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Afronden en verzenden van de registraties:

1. Iedere Looplijst wordt 2x per dag ingelezen. Hiermee worden fouten geminimaliseerd en eventuele correcties vereenvoudigd.

2. Iedere ruimte wordt na controle afgemeld als gecontroleerd of als afwijking waarom niet gecontroleerd. 

3. Bij een inventarisatie wordt de barcode gescand uit het verborgen dossier. Bij de sparing wordt alle relevante informatie ingevoerd. 

4. Daarna wordt de barcode vanuit de brandkleppen looplijst gescand. Hierin wordt alleen de afwijking of maatregel ingevoerd. Indien 

er nog een brandklep geplaatst moet worden, wordt de afwijking bij deze melding: Testen na installatie Brandklep.

NOOT: in het scherm wordt niet aangegeven dat er een barcode is gescand. 

1. Voor afronden bij twijfel een extra controle uitvoeren.

2. Afronden en verzenden. BELANGRIJK: Volgorde van verzenden. 

• 1e Sparingen looplijst

• 2e Brandkleppen looplijst.

Looplijst inspectie afronden

Pagina 4

Tijdens een inventarisatie/inspectie werden 3 types looplijsten bijgehouden:

1. Looplijst ruimte inspectie. De ruimtes die zijn geïnspecteerd worden hierin geregistreerd.

2. Looplijst inventarisatie sparingen. Hiermee worden de barcode Id’s gekoppeld aan de sparing en voorzien van de     

logboek registratie en de detail informatie van de sparing.

3. Looplijst werking brandkleppen. Hiermee wordt de conditie en de test van de brandklep in geregistreerd. 

Het Id van de sparing is gelijk aan die van de brandklep.
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Looplijsten en registraties
Bij een inventarisatie en inspectie van sparingen worden drie looplijsten 

bijgehouden:

1. Ruimte beschikbaarheid. Hierin wordt de status van de inventarisatie en 

inspectie bewaakt op basis van de te controleren ruimtes.

2. Inventarisatie en inspectie sparingen. Hierin worden de geïnventariseerde 

sparingen geregistreerd op basis van plaats, merk en conditie.

3. Testen brandkleppen. Hierin wordt de test van de brandklepwerking vastgelegd.
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Ruimte beschikbaarheid
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Om tijdens de inventarisatie controle te houden op inventarisatie van iedere 

ruimte is de ruimte beschikbaarheidslijst geïntroduceerd. Iedere ruimte 

heeft een inspectiepunt gekregen. Deze inspectiepunten zijn als afwijking in 

een looplijst geplaatst die moeten worden afgemeld, met een maatregel 

of afwijking, als een ruimte geïnventariseerd of niet toegankelijk is. 

Werkwijze:

Download de looplijst naar de app.

Selecteer de ruimte

• Situatie 1. Ruimte is geïnventariseerd. 

Selecteer “Geen maatregel” en scrol naar de maatregel.

• Situatie 2. Ruimte is niet toegankelijk voor de inventarisatie. 

Selecteer “Geen afwijking” en scrol naar de afwijking. 

Bij de keuze “Anders zie opmerking” in het opmerkingsveld een 

beschrijving geven van waarom deze ruimte niet toegankelijk was.
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Barcode, sticker, foto en overig

Brandwerende scheiding

Barcode altijd scannen.

Plaats sticker links onder de sparing, buiten het afwerkingsgebied.
Foto maken:

• Duidelijke foto van de sparing (met afwijking) en sticker (1 foto).

• Kabelgoot/ladder van onder en van boven (in de kabelgoot) fotograferen.

• Brandklep foto met sticker, sparing en indien mogelijk bedieningshendel. Anders  een 2e foto met 

de bedieningshendel.

• Bij uitzonderlijke situaties een overzichtsfoto maken.

• Bij het maken van een foto, het toestel altijd verticaal houden!

Overig:
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Looplijst bestand mailen naar de app
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1. Open de iLogboek app1.

2. Rond de looplijst af die vervangen moet worden. Open hiervoor de 

looplijst2 en klik op het vierkantje3 in de rechter bovenhoek van het 

scherm. 

