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RUIMTE VOOR AARDGAS 
“De energiesector staat voor ongeziene 
uitdagingen de komende jaren”; de 
introductie door Nancy Mahieu, directeur-
generaal Energie van de FOD Economie op 
de eerste nationale Gasday eind vorig jaar 
was duidelijk. De bevoorradingszekerheid 
van elektriciteit blijft onder druk staan, het 
voortdurend waakzaam blijven over de 
evolutie van de energieprijzen, het voorbe-
reiden van de transitie naar een koolstof-
armer energiesysteem en het definiëren 
van een interfederale langetermijnvisie op 
het vlak van energie: uitdagingen waar 
aardgas de komende decennia een cruciale 
rol in zal blijven spelen. De vooruitzichten 
zijn dan ook dat het gebruik van aardgas, 
net zoals vorig jaar (stijging in 2016 van 6% 
t.o.v. 2015), nog zal blijven toenemen door 
het stijgend vertrouwen van aardgas in 
mobiliteit dankzij zowel CNG als LNG en 
door het toenemende besef dat aardgas 
een ideale partner van hernieuwbare 
energie is. 

In het dossier van dit nummer 
beschrijven we de toegelaten 
oplossingen voor het brand-
veilig afdichten van luchttoe-
voer- en rookgasafvoerkanaal- 
boringen door een tech-
nische schacht van 
een nieuw 
apparte-
mentsgebouw 
bij het plaatsen 
van een 
gesloten 
gastoestel (bv. 
een type 
C-gasketel) om te 
voorkomen dat 

een brand zich van het ene naar het andere 
appartement kan verspreiden.

De derde uitgave van de norm NBN 
D 51-006 heeft een nieuwe titel gekregen: 
‘Gasinstallaties voor commercieel butaan of 
commercieel propaan in ontspannen 
gasfase met een maximum werkdruk van 
5 bar – Binnenleidingen, plaatsing en in 
bedrijf stellen van verbruikstoestellen – 
Algemene technische en veiligheidsvoor-
schriften’. Als installateur moet u de daarin 
opgenomen voorschriften in acht nemen. 
Om u daarbij te helpen, vindt u in het 

praktijk artikel een overzicht van de 
belangrijkste wijzigingen in deze 

nieuwe versie.

Veel leesplezier!

Kenny Vanlancker  
General Manager 
Cerga 

Oplossingen voor brandveilige 
doorvoering van rookgas afvoer- 
en verbrandingsluchttoevoer-
kanalen.

Opkomst van CNG 8 
Blunder in beeld 8

2

5Een overzicht van de belang-
rijkste wijzigingen binnen de 
norm NBN D 51-006 versie 3 
(2017). 

“De energiesector 
staat voor ongeziene 
uitdagingen de 
komende jaren.”

Sinds eind 2016 organiseert 
Cerga in samenwerking met 
Gas.be roadshows in het hele 
land.  
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dossier

worden toegepast op voorwaarde 
dat deze bestand is tegen de 
temperatuur van de rookgassen.

• Voor hoge gebouwen (hoger dan 25 m) 
geldt de bijkomende eis dat het mate–
riaal een smelttemperatuur hoger dan 
727 °C dient te hebben. Aluminium dat 
een smelttemperatuur van 660 °C 
heeft is dus niet toegestaan.

• Het kanaal (bv. concentrisch kanaal) 
dat door de brandwerende wand van 
de technische schacht gaat, heeft een 
doorsnede kleiner dan of gelijk aan 
125 mm.

• Wanneer er twee parallelle kanalen 
door de brandwerende wand gaan, 
moet de Ø ≤ 80 mm bedragen en is 
de tussenafstand ≥ 40 mm.

• De spleet tussen het aansluitkanaal 
en de opening gemaakt in de 
schachtwand ligt tussen 10 en 25 mm 
en wordt opgevuld met behulp van 
goed aangedrukte rotswol over de 
volledige diepte van de wand.

Omdat het nieuwe appartement een 
afzonderlijk brandcompartiment vormt, 
zijn er geen additionele materiaaleisen 
voor de buitenwand van het gedeelte 
van het aansluitkanaal dat zich buiten 
de schachtwand bevindt. 
 
