
 

 

Nieuwe norm voor ademautomaten: 

In 2014 werd de NEN-EN250-norm voor ademautomaten vernieuwd. Wat houdt dit in: 

 De norm zegt dat geen enkele octopusconfiguratie die is geproduceerd onder eerder 
opgestelde normen dan de EN250:2014-versie (markering CE EN250A) nog veilig als 
alternatieve luchtvoorziening voor de buddy kan worden gebruikt. Dit geldt dus voor alle 
duiken ongeacht de temperatuur van het water en/of de diepte. 

 De norm zegt daarnaast als extra dat in water kouder dan 10°C en / of bij duiken dieper dan 
30 meter alleen veilig lucht gedeeld kan worden via een volledig gescheiden systeem, 
oftewel een systeem met twee ademautomaten, elk bestaande uit een eerste en een tweede 
trap en aangesloten op een fles met twee onafhankelijke kranen. 

 
Wil je er meer over lezen, klik dan op: http://www.onderwatersport.org/Actueel/NEN-EN250.aspx 
 
 
Hoe gaat de duikvereniging Fire Divers hiermee om: 

1. Bij opleidingsduiken en ervaringsduiken wordt niet meer gedoken in water kouder dan 10°C, 
2. Binnen de grenzen van water niet kouder dan 10°C en / of diepte tot 30 meter ziet de 

vereniging Fire Divers geen toegenomen risico als gevolg van het gebruik van een willekeurig 
octopussysteem binnen de aangegeven grenzen, dit op basis van 30 jaar ervaring en het 
raadplegen van de gegevens van de DOSA over de afgelopen jaren (www.duikongevallen.nl), 

3. Bij opleidingsduiken en ervaringsduiken dieper dan 30 meter wordt gedoken via een volledig 
gescheiden systeem, oftewel een systeem met twee ademautomaten, elk bestaande uit een 
eerste en een tweede trap en aangesloten op een fles met twee onafhankelijke kranen, dit 
stelt de vereniging niet als leenapparatuur beschikbaar, 

4. De vereniging zal bij vervanging van haar leenademautomatenset rekening houden met deze 
nieuwe norm, 

5. Ieder lid bepaalt zelf of hij/zij een nieuwe automatenset met markering CE EN250A aan gaat 
schaffen en of hij/zij bij verenigingsduiken en zelfstandige duiken volgens  de norm zal gaan 
duiken.  

 

Zijn er vragen hoe dit persoonlijk voor jou er uit kan gaan zien neem contact op met één van de 

instructeurs en/of bestuur. 

http://www.onderwatersport.org/Actueel/NEN-EN250.aspx
http://www.duikongevallen.nl/

