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Technische aanbeveling Gas.be in verband met de plaatsing 
van gasgestookte donkere stralingsverwarmingstoestellen 

type A2. 
 
1. Probleemstelling 
 
Gasgestookte donkere stralingsverwarmingstoestellen worden als toestel gekeurd volgens de 
NBN EN 416 “Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use”. 
Deze toestellen behoren o.a. tot het toesteltype A2 volgens NBN CR1749. 

 
De Belgische installatienorm NBN D 51-003 “Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de 
verbruikstoestellen – Algemene bepalingen” (5de uitgave 2010 + A1 uitgave 2014) vermeldt in 
bijlage E (normatief) de voor België toegelaten gasverbruikstoestellen. 
In deze bijlage zijn de gasgestookte donkere stralingsverwarmingstoestellen type A2 niet 
opgenomen. 
 
2. NBN D51-003 
 
In § 3.2.1.2 van de norm NBN D 51-003 is de definitie van een toestel type A2 opgenomen. 
 
§ 5.4.3 van de norm NBN D 51-003 vermeldt de opstelling van donkere stralingsverwarmings- 
toestellen als type A, B of C 
 
Bijlage B (informatief) van de norm NBN D 51-003 beschrijft de types A1 en A3 maar niet type 
A2.  
 
Bijlage E (normatief) vermeldt type A2 niet in de lijst met de voor België toegelaten 
gastoestellen. 
 
 
3. Voorstellen Gas.be:  
 
3.1 Aanpassing norm NBN D 51-003 : 
 
Gas.be zal ten gepaste tijd aan het NBN een voorstel richten om volgende tekst op te nemen in 
de volgende herziening van de norm NBN D 51-003:  
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Voeg volgende figuur toe in bijlage B (informatief) “Europees schema voor de indeling 
van gastoestellen volgens de methode van de afvoer van de verbrandingsgassen 
(typen) NBN CR 1749 – Uittreksels”:  
 

 
 
Voeg volgende tekst toe in tabel 2.1 van bijlage E (normatief) “Gasverbruikstoestellen 
toegelaten in België”: 

 
 

Toegelaten type van 
toestel  

Toelichting 

A2  Donkere stralingsverwarmingstoestellen 
 

 
 
3.2 Tussentijdse oplossing  
 
In afwachting van de publicatie van de revisie van de norm NBN D 51-003 beveelt Gas.be aan 
om het voorstel vermeld in § 3.1 toe te passen. 
 