Brandwerende voorziening
Wanneer de voorwaarden voor de 
typeoplossing niet gerespecteerd 

kunnen worden, dient er ter hoogte 
van de doorvoering van de schacht-
wand een brandwerende voorziening 
geplaatst te worden die de comparti-
mentering verzekerd. Deze voorzie-
ning kan een brandklep zijn die sluit 
bij temperatuursverhoging in het 
luchttoevoer- en/of rookgasafvoer-
kanaal. Een andere mogelijke voorzie-
ning is een brandmof (ook wurgmof 
genoemd) die het kanaal dichtknijpt 
bij brand (zie figuur 5).
Wanneer men een brandklep of een 
brandmof gebruikt, hoeft men geen 
rekening te houden met de vijf 
opgesomde voorwaarden vermeld bij 
de typeoplossing.
Een brandmof kan bij brand alleen een 
enkelwandig kunststof kanaal dichtknij-
pen. Een brandmof mag niet worden 
toegepast rond een concentrisch 
kunststof kanaal of rond een metalen 
kanaal. De kracht is onvoldoende om 
deze kanalen dicht te knijpen.
Elke brandklep of brandmof moet 
gemakkelijk bereikbaar zijn voor 
nazicht en onderhoud.
Bij het gebruik van een brandklep 
dient men bij het concept van de 
installatie met het drukverlies 
rekening te houden.

Een brandklep moet getest zijn 
volgens de norm NBN EN 1366-2 en 

de prestatie moet geklasseerd zijn 
volgens de norm NBN EN 13501-2. 
De criteria zijn de volgende:
• E 30 (ho i->o) voor een schachtwand 

EI 60 (lage en middelhoge apparte-
mentsgebouwen);

• E 60 (ho i->o) voor een schachtwand 
EI 120 (hoge appartements-
gebouwen).

Een brandmof moet getest zijn 
volgens de norm NBN EN 1366-3 en 
de prestatie moet geklasseerd zijn 
volgens de norm NBN EN 13501-2. 
De criteria zijn de volgende:
• E 30-U/U voor een schachtwand EI 60 

(lage en middelhoge appartements-
gebouwen);

• E 60-U/U voor een schachtwand 
EI 120 (hoge appartementsgebouwen).

Een combinatie van typeoplossing en 
brandwerende voorziening is ook 
mogelijk (zie figuur 8 en 9).

Technische schacht
Een technische schacht, met brand-
werende wanden die minstens één 
rookgasafvoerkanaal bevat, moet 
aan één van volgende eisen voldoen:
• ofwel is de schacht uitsluitend 

bedoeld voor rookgasafvoerkana-
len;

• ofwel zijn de rookgasafvoerkanalen 
gescheiden van andere leidingen of 
kanalen zoals watertoevoer- en 
waterafvoerleidingen, elektriciteitska-
bels, telecomkabels, gasleidingen enz. 
door een wand met brandweerstand 
EI 30;  
Opmerking 1: deze eis geldt voor alle 
types rookgasafvoerkanalen (enkel- 
en dubbelwandig, dubbelwandig 

In nieuw gebouwde appartementsgebouwen vormen elk appartement, de 
trappenhal en de technische schacht een afzonderlijk brandcompartiment. 
De wanden van het compartiment hebben een bepaalde brandweerstand 
zodat er bij een brand gedurende voldoende tijd geen branddoorslag kan 
plaatsvinden. Op die manier wordt een uitbreiding van de brand vertraagd 
en wordt de tijdspanne waarin de brandweer kan tussenkomen verlengd.

In nieuwe appartementsgebouwen 
worden er zeer vaak individuele 
gesloten gasketels in elk appartement 
geplaatst. De rookgasafvoer- en 
verbrandingsluchttoevoerkanalen van 
elke ketel worden dan in de gemeen-
schappelijke technische schacht van 
de appartementen verzameld. Hierbij 
wordt de brandwerende wand van 
de schacht op verschillende plaatsen 
doorboord. Deze doorboringen (ook 
doorvoeringen genoemd) mogen de 
brandweerstand van de wand echter 
niet verzwakken of veranderen. 
Bovendien kan bij een brand ook de ketel 
vuur vatten en dient men ervoor te 
zorgen dat het vuur of de hitte zich niet 
via het luchttoevoer- en rookgaskanaal 
in de technische schacht kan verspreiden 
waardoor de brand zich op die manier 
kan uitbreiden naar andere appartemen-
ten. In dit artikel worden de toegelaten 
uitvoeringen beschreven zodat bij de 
plaatsing van een gesloten ketel (type C) 
aan beide eisen wordt voldaan. 

