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Technische aanbeveling GAS.BE in verband met de 
toestellen categorie I2E(S) 

 
1. Probleemstelling 
 
De Belgische installatienorm NBN D 51-003 "Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de 
verbruikstoestellen – Algemene bepalingen" (5de editie 2010 + A1 editie 2014) bevat in bijlage 
E (normatief) de gasverbruikstoestellen toegelaten in België. Categorie I2E(S) is toegestaan 
voor « toestellen voorzien van een brander met volledige voormenging. De gas/lucht regeling 
moet verzegeld zijn. » 
 
Om een gastoestel te kunnen aanbieden met milieuprestaties (voornamelijk NOx) die aan de 
richtlijn inzake ecologisch ontwerp voldoet, is het noodzakelijk brandertechnologieën te 
gebruiken die dicht bij volledige premix-technologieën liggen, terwijl een deel van de 
luchtstroom die niet door de venturibuis stroomt, als secundaire lucht voor de verbranding 
wordt aangevoerd. Om de prestaties en dus de emissies te optimaliseren, heeft de klep een 
drukregelaar in werking. Het gedrag is dus identiek aan dat van een volledig premix-toestel Het 
toestel voldoet dus volledig aan de definitie van categorie I2E(S). Hierdoor heeft het  af fabriek 
ingestelde toestel met G20 gas- en drukregelaarinstelling voor een inlaatdruk van 20 mbar een 
vermogen dat +- 15% lager is bij werking met G25 op 25 mbar. 
 
Aangezien dit apparaat eigenlijk tot categorie I2E(S) behoort en geen totaal volledige 
voormenging is, is het momenteel dus verboden om het te installeren en te gebruiken op een 
gasinstallatie in België. 
 

2. NBN D51-003 
 

Bijlage E (normatieve bijlage) van NBN D 51-003, § 1.1.1.2.1 (Q ≤ 70 kW). 
 

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:  
 

Vervang de tekst van bijlage E, § 1.1.1.2.1 : 
 
I2E(S) « toestellen voorzien van een brander met volledige voormenging. De gas/lucht 
regeling moet verzegeld zijn. » 
 
Door : 
 
I2E(S) " Toestellen met een ventilator in het verbrandingscircuit en met een door de 
fabrikant ingestelde drukregelaar in bedrijf. De gas/lucht regeling moet verzegeld zijn. 
Het toestel en de gebruiksaanwijzing moeten de gebruiker informeren over de twee 
verschillende vermogens die in H-gas (G20) en L-gas (G25) worden geleverd".  
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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. 
 