3. Selecteer “Logboek afronden” en volg de stappen. Klik hierna op 

“Terug4” links boven in het scherm.

4. Selecteer nu “Verzendlijst5” in de linker onder hoek en tik op de te 

verzenden looplijst.

5. Klik nu op “Terug” en verwijder de te vervangen looplijst door op de 

looplijst2 van rechts naar links te swipen en op verwijderen te 

klikken.

6. Klik nu op “Uitloggen6”.

7. Ga naar uw mailbox, open de mail en klik op het ontvangen bestand.

8. Klik nu op het vierkantje1 met de pijl in de rechter bovenhoek. 

Selecteer nu DiiP2 iLogboek icoon. De looplijst wordt nu naar de 

iLogboek applicatie gekopieerd. 

9. U bent nu klaar om de applicatie te openen en te registreren.

1

3

4

1

2

2

5

6

Stap 1 t/m 6

Stap 7 t/m 9
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Slim inventariseren
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1. Iedere klant heeft een verborgen barcode opslag. Deze opslag noemen 

wij reserve. De barcodes die hierin staan zijn alleen door scannen 

zichtbaar en te gebruiken. Vanuit deze opslag kan iedere locatie gebruik 

maken van deze barcodes.

2. Bij de eerste nieuwe scan moeten alle gegevens ingevuld worden. Zowel 

de logboekvelden als ook de informatie velden.

3. Bij de tweede nieuwe scan opent de app de info velden en vraagt of de 

gegevens van het vorige object gekopieerd moeten worden. Controleer 

altijd de gekopieerde waardes.

4. Klik hierna op logboek en maak foto, vul logboek velden in en meld een 

afwijking indien er een afwijking is. 

Info veldenLogboek velden
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Logboekvelden sparingen
Barcode. Plaats cursor en scan of selecteer uit lijst resterend.

Extra tijd (alleen minuten als getal invullen en bij aantoonbaar extra tijd.

Opmerking 1 (alleen getal notatie):

- Bij bochten tussen wand en keerpunt brandklep rond luchtkanaal RLK1 

t/m RLK3 (bij 1 t/m 3 bochten) invullen.

- Bij bochten tussen wand en keerpunt brandklep vierkant luchtkanaal 

VLK1 t/m VLK3 (bij 1 t/m 3 bochten) invullen.

- Indien er geen WM direct op de wand/plafond geplaatst kan worden, S2 

(bij 2 bochten) invullen. Dit kan alleen bij kunststof buizen.

Opmerking 2 (alleen getal notatie):

- Bij brandklep die niet in de muur zit, de afstand vanaf de muur tot 

draaipunt brandklep invullen (inpakken/schalen)

- Indien aanduiding S(getal) is gebruikt in opmerking 1, dan in 

opmerking 2 100 invullen

Opmerking 3:

- Bij pur verwijderen * invullen.

- Bij isolatie/materiaal verwijderen en opnieuw aanbrengen M invullen.

- Bij scheuren in coating # invullen.

Opmerking intern: Alleen voor tekstuele opmerkingen
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|Barcode

Extra tijd

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking 3

Opmerking intern

Opmerking 4: Invullen indien ophanging ontbreekt of defect is
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Info velden sparingen
Object.

Type: Sparing

Subtype: Selecteer door te scrollen.

Merk: Selecteer door te scrollen.

Verdieping: Selecteer door te scrollen.

Ruimte nummer: Selecteer door te scrollen

Ruimte functie: Is gekoppeld aan ruimte nummer, 

geen actie.
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Object specifieke info.

Kenmerk: 

1. Codering wand, W + nummer wand

2. Codering vloer of plafond, V of P 

Kwadrant: Ruimte verdeling per kwadrant

Werkhoogte: Afstand tussen vloer en sparing.

WBDBO: Branddoorslag.

Noot: Vrij in te vullen, indien opmerking van belang is.

Naar: Naast, boven of onderliggende ruimtenummer.

Locatie bepaling: Afstand in cm, gemeten vanaf eerst-

volgende linker wand, uitstekende schacht. 