Wettelijk kader
Op 18 september 2014 heeft de Hoge 
Raad voor de brandveiligheid de 
volgende regels voor goede praktijk 
goedgekeurd:
• ofwel is de uitvoering van de door-

voering conform een typeoplossing;
• ofwel dient er ter hoogte van de 

doorvoering een door een proef 
gevalideerde brandwerende voor
ziening geplaatst te worden.

Deze regels werden opgesteld in 
samenwerking met het WTCB en de 
normcommissie NBN E 166 ‘Schoor-
stenen’ en staan beschreven in 
document CS/1525 – Revisie 3 
‘Voorstel tot maatregelen om de 
branduitbreiding te vermijden’. Deze 
regels moeten verplicht worden 
toe gepast in appartementsgebouwen 
opgericht na 18/09/2014 en zijn aan te 
bevelen bij renovaties1. De noodzaak 
om een apart document op te stellen 
kwam voort uit het feit dat de voor-
schriften in bijlage 7 van het KB 
‘Basisnormen’2 niet van toepassing 
zijn op doorvoeringen van brandwe-
rende bouwelementen door rookgas-
afvoer- en luchttoevoer kanalen.

Typeoplossing
De voorwaarden voor de typeoplos-
sing worden hieronder beschreven en 
worden verduidelijkt met een aantal 
voorbeelden (zie figuren 1 t.e.m. 4).
• De buitenwand van het gedeelte van 

het aansluitkanaal dat de schacht-
wand doorboort en van het kanaal 
in de technische schacht in lage 
(h < 10 m) en middelhoge (10 m ≤ h ≤ 
25 m) appartementsgebouwen moet 
bestaan uit robuust en onbrandbaar 
materiaal zoals aluminium, rvs, 
beton en keramiek.  
Opmerking: er zijn geen materiaal-
eisen voor de binnenste buis van 
een concentrisch kanaal. Hiervoor 
kan dus zonder bezwaar kunststof 

BRANDVEILIGE DOORVOERING 
van rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoerkanalen

 1 Met een renovatie bedoelen we niet louter het vervangen van een ketel.
2 Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de 

nieuwe gebouwen moeten voldoen en zijn wijzigingen van 19/12/1997, 04/04/2003, 13/06/2007, 01/03/2009 en 12/07/2012.

Figuur 5 
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1. Toepassingsgebied wordt 
 verduidelijkt 
Deze norm is WEL van toepassing op:
• verplaatsbare verbruikstoestellen 

zoals barbecue, straalkachel, verlich-
tingsarmatuur,…;

• verplaatsbare verbruikstoestellen 
voor tijdelijke installaties zoals 
installaties op markten, kermissen, 
terrassen;

• de verbinding van de binnenleiding 
met het opslagrecipiënt;

• cateringwagens.

Deze norm is NIET van toepassing op: 
• verplaatsbare gereedschappen die 

vloeibaar gemaakt petroleumgas 
verbruiken (dakbranders, onkruid-
branders,…);

• toestellen die vloeibaar gemaakt 
petroleumgas verbruiken opgeslagen 
in een gaspatroon1;

• de opslagrecipiënten, flessen of tanks, 
waarvoor de installatievoorschriften 
(met name deze betreffende de 
plaatsing, de afstanden ten opzichte 
van andere installaties, de vergun-
ningen) zijn vastgelegd in de van 
toepassing zijnde wettelijke be-
palingen;

• motorhomes, caravans en 
 stacaravans.

1De ‘gaspatronen’ beantwoorden aan de eisen van de 

norm NBN EN 417.

