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Juni 2021-2 

VOLDOET DE  FABRIEKSMATIG VOORBEDRADE BUIS PROFIT VAN DRAKA AAN CPR? 

 

Inleiding 

Op 4 maart en 12 april jl. verscheen achtereenvolgens op de website van INSTALLATIEPROFS.NL en 

INSTALLATIE JOURNAAL, een artikel over voorbedrade buis. De artikelen gaan over de fabrieksmatig 

met installatiedraden voorbedrade flexibele buisleidingen PROFIT van fabrikant DRAKA.  

Deze artikelen en andere media, waarin wordt aangegeven dat volgens DRAKA voorbedrade buis 

de nieuwe installatiestandaard wordt, roepen bij adviseur en opleider Jan van der Meer, van 

MEER1010, die tevens de auteur van het boek “Kabels kies je zo” is, de nodige vragen op.  

 

 

 

Toepassing van de geharmoniseerde norm EN 50575 

Een van de vragen is, of de combinatie van flexibele buis en de daarin fabrieksmatig aangebrachte 

installatiedraden onder het toepassingsgebied van de geharmoniseerde norm EN 50575 vallen. 

Voor eisen met betrekking tot het brandgedrag van elektrische leidingen is namelijk, in opdracht van 

de Europese commissie, deze geharmoniseerde norm opgesteld. 

Leidingen die voldoen aan de definitie 3.2 van de norm EN 50575 worden, wanneer de leidingen zijn 

bedoeld voor het transport of levering van elektrische energie, volgens de norm EN 50575 

aangemerkt als “sterkstroom kabels”. 

 

3.2 Definitie van “power cable” volgens EN 50575 

De definitie van “sterkstroom kabel” volgens EN 50575 luidt: 

“assembly comprising one or more insulated conductor(s), together with any coverings and 

protective layers, used for the transmission or supply of electrical energy.” 

Uit de definitie 3.2 van EN 50575 blijkt dat een samenstel van een of meer geïsoleerde geleiders 

(aders of draden), samen met eventuele bedekkingen over de aders (vulling), en beschermende 

lagen (mantels of buizen) wordt aangemerkt als sterkstroom kabel wanneer de leiding is bedoeld om 

te worden gebruikt voor het transport of levering van elektrische energie. 

 

http://www.meer1010.nl/
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Fabrieksmatig voorbedrade flexibele buis 

Fabrieksmatig met installatiedraad voorbedrade (flexibele) buisleiding bestaat uit een samenstel van 

een of meerdere geïsoleerde geleiders en een beschermende laag in de vorm van de flexibele buis. 

Omdat het samenstel van installatiedraad en (flexibele) buis, wanneer dat bedoeld is voor het 

transport of levering van elektrische energie, volgens de definitie 3.2 van EN 50575 binnen het 

toepassingsgebied van deze norm valt, moet de leiding, die een bijzondere uitvoeringsvorm van een 

sterkstroom “kabel” is, bij het in de handel brengen voldoen aan de eisen uit de Verordening (EU) 

nr. 305/2011 (CPR). 

 

Zienswijze Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft, in haar e-mail van 8 oktober 2018 aan 

Van der Meer Advies Opleiding en Installatie B.V., kenbaar gemaakt dat fabrieksmatig voorbedrade 

buisleidingen onder het toepassingsgebied van de norm EN 50575 vallen. 

De ILT tekende daarbij nog aan, dat deze leidingen wel permanent in het gebouw moeten worden 

geïnstalleerd en hieraan eisen moeten zijn gesteld in relatie tot ‘reaction to fire; bijdrage aan 

vermindering van de verspreiding van brand en rook. 

Fabrieksmatig voorbedrade buis valt dus onder het toepassingsgebied van de EN 50575. Dit betekent 

volgens MEER1010 dat in overeenstemming met deze norm de combinatie van buis met installatie-

draad, voor wat het brandgedrag betreft, moet zijn getest volgens de norm EN 13501-6, en moet zijn 

voorzien van een in EN 50575 geëiste markering met de brand- en eventuele additionele klassen. 

 

Prestatieverklaring en CE-markering 

Naast de eisen uit EN 50575 moet, wanneer de fabrieksmatig voorbedrade buis in de handel wordt 

gebracht, er volgens de Verordening (EU) nr. 305/2011(CPR), een prestatieverklaring (DoP) worden 

opgesteld en moet het product zijn voorzien van een CE-markering.  