Indien afstand te groot dan van rechts meten en een  

R voor de afstand plaatsen.
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Legenda merken 
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Merk Verklaring

A Afgedicht gat, rond of vierkant

B Buis metaal

B/WM Buis van kunststof met brandmanchet /wurgmanchet/ firewrap

C Cannelure

KG Kabelgoot

KL Kabelbundel of kunststof buis

N Naad

RLK Rond luchtkanaal

RLK/EBK Rond luchtkanaal met elektronisch gestuurde brandklep

RLK/MBK Rond luchtkanaal met mechanische brandklep

RLK/BV Rond luchtkanaal met brandventiel

RLK/VK Rond luchtkanaal met vlinderklep

RLK/BWR Rond luchtkanaal met brandwerend rooster

VLK Vierkant luchtkanaal

VLK/EBK Vierkant luchtkanaal met elektronisch gestuurde brandklep

VLK/MBK Vierkant luchtkanaal met mechanische brandklep

VLK/BWR Vierkant luchtkanaal met brandwerend rooster

S Stalen ligger



Afwijking
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Brandwerende scheiding
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Notatie afwijking sparing buis metaal

MERK: B.

NOOT: Als de sparing meer dan 1 cm groter is dan de buis, dan de 

Breedte/diameter sparing invullen. 
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Afwijking scrollen “Buis metaal ..cm” of “KL .. cm” met de diameter 

van de buis.

Breedte/diameter: Diameter in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter



Afwijking
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Notatie afwijking sparing wurg-/brandmanchet

Brandwerende scheiding
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MERK: B/WM.

NOOT: Als de sparing meer dan 1 cm groter is dan de buis, dan de 

Breedte/diameter sparing invullen. 

Opmerkingsveld 1: Aanvullende informatie indien nootzakelijk/extra          

werkzaamheden.
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Breedte/diameter: Diameter in cm van de sparing invullen.

Afwijking scrollen “WM ..cm” met de diameter van de kunststof 

leiding.

Breedte/diameter

Opmerkingsveld 1



Afwijking
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Notatie afwijking sparing kabelbundel/kunststof buis

Afwijking scrollen “KL ..cm”  totale diameter van de bundel

/buis.

Brandwerende scheiding
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MERK: B.

Bij aantal alleen iets invullen als er meer dan 1 bundel is.

NOOT: Als de sparing meer dan 1 cm groter is dan de bundel (buis), 

dan de Breedte/diameter sparing invullen. 
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Breedte/diameter: Diameter in cm van de sparing invullen. 

Aantal

Breedte/diameter



Afwijking
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Notatie afwijking sparing kabelgoot

Brandwerende scheiding
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Sparing breedte

MERK: KG.

Afwijking scrollen “KG ..cm” met de breedte van de 

kabelgoot.

NOOT: Als de sparing meer dan 2 cm groter is dan de kabelgoot, 

dan de Breedte/diameter en Hoogte sparing invullen. 
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Breedte/diameter: Breedte in cm van de sparing invullen.

Hoogte: Hoogte in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter

Hoogte



Afwijking
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Notatie afwijking sparing kabelladder

Brandwerende scheiding
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Sparing breedteMERK: KG.

NOOT: Bij een kabelladder gaat het om het aantal buisbundels. Bij een volle 

goot standaard 7 bij aantal invullen en KG ..cm als afwijking.

Afwijking scrollen “KG ..cm” het aantal buisbundels inclusief 

de twee metalen geleiders invullen bij aantal.

NOOT: Als de sparing meer dan 2 cm groter is dan de kabelladder, 

dan de Breedte/diameter en Hoogte sparing invullen. 
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Breedte/diameter: Breedte in cm van de sparing invullen.

Hoogte: Hoogte in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter

Hoogte

Aantal



Afwijking
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Notatie afwijking sparing in afgedichte kabelladder/goot

Brandwerende scheiding

MERK: KL of KG.
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Aantal: Als er meer dan 1 buis doorvoering aanwezig is,

het aantal vermelden.

NOOT: Als de sparing meer dan 1 cm groter is dan de buis, 

dan de Breedte/diameter sparing invullen. 
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Afwijking scrollen “Buis metaal ..cm” of “KL .. cm” met de 

diameter van de buis.