2. PLTbuissysteem  
Een eerste materiaaltechnische 
vernieuwing is ongetwijfeld dat een 
gasleiding voor ontspannen gas met 
een MOP ≤ 0,5 bar uitgevoerd mag 
worden in plooibare gegolfde roest-
vaststalen buizen PLT (= PLiable 
Tube) samen met koppelingen die 
eigen zijn aan de fabrikant van de 
PLT-buis. De buis is vanuit de fabriek 
beschermd door een gele kunststof-
mantel en wordt op haspels of op rol 
geleverd. De koppelingen moeten, na 

montage, met een door de fabrikant 
voorgeschreven thermokrimpkous of 
autovulkaniserende wikkelband ter 
plaatse worden bekleed. Op die 
manier wordt het rvs tegen corrosie 
beschermd en voorkomt men het 
losmaken van de fitting door onbe-
voegden. Een PLT-buis kan maar een 
beperkt aantal keer met de hand 
geplooid worden en is daarom geen 
toegelaten alternatief voor een 
metalen slang bij het aansluiten van 
gastoestellen tussen de stopkraan en 
het toestel. De overgang van een 
PLT-buis naar andere materialen zoals 
staal, koper of PE is mogelijk. Waar 
voor andere leidingen en verbindingen 
een berekening volgens Bijlage C 
(gastype G25) aanvaard wordt, moet 
voor het bepalen van de drukverliezen 
in een PLT-buissysteem de door de 
fabrikant ‘specifiek’ opgestelde 
berekenings methode gevolgd worden.
Opmerking: bij PLT-leidingen ingegra
ven ‘buiten’ een gebouw (ruimtelijke 
schikking 6) zijn verbindingen met 
mechanische koppelingen van het 
desbetreffende PLT-buissysteem 
toegelaten. De koppelingen moeten na 
plaatsing tegen corrosie worden 
beschermd volgens bovenvermelde 
procedures.

3. Slangen voor ontspannen gas
Deze rubberen slangen moeten vanaf 
de publicatie beantwoorden aan de 
NBN EN 16436-1, type klas 2 met een 
buitenwand in oranje kleur waarop 
het fabricatiejaar vermeld staat. Ze 
mogen een maximale lengte van 2 m 
hebben en moeten ‘ten minste’ 5 jaar 
na datum fabricatiejaar worden 
vervangen.

4. Slangen voor nietontspannen gas
Deze rubberen slangen zijn altijd 
voorzien van koppelingen aan ingang 
en uitgang. De slangen moeten vanaf 

de publicatie conform DIN 4815-1, type 
klas 3 zijn met een buitenwand in 
oranje kleur waarop het fabricatiejaar 
vermeld staat. De koppelingen zijn 
conform DIN 4815-2 of ISO 68-1 (voor 
draadverbindingen M 20x1,5). Dit type 
slangen moet gebruikt worden voor 
het onderling verbinden van flessen, 
voor het verbinden van flessen met 
een collector of een omschakelaar, ze 
mogen een lengte van maximaal 2 m 
hebben en moeten ‘ten minste’ 10 jaar 
na datum fabricatiejaar worden 
vervangen. 

5. Metalen slangen 
Naast de bestaande metalen slangen, 
in roestvast staal met niet-verwijder-
bare geïntegreerde opzetstukken, 
conform NBN EN 14800 en MOP ≤ 
0,5 bar, die vandaag worden gebruikt 
na de tweedetrapsdrukregelaar, 
worden er vanaf de publicatie twee 
nieuwe versies toegelaten. Een eerste 
uitvoering met een MOP ≥ PN16; 
deze kan gebruikt worden tussen de 
dienstkraan van de gastank en de 
eerstetrapsdrukregelaar (vooront-
spanner) ofwel tussen de eerstetraps-
drukregelaar (van de gastank of van 
de gasflessen) en de tweedetraps-
drukregelaar. De tweede uitvoering 
met een MOP ≥ PN30 om gasflessen 
onderling te verbinden of met een 
collector of eventueel met een 
omschakelaar. Beide uitvoeringen 
moeten conform NBN EN 10380 (2012) 
zijn en mogen een lengte van maxi-
maal 2 m hebben. Deze metalen 
slangen moeten, indien er geen 
beschadiging of lekkage optreedt, niet 
vervangen worden in de tijd.

6. Collector voor meerdere 
 gasflessen
Bijkomend aan de reeds bestaande 
koperen ‘zwanenhals met afsluiters’ 
kan er vanaf de publicatie ook gebruik 

WIJZIGINGEN NBN D 51006 
versie 3 (2017) versus versie 2 (2010)

dossier

geïsoleerd, concentrisch) en voor alle 
materialen (aluminium, rvs, beton, 
keramiek, kunststof).  
Opmerking 2: rookgasafvoerkanalen 
en verbrandingsluchttoevoerkanalen 
dienen niet gescheiden te zijn door 
een wand EI 30. 

