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WAT IS CPR?
In juli 2017 is de oorspronkelijke
Verordening Bouwproducten uitgebreid
met specificaties van de prestaties
gerelateerd tot de reactie van een kabel op
vuur.
Het doel van de herzieningen van de
wetgeving was om deze specificaties in
alle EU-lidstaten te harmoniseren door een
universele classificatiestructuur, die
Euroklassen genoemd worden.
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De classificatiestructuur omvat zeven
Euroklassen (van A tot F) waarbij A-klasse
kabels het minst reageren en F het
meest. Andere overwegingen binnen de
Euroklasse-structuur zijn warmteafgifte,
rookontwikkeling, lichtgeleiding,
brandende deeltjes en vorming van zuur
gas.
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WANNEER GEBEURT DIT?
De overgangsperiode begon op 1 juni 2016
en had een looptijd van 12 maanden. Vanaf
1 juli 2017 moeten kabels, waarop dit van
toepassing is, binnen de Europese markt
aan de eisen van de CPR voldoen. Niet
CE-gemarkeerde producten geleverd vóór
1 juli 2017 konden nog worden verkocht en
geïnstalleerd zonder inbreuk op de CPR te
hebben, maar alles geleverd na deze datum
moet aan de verordening voldoen.
Op 30 november 2017 publiceerde het
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British Standards Institute een wijziging in
de veel gebruikte BS6701-standaard onder
de referentie BS6701:2016+A1:2017. Deze
toevoeging was bedoeld om de markt te
helpen bij het specificeren van Euroklassen
van de bovengenoemde zeven opties.
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WAAROM DEZE
AANPASSING?
In de hele Europese Unie sterven jaarlijks
vele mensen als gevolg van brand of raken
ernstig gewond. In het Verenigd Koninkrijk
alleen al, werd in 2015-2016 17% van de
branden in gebouwen veroorzaakt door
constructies en installaties. Naar verhouding
werd 10% van de slachtoffers en 4% van
de sterfgevallen veroorzaakt door brand in
constructies en installaties*. Om levens te
beschermen is het dus belangrijk dat alle
permanent geïnstalleerde kabels veilig zijn.
Het uiteindelijke doel van de CPR is
om de veiligheid van gebouwen te
verhogen door, op nationaal niveau,
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een gemeenschappelijke reeks
prestatiekenmerken te creëren en ervoor
te zorgen dat iedereen in de keten aan
dezelfde normeringen voldoet.

De CPR is belangrijk om levens te redden
en voor een veiligere omgeving te zorgen,
door een maximale tijdsspanne te creëren
voor het evacueren van mensen in geval
van brand.
*(Bron: FIRE0604: Primary fire fatalities and casualties by
material responsible for development of fire, Gov.uk, July
2017).
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WELKE PRODUCTEN
WORDEN GETROFFEN?
De CPR is van toepassing op elke kabel
en communicatiekabels geldt dit voor
die geacht wordt permanent te worden
koper-, glasvezel-, coax- en meeraderige
geïnstalleerd, zoals stroom-, data- en
kabels, met uitzondering van patchkabels.
communicatiekabels. In het geval van data-
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WIE WORDT GETROFFEN?
Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van elke schakel in de keten, van fabrikant en distributeur, tot
bestekschrijver en installateur van de desbetreffende producten om ervoor te zorgen dat de markt aan de
CPR voldoet. Deze zijn hieronder samengevat:

Fabrikanten

Distributeurs

Zorgen ervoor dat producten getest en geclassificeerd
worden.

Zorgen ervoor dat de geleverde kabel vergezeld gaat van
alle, volgens de regelgeving, vereiste documenten.

Zorgen ervoor dat de Prestatieverklaring (DoP) voor de
kopende partij beschikbaar is.

Zorgen ervoor dat zij geen product leveren dat niet in
overeenstemming met de prestatieverklaring is.

Zorgen ervoor dat het productetiket de juiste
CE-markering volgens de norm EN 50575, Euroklasse,
DoP ID, ID van Aangemelde Instantie en keuringstabel
bevat.

Zorgen ervoor dat, bij het vermoeden dat een product
niet in overeenstemming is met CPR en/of landspecifieke
minimum Euroklasse-eisen, ze deze terugtrekken of
terugroepen.
Zorgen ervoor dat de traceerbaarheid van het product
transparant is en documenten zoals DoP's eenvoudig en
gratis verkrijgbaar zijn via websites en catalogi.
Waarschuwen de autoriteiten over kabels die vermoedelijk
in de markt worden verkocht en niet voldoen aan de CPRen/of landspecifieke minimum Euroklasse-eisen.
Bewaren en transporteren kabels zodanig zodat de
conformiteit niet geschaad wordt.
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Bestekschrijvers
Zorgen ervoor dat technische specificaties en
aanbestedingen duidelijk de vereiste minimum
Euroklasse-eisen omschrijven, welke bestemd zijn voor
bepaalde landen of verticale markten, zoals bepaald door
regelgevers, voorschrijvende instanties of klant.
In het Verenigd Koninkrijk is de minimum Euroklasse
gedefinieerd in BS6701:2016+A1:2017 en wordt vermeld
als Cca, S1b, d2, a2.