Breedte/diameter: Diameter in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter

Aantal



Doorvoering diameter
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Notatie afwijking rond luchtkanaal

Afwijking scrollen “Naad Sparing/BK”.

Brandwerende scheiding
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MERK: RLK. Deze notatie alleen gebruiken als er GEEN brandklep geplaatst kan worden.

Opmerking 1: Indien het kanaal bochten heeft deze dan opnemen.

Opmerking intern: Diameter van de doorvoering.

Opmerking 2: Indien noodzakelijk afstand inschalen invullen.
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Breedte/diameter: Diameter in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking intern



Sparing breedte
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Notatie afwijking vierkant luchtkanaal

Afwijking scrollen “Naad Sparing/BK”.                                     

Brandwerende scheiding
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MERK: VLK. Deze notatie alleen gebruiken als er GEEN brandklep geplaatst kan worden.

Opmerking intern: De afmetingen van de doorvoering invullen.

Notatie doorvoering van 30cm bij 30cm, 30x30 invullen.

Opmerking 2: Indien noodzakelijk afstand inschalen invullen.

Opmerking 1: Indien het kanaal bochten heeft deze dan opnemen.
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Breedte/diameter: Breedte in cm van de sparing invullen.

Hoogte: Hoogte in cm van de sparing invullen.

Doorvoering breedte

Breedte/diameter

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking intern

Hoogte



Doorvoering diameter
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Notatie afwijking brandklep RLK ontbreekt

Brandwerende scheiding
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MERK: RLK/BK.

Opmerking 2: Lengte inpakken bij meer dan 30cm de afstand invullen.

Afwijking scrollen “RLK/BK ..cm” met de diameter van het lucht

kanaal. 

Opmerking intern: Indien afwijkende maatvoering diameter luchtkanaal invullen.

Opmerking1: Indien het kanaal bochten heeft tussen de wand en de te plaatsen 

klep, opnemen als RLK2 (bij 2 bochten) en maximaal RLK3.
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Breedte/diameter: Diameter sparing invullen.

Breedte/diameter

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking intern



Doorvoering diameter
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Notatie afwijking brandventiel RLK ontbreekt

Brandwerende scheiding
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MERK: RLK/BV.

Afwijking scrollen “RLK/BV ..cm” met de diameter van het luchtkanaal. 
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Breedte/diameter: Diameter sparing invullen.Breedte/diameter



Doorvoering diameter
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Notatie afwijking vlinderklep RLK ontbreekt

Brandwerende scheiding
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MERK: RLK/VK. Deze notatie alleen gebruiken bij een luchtkanaal diameter tot en met 10cm

Afwijking scrollen “RLK/VK ..cm” met de diameter van het luchtkanaal. 
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Breedte/diameter: Diameter sparing invullen.

Breedte/diameter



Doorvoering diameter
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Notatie afwijking brandwerend rooster RLK 
ontbreekt

Brandwerende scheiding
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MERK: RLK/BWR. 

Afwijking scrollen “RLK/BWR ..cm” met de diameter van het luchtkanaal. 
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Breedte/diameter: Diameter sparing invullen. 

Breedte/diameter



Sparing breedte
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Notatie afwijking brandklep VLK ontbreekt

Brandwerende scheiding
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MERK: VLK/BK. 

Afwijking scrollen “VLK/BK”.

Opmerking intern: Maat doorvoering invullen.

Notatie gat van 30cm bij 30cm, 30x30 invullen.

Opmerking1: Indien het kanaal bochten heeft tussen de wand en de te    

plaatsen klep, opnemen als VLK2 (bij 2 bochten) en maximaal VLK3.

Opmerking 2: Lengte inpakken bij meer dan 30cm de afstand invullen.
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Breedte/diameter: Breedte in cm van de sparing invullen.

Hoogte: Hoogte in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking intern

Hoogte



Sparing breedte
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Notatie afwijking brandwerend rooster VLK 
ontbreekt

Brandwerende scheiding
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MERK: VLK/BWR. 

Afwijking scrollen “VLK/BWR”.

Opmerking intern: Maat doorvoering invullen.

Notatie gat van 30cm bij 30cm, 30x30 invullen.
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Breedte/diameter: Breedte in cm van de sparing invullen.