• ofwel zijn de wanden van het rookgas-
afvoerkanaal zelf EI 30. De schei-
dingswand EI 30 is dan niet nodig.

Verluchting van de technische 
schacht
In het geval dat men in een schacht 
afzonderlijke rookgasafvoerkanalen 
plaatst en de vrije ruimte niet gebruikt 
voor toevoer van verbrandingslucht 
(type C

3*
 parallel, C

4*
 / C

(10)*
 / C

(11)*
 

parallel, C
5*

, C
8*

 / C
(12)*

 / C
(13)*

), moet de 
ruimte tussen de schacht en de 
rookgaskanalen verlucht zijn door een 
verbinding met de buitenlucht. Dit is 
nodig opdat de temperatuur in de 
schacht niet te hoog zou oplopen. 
Bij afvoerkanalen met buizen uit 
kunststof wordt deze verluchting 
gerealiseerd door onderaan en 
bovenaan de schacht niet-afsluitbare 
verluchtingsopeningen te voorzien:
• minimaal 50 cm2 bovenaan uitmon-

dend in de buitenlucht en beschermd 
tegen het binnenregenen;

• minimaal 50 cm2 onderaan uitmondend 
buiten het gebouw of binnen het 
gebouw via een rooster dat dicht-
schuimt bij brand. De opening binnen 

het gebouw moet zich buiten het geven-
tileerde volume van het gebouw 
bevinden zodat de verluchting van de 
schacht de gebouwventilatie niet stoort.

Bij afvoerkanalen met buizen uit 
metaal wordt deze verluchting 
gerealiseerd door bovenaan de 
schacht niet-afsluitbare verluchtings-
openingen te voorzien van minimaal 
50 cm2 uitmondend in de buitenlucht 
en beschermd tegen het binnen-
regenen (zie figuur 10).

Indien men te maken heeft met 
toepassingen met een hogere rook-
gastemperatuur (bv. kachels, cogene-
ratie,…) of indien het vermogen groter 
is dan 70 kW, moet er altijd een 
onder- en bovenverluchting voorzien 
worden en moeten deze openingen 
groter worden gedimensioneerd. Dit is 
te bepalen door berekening.

Bibliografie:
• Technische voorlichting  

WTCB Nr. 254. 
• Document CS/1525 – Revisie 3 

‘Voorstel tot maatregelen om de 
branduitbreiding te vermijden’.

• Technisch dossier Cerga ‘De reno-
vatie van schoorstenen bij 
vervanging van oude toestellen 
door gascondensatietoestellen’.
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Sinds eind november 2016 organi
seert Cerga in samenwerking met 
Gas.be roadshows in het hele land. 
Onze roadshows geven onze 
organisatie een persoonlijk 
gezicht. In dit digitale tijdperk 
vinden wij des te meer dat een 
persoonlijke ontmoeting zowel voor 
installateurs als voor ons een niet 
te onderschatten waarde heeft. 

De glimlach, de uitleg, de handdruk 
zijn moeilijk te evenaren in een brief, 
een e-mail of via sociale media en 
websites. Bovendien is een roadshow 
de perfecte manier om informatie 
over te brengen op een kwalitatieve 
en tastbare manier. U krijgt ook 
onmiddellijk antwoord op al uw 
vragen van zowel uw vertrouwde 
contact bij Cerga, de gasexperten 
van Gas.be als de fabrikanten van 
aardgas toepassingen. 

Eén van de doelstellingen van Cerga 
is om aangesloten installateurs 
continu op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen in de markt. Er 

staan ons allen trouwens heel wat 
uitdagingen te wachten de komende 
jaren en Cerga wil de installateurs 
proactief bijstaan. De roadshows 
starten traditioneel met een aantal 
presentaties rond Cerga, de conver-
sie van laagcalorisch naar hoog-
calorisch aardgas en er worden een 
aantal innovatieve gastoepassingen 
voorgesteld. Daarna is er tijd voor 
een serieuze of minder serieuze 
babbel en u kunt er ook toepassin-
gen ontdekken waarvoor u anders 
misschien niet altijd de tijd vindt.