Installateurs
Zorgen ervoor dat alle geïnstalleerde kabels correct zijn
gemarkeerd en vergezeld gaan van de juiste DoP.
Zorgen ervoor dat aan de technische specificaties en
aanbestedingseisen wordt voldaan, volgens de vereiste
minimum Euroklasse-eisen van het desbetreffende
land of verticale markt, zoals bepaald door regelgevers,
voorschrijvende instanties of klant.
Als u twijfelt, vraag dan de distributeur of fabrikant om
advies.
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CPR KENMERKEN
Met de CPR-update worden er nu
prestatietests uitgevoerd betreffende
de reactie van een kabel op brand
voor; vlamverspreiding, warmteafgifte,
rookontwikkeling, lichtgeleiding,
brandende deeltjes en de zuurtegraad.
Kabels worden gecategoriseerd op basis
van hun prestatieniveau en aangeduid

VLAMMEN
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WARMTE

ROOK

met unieke classificatiecodes. Over
het algemeen geldt dat hoe hoger de
prestatieklasse, hoe kostbaarder de kabel.
Dit komt door verschillen in gebruikte
materialen en kabelontwerp, zoals
voorheen opviel bij de vergelijking tussen
PVC- en LSOH-kabels.

DEELTJES

ZUURTEGRAAD
www.excel-networking.com
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BRANDVERTRAGING
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De bovenstaande categorisatie-onderdelen worden gespecificeerd om een complete Euroklasse-referentie
te vormen voor bestel- en specificatiedoeleinden, bijvoorbeeld Cca, S1b, d1, a1.
* We verwachten niet dat communicatiekabels ooit boven B2ca uitkomen
** Geen Eis
Zie hoofdstuk 2 van de Excel-encyclopedie voor meer uitleg over de extra eisen: s1,s2,s3 / d0,d1,d2 / a1,a2,a3
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HET BELANG VAN
HET KIEZEN VAN EEN
EUROKLASSE
Wanneer u een CPR-compatibele
kabel selecteert, is het belangrijk om te
overwegen welke Euroklasse u moet
selecteren. Deze afbeeldingen tonen
het verschil tussen twee verschillend
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geclassificeerde kabels tijdens een verticale
test van 20 minuten, wat een sterke
indicatie geeft van de brandvertraging
en de invloed die brand zou kunnen
veroorzaken.
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Tijd

Voor Test

10 minuten

Na test

Dca Voorbeeld

B2ca en Cca
Voorbeeld
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EUROKLASSE CRITERIA
Euroklasse
(ca)

Classificatiecriteria

A

EN ISO 1716
Bruto verbrandingswarmte

B1
B2
C
D
E
F

EN 50399
Warmteafgifte
Vlamverspreiding
EN 50575
Brandvoortplanting
EN 50575
Brandvoortplanting

Aanvullende Criteria

Overeenstemmingsverklaring
systeem

Rookontwikkeling*
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

1+
Initiële typetoetsing en voortdurend
toezicht bij audit van monsters door
onafhankelijke keuringsinstantie
fabrieksproductiecontrole (FPC) door
fabrikant

Zuurtegraad (a1, a2, a3)
EN50574
Brandende deeltjes
(d0, d1, d2) EN 50399

3
Eerste typekeuring door onafhankelijk
laboratorium
FPC door fabrikant
4
Eerste typekeuring en
FPC door fabrikant

*EN50399 omvat de test voor s1, s2 & s3, betreffende rookontwikkeling. EN61034-2 is een aanvullende test alleen voor s1, om de dichtheid van de rook
de definiëren, vandaar s1a.
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EUROKLASSE PER LAND
Het is de verantwoordelijkheid van iedere
EU-lidstaat om de aanbevolen minimale
Euroklasse-norm voor installaties binnen
zijn markt te definiëren. De desbetreffende
eisen kunnen afhankelijk zijn van het soort
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gebouw en het mogelijke risico op basis van
gebruik en bezetting. Elk land, elke lokale
klant en alle eindgebruikers specificeren hun
Euroklasse-eisen op basis van deze richtlijnen
en/of lokale normen of regelgeving.
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NALEVING AANTONEN
De verordening definieert duidelijke
procedures en eisen voor het aantonen
van naleving van een specifieke Euroklasse.
Nadat de onafhankelijke verificatie is
ontvangen, wordt een productspecifieke
Prestatieverklaring (DoP) uitgegeven en
wordt goedkeuring verleend om het product

te etiketteren met specificatie, normeringen
en DoP-referentie om traceerbaarheid
mogelijk te maken. Alle fabrikanten en
distributeurs MOETEN deze documentatie
en correct geëtiketteerde producten kunnen
verstrekken om hieraan te voldoen.
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DOP-EXL222