 

DRAKA Profit productbeschrijving  

Voor zover MEER1010 heeft kunnen nagaan wordt er bij DRAKA PROFIT flexibele voorbedrade 

buisleiding géén geldige prestatieverklaring (DoP) verstrekt en is er op het product géén 

CE-markering aangebracht. Daarentegen geeft DRAKA in haar productbeschrijving van het 

complete product (zie bijlage “DRAKA Profit productbeschrijving.pdf), onder het kopje 

CERTIFICERING EN PRODUCTNORMEN” aan, dat er wel sprake is van een CE-markering. 

 

  

http://www.meer1010.nl/
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Brandeigenschappen 

In de productbeschrijving over de voorbedrade buis met installatiedraad wordt, onder het kopje 

“BRANDEIGENSCHAPPEN” aangegeven: “Brandvertraging Volgens EN 13501-6” en “ CPR Euroklasse 

brandgedrag Eca”.  

Als de leiding is getest en beoordeeld volgens EN 13501-6 moeten volgens EN 50575 door een 

markering de brand- en additionele klassen op het product, de verpakking of etiket zijn 

aangebracht. Dit is bij de DRAKA voorbedrade flexibele buisleiding niet het geval. 

 

Algemene informatie 

Met betrekking tot de brandklasse “Eca” staat in de productbeschrijving onder het kopje 

“ALGEMENE INFORMATIE”, “De toegepaste draad voldoet aan brandklasse Eca volgens NEN-EN 50575 

voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012”.  

Deze bewering is onjuist. Volgens tabel 4 van de aangehaalde NEN 8012 (zie bijlage NEN 8012 tabel 

4.pdf) is bedrading met brandklasse Eca volgens NEN 8012 slechts geschikt voor het twee klassen 

lichtere brandrisico “Laag”.  

 

Productrange 

Onder het kopje ”PRODUCT RANGE” staat in de productbeschrijving productcode “827180” en DOP 

nummer “WIT0002” vermeld. Via DoP finder van DRAKA leidt dit naar prestatieverklaring “Nr. 1001599". 

Hoewel er in de productbeschrijving onder “2. Beoogd gebruik” staat: “Kabel voor algemeen gebruik 

in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn”,  heeft het betreffende 

document slechts betrekking op de in de buis toegepaste draden en niet op het complete product 

“Profit VD voorbedrade buis met installatiedraad” (zie Draka DoP WIT0002 Eca draad.pdf).  

DRAKA wekt volgens MEER1010 in haar productinformatie de suggestie dat het complete product 

“Profit VD voorbedrade buis met installatiedraad”, is voorzien van een CE-markering en een pres-

tatieverklaring.  

 

CPR gecertificeerd 

Voor wat Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR) met betrekking tot de PROFIT voorbedrade buis betreft, 

wordt in het voorblad van de “PROFIT selectiekaart” (zie bijlage “Profitselectiekaart_02_2021_v2.pdf) 

over de voorbedrade buis beweerd “Optimale Draka kwaliteit, CPR gecertificeerd en van Hollandse 

bodem”.  

Bij de opsomming van de “Voordelen” op het voorblad van de “PROFIT selectiekaart” van het 

product, wordt de CPR nog eens aangehaald met de tekst “Voldoet aan CPR-eisen”.  

  

http://www.meer1010.nl/
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Misleidende handelsinformatie? 

Op grond van het bovenstaande vraagt MEER1010 zich af, of door DRAKA, met betrekking tot het 

product “Profit voorbedrade buis met installatiedraad”, misleidende handelsinformatie wordt 

verstrekt. Ook vraagt MEER1010 zich af waarom DRAKA zonder te voldoen aan de eisen uit de 

Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), waarin een prestatieverklaring (DoP) en CE-markering wordt 

geëist,  het product zonder deze twee vereisten in de handel brengt. 

 

Aangehaalde documenten 

Aan het einde van dit document vindt u, na pagina 4, aangehecht de betreffende documenten 

waarnaar in deze uitgave van Nieuws1010 wordt verwezen. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), CE-markering, de 

geharmoniseerde norm EN 50575 en de juiste toepassing van de brandclassificatie 

vindt u in de uitgave “Kabels kies je zo”. 