CERGAROADSHOWS 
IN ALLE PROVINCIES

business

worden gemaakt van een ‘collector’ in 
koper of staal geschikt voor niet-ont-
spannen gas (PN30) voor de aanslui-
ting van min. twee tot max. vier 
gasflessen. De leiding tussen het 
opslagrecipiënt (uitgang gasfles) en 
het punt van eerste ontspanning is 
≤ 2 m.

7. Gecombineerde eerste en 
tweedetrapsdrukregelaar met 
OPSOUPSO 
Een tweede materiaaltechnische 
vernieuwing is een gecombineerde 
regelunit waarin de eerstetrapsdruk-
regelaar (voorontspanner), de 
drukbegrenzer (verplicht bij gastanks) 
en de tweedetrapsdrukregelaar zijn 
opgenomen. Deze unit bestaat uit een 
eerste deel dat de twee functies van 
voorontspanner en drukbegrenzer 
vervult en dat voorzien is van een 
‘overdrukbeveiliging’ (OPSO) die in 
werking treedt bij een te hoge 
voedingsdruk en een daaraan gekop-
peld tweede deel dat de functie van 
tweedetrapsdrukregelaar vervult en 
uitgerust is met een ‘onderdrukbeveili-
ging’ (UPSO) die in werking treedt bij 
een eventuele terugval van de druk 
onder de minimale werkdruk van de 
verbruikstoestellen. Zoals voor alle 
regelaars wordt ook bij deze regelaar 

het nodige debiet bepaald door het 
nominale debiet te vermenigvuldigen 
met 1,2.

8. Drukbegrenzer
De uitgangsdruk van de drukbegren-
zer, die verplicht moet worden 
gekoppeld aan de eerstetrapsdruk-
regelaar (voorontspanner) bij een 
installatie waarvan het opslagrecipiënt 
een gastank is, wordt vanaf de 
publicatie vastgelegd op minimaal 
1,2 x de uitgangsdruk van de eerste-
trapsdrukregelaar.

9. Eentrapsdrukregelaar
Deze drukregelaar die rechtstreeks 
werd geplaatst op het (de) 
opslagrecipiënt(en)/de gasfles(sen)/de 
zwanenhals en die in één trap het gas 
kon ontspannen naar meer dan één 
verbruikstoestel is niet meer toe
gelaten in de nieuwe versie 3.

10. Ruimtelijke schikking 4 bis 
 Leidingen en verbindingen 
 geplaatst in een toegankelijke 
ruimte waarvan het laagste punt 
onder het maaiveld gelegen is
Indien verbruikstoestellen of gas-
meters worden geïnstalleerd in een 
toegankelijke ruimte waarvan het 
laagste punt onder het maaiveld 

gelegen is, is dit alleen toegelaten 
indien een individueel gasdetectie-
systeem conform NBN EN 50194-1 en 
NBN EN 50194-2, geschikt voor 
butaan-propaangas, is opgesteld in de 
ruimte waarin zich deze verbruikstoe-
stellen of gasmeters bevinden. Het 
systeem onderbreekt bij detectie van 
propaangas de voeding naar de 
verplicht geïnstalleerde gasklep met 
manuele ontgrendeling. In elke 
toegankelijke ruimte onder toezicht 
van een dergelijk gasdetectiesysteem 
zijn volgende leidingen en verbindin-
gen toegelaten:
• koolstofstalen buizen: schroefdraad, 

drieledige metalen koppelingen, 
flenzen, lassen;

• verzinkte stalen buizen: schroefdraad 
en drieledige metalen koppelingen;

• roestvaststalen buizen: schroefdraad, 
drieledige metalen koppelingen, 
flenzen, persen, knellen, lassen;

• PLT-buissysteem; 
• koperen buizen: persen, knellen, 

drieledige metalen koppelingen, 
hardsolderen, schroefdraad op een 
fitting uit messing of brons, hard-
solderen.