Declaration of Performance

1 - Unique identification code of the product-type:
1 - Unique identification code of the product-type:
190-071

100-071
2 –Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the
2 –Type, batch
or serial
number or any other element allowing identification of the
construction
product
as required
construction product as required

The type number of 190-071: see the print on the cable or sticker on the box

The type number of 100-071: see the print on the cable or sticker on the box
3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable
3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective
Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective
of limiting
the generation
andand
spread
of fire
andand
smoke
of limiting
the generation
spread
of fire
smoke

4 -Name,
registered
trade
name
or registered
trade
mark
4 -Name,
registered
trade
name
or registered
trade
markand
andcontact
contactaddress
address of
of the
the
manufacturer
as required
under
Article
11(5):
manufacturer
as required
under
Article
11(5):

Excel
Excel
Networking

EN 50575:2014 +A1:2016
100-074
Supply of communication in buildings
and other civil engineering works with
the objective of limiting the generation
and spread of fire and smoke
Reaction to Fire: D

Excel
House,
Junction
Excel
House,
JunctionSix
SixIndustrial
IndustrialPark
Estate
Electric
Avenue,
Birmingham,UK,
UK,B6
B67JJ
7JJ
Electric
Avenue,
Birmingham,
: +44
(0)121
3267557
7557
TelTel
: +44
(0)121
326
: +44
(0)121
3261537
1537
FaxFax
: +44
(0)121
326
e-mail
: CPR@excel-networking.com
e-mail
: CPR@excel-networking.com
5 - Where
applicable,
name
contact
address
theauthorized
authorizedrepresentative
representative whose
5 - Where
applicable,
name
andand
contact
address
ofof
the
whose
mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

N/A

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the
6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the
construction product as set out in CPR, Annex V:
construction product as set out in CPR, Annex V:
System 3

System 1+

7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a
7- In harmonized
case of the declaration
standard: of performance concerning a construction product covered by a

harmonized
standard:
Notified body
number: 0199 performed the determination of product type.

Notified product certification body No. 0200 performed the determination of product type, the

Additional Requirements
S2, d2, a2

2/2

Page
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Doc No.

DOP-EXL004

Declaration of Performance

DOP-EXL004

8- Declared performance

Declaration of Performance

1 - Unique
identification code
of the product-type:
Essential
characteristics
Performance
Harmonized technical specification

Reaction to fire
Cca, s1a,d1,a1100-071
EN 50575:2014
Dangerous
Noneor any other element allowing identification of the
2 –Type, substances
batch or serial number
construction product as required

TheThe
performance
product
identified
in points
and 2 on
is the
in conformity
with the declared
type number of
of the
100-071:
see the
print on the
cable or1sticker
box
performance in point 8.

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable

Thisharmonized
declaration
of performance
is issued
underby
the
sole
responsibility of the manufacturer
technical
specification,
as foreseen
the
manufacturer:
identified
incommunication
point 4.
Supply of
in buildings and other civil engineering works with the objective

of limiting the generation and spread of fire and smoke
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the
manufacturer as required under Article 11(5):

Name:

Excel Networking
Paul Cave RCDD,
RTPM, CDCDP
Excel House, Junction Six Industrial Estate

Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Position: Technical
Product Manager
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
e-mail : CPR@excel-networking.com
5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose
mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Signature:

N/A

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the

Place
& Date:
UK, 24/10/2017
construction
product asBirmingham,
set out in CPR, Annex V:
System 3

7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a
harmonized standard:

Notified body number: 0199 performed the determination of product type.

initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment
and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product on the
market and issued the certificate of constancy of performance.

Dangerous substances: none
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EXCEL NETWORKING
SOLUTIONS’ BELOFTE
Houd er rekening mee dat een DoP wettelijk
Onze klanten kunnen er zeker van zijn dat alle
vereist is als wordt beweerd dat een product
producten die sinds juli 2017 door Excel op de
EU-markt worden geleverd, aan de CPR voldoen. voldoet aan, en onafhankelijk getest is op een
specifieke Euroklasse.
We laten dit zien met certificaten die bekend
Een product moet niet worden ingekocht
staan als Prestatieverklaringen (DOP's), door
als dit wordt beweerd en een DoP, voorzien
etikettering op productverpakking, opdruk op
van een overeenkomende artikelcode en een
kabelmantels of door producten die vóór deze
beschrijving voor het artikel in kwestie, niet kan
datum op de markt worden gebracht.
worden overlegd.
Bij de aanschaf van producten waarop de
Excel heeft een transparante benadering
CPR van toepassing is, is het raadzaam om
gekozen om de markt te voorzien van relevante
leveranciers om een bevestiging van de
naleving te vragen middels een DoP, of om hen informatie, haar productspecificatiebladen en
web content bij te werken en te voorzien van
aan te laten tonen dat het product vóór juli
duidelijke verwijzingen naar de Euroklasse
2017 op de markt is gebracht. Indien hier niet
waaraan ieder product voldoet, met DoP's voor
aan voldaan wordt, dan zou u gewaarschuwd
elk artikel.
moeten zijn en raden wij voorzichtigheid aan.
18 |
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ONDERSTEUNING
Onze deskundige verkoopteams kunnen u producten met de juiste documentatie,
een duidelijke visie geven op de benodigde advies en installatiegereedschappen.