 

   Klik hier voor inkijkexemplaar “Kabels kies je zo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan bovenstaande QR-code voor informatie over de 

uitgave “Kabels kies je zo”, of bezoek de website  

www.kabelskiesjezo.nl 

 

www 

www.kabelskiesjezo.nl 

http://www.meer1010.nl/
https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2021/04/Inkijk-TVVL-2021-04-08.pdf
https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2021/04/Inkijk-TVVL-2021-04-08.pdf


PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm²

827180

ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving Profit VD is een voorbedrade buis met installatiedraad. Dit product is
bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als
renovatie.
De halogeenvrije, flexibele buis heeft een mechanische sterkte van
750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht. De installatiedraad is goed
stripbaar en valt dus makkelijk te verwerken. Verder garanderen de UV-
en ozonbestendige eigenschappen een lange levensduur.
Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder
handelingen te verrichten en bespaart hij veel tijd en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse Eca volgens NEN-EN
50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens
NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken    

PRODUCT ONTWERP

Materiaal Polypropyleen (PP)

Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)

_20210305 P 1
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Markering

gebruiker
Markering

gebruiker
Markering

gebruiker
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GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C] -15

Bedrijfstemperatuur (max) [°C] 90

Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)

Buiteninstallatie Ja

Machine- en systeeminstallatie Ja

Inbouwmontage (stucwerk) Ja

Geschikt voor holle wand montage Ja

Geschikt voor verwerking in beton Ja

Geschikt voor installatie op hout Ja

Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja

Opbouw (stucwerk) Ja

Verwerking in aarde/ondergrond Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend Ja

Brandvertraging Volgens EN 13501-6

Halogeenvrij Ja

CPR Euroklasse brandgedrag Eca

_20210305 P 2
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PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code) 827180

Product naam PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm²

Basis constructie 3G2,5+1,5 mm²

Gewicht [kg/km] 159

DOP nummer WIT0002

VERPAKKINGEN

Externe artikel code Standaard verpakking
hoeveelheid

Gebruikseenheid Verschijningsvorm

827180F2 50 MTR Ring

827180F3 100 MTR Ring

_20210305 P 3
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-(i,.Draka 
A br.ind ofthe 

Prys:mian 
Group CE 

2.0 

PRESTATIEVERKLARING 

Nr. 1001599 

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

802847 - VD Eca bn# 2,5 mm2

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van

toepassing zijn

3. Fabrikant:

Draka Kabel B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Nederland

4. Gemachtigde:

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendig heid: 

AVCP: 3 

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1 :2016

Aangemelde instantie(s):

0832 BRE Global Limited, UK 

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: Eca
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. 

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de 

exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Esther Zijlstra, QSHE Director BeNelux te 

Delft op datum van afgifte 14/02/2017 

Download Declaration of Performance (DOP): www.draka.nl/cpr 
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Steeds meer installateurs ontdekken de voordelen van installeren 
met voorbedrade buis. Draka produceert vanaf 2021 zowel draad én 
buis in de eigen fabriek in Emmen onder het label Profit. Optimale Draka 
kwaliteit, CPR gecertificeerd en van Hollandse bodem.

Profit is verkrijgbaar met VD of HVD-installatiedraad, datacommunicatie- of 
signaalkabel. Het pakket bevat meerdere doorsnedes zoals 16, 20 en 25 mm. 
Alle kabels die in een buis passen en op voorraad zijn, kunnen nu op korte termijn 
geleverd worden. Ook op haspels van 300 tot zelfs 500 meter!

Door de productie volledig in eigen beheer te nemen zijn ook de buizen en de ringen 
van Profit geoptimaliseerd en dat zorgt voor nog meer installatiegemak. Bespaar tijd en 
kies voor duurzaamheid en kwaliteit van Draka.

Met Profit heb je goud in handen!

Overige types op aanvraag beschikbaar
Voor meer specificaties download de datasheets via: www.draka-profit .nl

PROFIT 
VOORBEDRADE BUIS

Voordelen
• Geoptimaliseerde stapelbare en draagbare ringen
• Ook verkrijgbaar op haspels tot 500 meter
• Draad én buis duurzaam gefabriceerd in Nederland
• Voldoet aan CPR-eisen
• Flexibel en makkelijk verwerkbaar
• Sneller werken dus goedkoper
• Door 1 persoon te installeren
•  Breed assortiment snel leverbaar door  

volledig eigen productie
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6.2.3.3 Bepaling van de benodigde classificatie van de elektrische leiding op basis van het 

brandrisico   

Bepaal aan de hand van het in 6.2.3.2. vastgestelde brandrisico en met behulp van tabel 4 de 

benodigde classificatie van de elektrische leiding.  

Tabel 4 — Benodigde classificatie van de elektrische leiding afhankelijk van het brandrisico  

Brandrisico  Aanduiding in risicograaf en de 

minimale en maximale waarde van 

het brandrisico  

Benodigde classificatie van de 

elektrische leiding  

Laag  (1-6)  Eca 

Middelgroot  (7-11)  Dca-s3,d2,a3  

Groot  (12-19)  Cca-s1,d1,a1  

Zeer groot  (20-22)  B2ca-s1,d1,a1  
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