Hoogte: Hoogte in cm van de sparing invullen.

Breedte/diameter

Opmerking intern

Hoogte



www.diip.nl © DiiP

Brandwerende scheiding

Notatie afwijking gat rond
MERK: A.
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Afwijking scrollen “Gat rond ..cm” met de diameter van 

het gat of “Gat rond.

Breedte/diameter: Als de diameter van de sparing niet voorkomt in de 

afwijkingenlijst, gat rond selecteren en de diameter vermelden.
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Breedte/diameter

Opmerking intern
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Brandwerende scheiding

Notatie afwijking gat vierkant/rechthoekig
MERK: A.
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Afwijking scrol “Gat vierkant ..cm” met de breedte en hoogte van het 

gat of “Gat rechthoekig”.

Breedte/diameter: Als de afmeting van de sparing niet voorkomt 

in de afwijkingenlijst, gat rechthoekig selecteren en de breedte en 

hoogte vermelden.

Sparing breedte
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Breedte/diameter

Opmerking intern

Hoogte
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Brandwerende scheiding

Notatie afwijking naad
MERK: N.

N
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Afwijking scrollen “Naad 1 of 2 cm”.

Naad lengte

NOOT: Als er doorvoeringen in de naad aanwezig zijn, deze           

afzonderlijk registreren.

NOOT: Als de naadhoogte meer is dan 2 cm, is het geen naad maar 

een gat rechthoekig (A).
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Aantal: Naad lengte in meters invullen

Aantal



Doorvoering
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Notatie naad <1cm doorvoering
Brandwerende scheidingMERK: Alle merken mogelijk.

NOOT: Bij scheuren of afbladeren coating maatvoering invullen bij 

Breedte/diameter en/of Hoogte. In opmerking intern # invullen bij           

afbladeren of scheuren in coating.

Afwijking scrollen “Naad doorvoering.

Breedte/diameter: Maat doorvoering invullen bij 

Breedte/diameter en/of Hoogte (bij VLK).
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Breedte/diameter

Opmerking intern

Hoogte
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Brandwerende scheiding

Notatie afwijking cannelure
MERK: C.

Afwijking scrollen “Cannelure gevuld” of “Cannelure leeg”.

Aantal cannelures

NOOT: 

1. Indien gevuld, maar niet volledig brandwerend afgewerkt dan        

scrollen naar ‘cannelure gevuld’. De vulling altijd beoordelen!

2. Indien er nog niets aanwezig is, scrollen naar ‘cannelure leeg’.

1 3 4 52 6
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Aantal: Aantal cannelures invullen.

Aantal
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Notatie BK inpakken/schalen tot keerpunt

MERK: RLK/BK of VLK/BK.

Afwijking scrollen “BK inpakken/schalen tot keerpunt”.

Zij aanzicht luchtkanaal

Afstand inpakken/schalen
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Opmerking1: Indien het kanaal bochten heeft tussen de wand en de 

klep, opnemen als RLK2 of VLK2 (bij 2 bochten) en maximaal RLK3 

of VLK3. ALTIJD VLK OF RLK INVULLEN ook als er geen 

bochten zitten tussen de wand en het keerpunt van de klep.

Brandwerende 

scheiding

Opmerking2: De afstand inpakken/schalen tussen de wand en het 

keerpunt opnemen.
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Breedte/diameter: RLK diameter invullen, VLK Breedte en Hoogte 

invullen.

Breedte/diameter

Opmerking intern

Hoogte

Opmerking 1

Opmerking 2
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Notatie BK verkeerd om geplaatst
MERK: RLK/BK of VLK/BK.

Afwijking scrollen “BK verkeerd om geplaatst”.

Zij aanzicht luchtkanaal

Afstand inpakken/schalen

B
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ch
tk
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aa

l

Opmerking1: Indien het kanaal bochten heeft tussen de wand en de 

klep, opnemen als RLK2 of VLK2 (bij 2 bochten) en maximaal RLK3 of 

VLK3. ALTIJD VLK OF RLK INVULLEN ook als er geen 

bochten zitten tussen de wand en het keerpunt van de klep.