DUIDELIJKHEID
Door een consistent labelsysteem met
tien specifieke parameters voor alle Excel-bekabelingsproducten, voldoen we
aan de CPR-eisen: het Excel-logo en
adresgegevens, het artikelnummer van
het product, de CE-markering, het jaar van
de eerste certificering, de classificatie van
brandreactie, de verwijzing naar de norm,
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het certificeringsinstituut, de code van de
prestatieverklaring en het beoogde gebruik
van de kabel. Deze lay-out is gelijk voor
alle infrastructuurproducten die door Excel
worden geleverd, en toont alle verplichte
informatie waardoor deze gemakkelijker
aan klanten kan worden uitgelegd.

www.excel-networking.com

KLAAR
Het Excel-team heeft zich, sinds het begin
van 2016, op de introductie van CPR
voorbereid, waardoor we klaar zijn om aan
meerdere Euroklasse- en landspecifieke
minimum eisen te voldoen, van Eca tot en
met B2ca.

We hebben voorraad van onafgeschermde
en afgeschermde koperkabels en
Multimode en Singlemode glasvezelkabels.
We hebben al met succes een aantal Britse
en internationale projecten opgeleverd
volgens de Cca-klasse en hoger.

OP TIJD
De eerder genoemde
S6701:2016+A1:2017-normering werd
op 30 november 2017 gepubliceerd.
Excel-producten uit ons koper- en
glasvezelassortiment overtreffen al de
minimum eisen, omdat we standaard Cca,
s1a, d1, a1 leveren. Bij de overweging van

leveranciersoffertes is het belangrijk om
zeker te stellen dat aan deze volledige
Euroklasse wordt voldaan en dat alle
benodigde papieren en etiketten in orde
zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op via +44 121 326 7557 of e-mail naar cpr@excel-networking.com.
www.excel-networking.com
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NEEM DE EXCELUITDAGING AAN
Waarom zou u de Excel Challenge niet aannemen en overwegen om leveranciers en partijen die aanbieden
om te helpen bij het schrijven van offertes of specificaties, een paar eenvoudige 'ja/nee'-vragen te stellen?
Heeft u koper- en glasvezelbekabeling die aan
Euroklasse CCa, S1b, d2, a2 voldoet of overschrijdt,
wat de minimumstandaard is die is vastgelegd in
BS6701:2016+A1:2017?
(Opmerking: S1 voldoet niet)

Heeft u voorraad van kabels die minimaal voldoen aan
Cca, S1b, d2, a2?
(Opmerking: bedrijven die positief op vraag 1 antwoorden,
mogen niet in voorraden hebben geïnvesteerd, waardoor
potentiële projectvertragingen kunnen ontstaan)

Excel levert Categorie 6 en 6A afgeschermde en
onafgeschermde koperen kabels en Tight Buffered
glasvezelkabels die aan de bovenstaande specificaties
voldoen of deze overtreffen.

Excel heeft grote voorraden van alle aangeboden
producten die aan de bovenstaande specificatie voldoen
of deze overtreffen en hebben met succes een aantal
conforme projecten opgeleverd en onder handen.

Als u producten hebt die aan deze specificatie
voldoen, kunt u specificatiebladen en de wettelijk
verplichte prestatieverklaring (DoP) verstrekken die
is gebaseerd op het testrapport en certificaat van de
aangemelde instantie?
Excel-gegevensbladen en DoP's zijn gratis beschikbaar
op onze website.

Welke prijsverhoging, indien van toepassing, voert
u op Tight Buffered Glasvezelkabels die voldoen aan
Cca, s1b, d2, a2 in vergelijking met eerder geleverde
LS0H-kabels?
Excel biedt - vanuit voorraad en zonder prijsverhoging Singlemode en Multimode Tight Buffered glasvezelkabels
die de eisen van de normering overtreffen.
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Hoofdkantoor
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Verenigd Koninkrijk
Tel: + 44 121 326 2471
Fax: + 44 121 327 5886
Email: enquiries@excel-networking.com
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