verificatie, 
onderhoud en controle - Samenvatting van de belangrijkste voorschriften 

52 

 
 

 
 

ANDERE PUBLICATIES VAN ANPI 
BTW excl. 

€ 

 Map vuurvergunningen 25,38 

 Pack van 10 gebruikersboekjes met zelfklevende omslagen 25,38 

   
 

 ANDERE UITGEVERS  
BTW excl.  

€ 

 CEA 4001 Sprinkler systems (in het Engels) 66 

 CEA 4101 Guidelines for the implementation of Fire Engineering Solutions (Engels) 30 

  
 

ABONNEMENTEN 
BTW excl. 

€ 

NEWSLETTER & MAGAZINE Fire & Security Alert 100 

+ Formule 115 

EXPERT Formule 219 

EXPERT IN BRANDPREVENTIE (voorbehouden aan hulpzones en brandweerdiensten) 107 
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REF. 

 
NTN ANPI 

De distributie en de verkoop van sommige NTN zijn beperkt tot de 
behoeften van ANPI betrokken diensten. 

 
Lijst gegeven op voorbehoud  

 
 

BTW excl.  
€ 

NTN 105 
Goedkeuring door de verzekeraars van draagbare of niet-draagbare mobiele 
blustoestellen(technische specificaties) 

25,38 

NTN 112 
Specificaties voor vaste blusmodules voor branders van stokketels op vloeibare 
brandstof 

25,38 

NTN 113 Specificaties voor vaste blusmodules voor industriële frituurketels 25,38 

NTN 117 Gids voor het onderhoud en het vervullen van draagbare snelblussers 25,38 

NTN 118 Kortsluitingsisolatoren 25,38 

NTN 122 
Voorschriften voor lasverbindingen voor buisleidingen met een diameter kleiner 
dan ND 50 

25,38 

NTN 123-2 
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