Brandwerende 

scheiding

Opmerking2: De afstand inpakken/schalen tussen de wand en het 

keerpunt opnemen.
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Breedte/diameter: RLK diameter invullen, VLK Breedte en Hoogte 

invullen.

Breedte/diameter

Opmerking intern

Hoogte

Opmerking 1

Opmerking 2
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Notatie BK hendel niet vrij

MERK: RLK/BK of VLK/BK.

Afwijking scrollen “BK hendel niet vrij”.

Zij aanzicht luchtkanaal

Hendel in vrij

Brandwerende 

scheiding
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Brandwerende scheiding

Notatie afwijking stalen ligger
MERK: S.

H
o

o
g

te
 li

g
g

er
 o

p
B

W
 s

ch
ei

d
in

g

Afwijking scrollen “stalen ligger”.

Lengte ligger

NOOT: Als de stalen ligger horizontaal op/in de BW-scheiding ligt dan  

volledige lengte en maatvoering opnemen.

NOOT: Als de stalen ligger (haaks) door de BW-scheiding gaat, hoogte 

en breedte invullen. 

BIJ OPM 1 ALTIJD VLK INVULLEN BIJ EEN STALEN LIGGER DIE 

HAAKS DOOR DE BW-SCHEIDING GAAT.

Ligger door       

BW-scheiding
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Aantal: Lengte stalen ligger invullen.  

Breedte/diameter: Breedte en Hoogte invullen.

Aantal

Breedte/diameter

Hoogte
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Brandwerende scheiding

Opmerking intern: Duidelijke omschrijving wat de exacte situatie is. 

Notatie afwijking doorbreking

Afwijking scrollen “Doorbreking”.

MERK: Benoemen naar het merk dat in de sparing zit.
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Doorbreking alleen in uiterste situaties gebruiken indien er geen 

andere afwijkingsmogelijkheid aanwezig is!

Breedte/diameter: Afmeting sparing invoeren. Hoogte en breedte 

of diameter.

Opmerking intern

Hoogte

Breedte/diameter

Aantal
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Verdieping- en ruimte benaming/indeling
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Volgens ruimtestaat klant: 

Verdieping codering gekoppeld aan afdeling codering. 

Naam verdieping: BouwdeelBouwlaag

• Voorbeeld kelder; AK  - BK - CK (A-1/B-1/C-1)

• Voorbeeld BG; A00 - B00 - C00

• Voorbeeld 1e;   A01 - B01 - C01

LET OP: De tekeningen in de viewer moeten opgedeeld 

worden per verdieping/bouwdeel vanwege de 

gekoppelde ruimten.

Geen ruimtestaat klant: Ruimte benaming (afhankelijk aantal ruimtes). 

• Voorbeeld kelder - R-1.01 t/m R-1.99 of R-1.001 t/m R-1.999

• Voorbeeld BG - R0.01 t/m R0.99 of R0.001 t/m R0.999

• Voorbeeld 1e verd - R1.01 t/m R1.99 of R1.001 t/m R1.999

Bouwlaag Ruimte

A00 A00.1

A00.2

B00 B00.1

B00.2

Bouwdeel

A01 A01.1

A01.2

Voorbeeld gebouw indeling

A

B

B01 B01.1

B01.2
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Coderingen wanden, vloeren en plafonds:

Wanden, vloeren en plafond coderingen
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Coderingen wanden:

• Worden voorafgaande aan de inventarisatie op de tekeningen aangebracht. 

Coderingen vloeren/plafonds:

• Tijdens de inventarisatie wordt het kenmerk volgens de tabel aangebracht.

• V en/of P coderingen worden achteraf overgenomen en definitief op tekeningen aangebracht.

Verdieping Wandcodering Plafondcodering Vloercodering

Voorbeeld kelder (-2e) W-2001 t/m W-2999 P-2001 t/m P-2999 V-2001 t/m V-2999 

Voorbeeld kelder(-1e) W-1001 t/m W-1999 P-1001 t/m P-1999 V-1001 t/m V-1999

Voorbeeld BG W0001 t/m W0999 P0001 t/m P0999 V0001 t/m V0999

Voorbeeld 1e W1001 t/m W1999 P1001 t/m P1999 V1001 t/m V1999
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