11. Bijzondere bepalingen voor de 
toepassing van polyethyleen (PE) 
buizen
In het bijzondere geval dat een 
PE-leiding aangelegd zou worden naar 
een beschermkast, een propaangas-
tank of naar een overgangsstuk PE/
metaal, buiten het gebouw, mag 70 cm 
van deze PE-leiding verticaal boven de 
grond uitkomen mits het bovengrond-
se gedeelte van de PE-leiding 

Cerga bezocht al Antwerpen, 
Gent en Brussel en ontmoette 
al meer dan 250 Cerga-installa-
teurs. Hieronder vindt u de 
data van de komende road
shows, wij hopen u talrijk te 
mogen verwelkomen!
• 8 maart: Bergen
• 15 maart: Kortrijk
• 22 maart: Luik
• 29 maart: Leuven
• 19 april: Hasselt
• 26 april: Eigenbrakel

 beschermd is tegen licht en mecha-
nische beschadiging.

12. De dichtheidsproef 
Voor een nieuwe installatie wordt de 
dichtheidsproef, vanaf de publicatie, 
uitgevoerd op een druk van 150 mbar 
± 10 mbar maar steeds met een 
minimum ≥ de MOP van de installatie. 

13. Verduidelijking aangaande de 
ventilatie van verbruikstoestellen
Alle ruimten waarin een verbruikstoe-
stel is opgesteld moeten geventileerd 
worden, uitgezonderd wanneer het 
één van de volgende apparaten 
betreft: een gasfornuis, een inbouw-
kookplaat, een huishoudelijke of 
artisanale oven, een komfoor of een 
artisanale brander en een toestel 
type C – uitgezonderd indien specifiek 
opgelegd in de norm NBN B 61-002.

14. Gastoestellen type A
1AS

 en 
type B
Toestellen type B mogen niet meer 
geplaatst of vervangen worden in 
een slaapkamer, een badkamer, een 
stortbadruimte of een wc. Keuken-
geisers type A

1AS
 mogen niet meer 

geplaatst of vervangen worden. 

15. Plaats van de rookgasuitmonding 
van een gastoestel type C
Voor de plaatsbepaling van de 
uitmonding van het afvoerkanaal 
moet bij het plaatsen of vervangen 
van verbruikstoestellen type C de 
methode van het ‘huisje in perspec-
tief’ toegepast worden. Bij het 
plaatsen of vervangen van verbruiks-
toestellen type C met 30 kW < Pn < 
70 kW en bij het plaatsen van cv-ketels 
die vallen onder het toepassings-
gebied van NBN B 61-002 moet 
bijkomend aan bovenstaand voor-
schrift de methode van de verdun-
ningsfactor zoals bepaald in Bijlage G 
van NBN B 61-002 toegepast worden. 
Voor de plaatsbepaling van de 
uitmonding moet in dit geval steeds 
met beide methodes rekening worden 
gehouden. Stalen collector met metalen slangen voor niet-ontspannen gas.

Gecombineerde 
eerstetrapsdruk -
regelaar + drukbegrenzer en 
tweedetrapsdrukregelaar met 
over- en onderdrukbeveiligingen 
OPSO-UPSO.

Cerga komt naar u toe!
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weetjes

WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? Maak er een foto van en stuur die 
naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons een Bongobon naar keuze (waarde 90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

CNG KOMT OP! 
“Wie een milieuvriendelijke auto 
wil kopen, weet het niet zo 
goed meer. Er zijn dan ook al 
heel wat opties. Elektriciteit is 
de bekendste, waterstof de 
meest beloftevolle, maar de 
snelst opkomende is aardgas.” 
Dé conclusie van het VRT-jour-
naal bij het afsluiten van het 
Autosalon. In 2016 verdubbelde 
het aantal ingeschreven 
CNG-voertuigen tot 5.400 
waarmee er vandaag meer 
aardgasvoertuigen dan 
elektrische voertuigen op de 
Belgische wegen rijden. Ook 
het aantal stations kende een 
enorme groei, in Vlaanderen 
hebt u nu zo goed als altijd een 
CNG-station in uw buurt en 
uitbaters van tankstations in 
Wallonië plannen ook hier in 
2017 tal van nieuwe projecten. 
Met de komst van nieuwe modellen (Audi A4 en A5, de Volvo V90, de Suzuki S-Cross, de Seat Ibiza) heeft de automobilist 
een steeds grotere keuze aan modellen in 2017. Constructeurs en de Vlaamse overheid zetten ook veel in op lichte 
bedrijfswagens tot 3,5 ton die op aardgas rijden. Voor dit type wagen geldt nu eveneens de vrijstelling van belasting op 
de inverkeerstelling en van de jaarlijkse rijtaks (ook retroactief terug te krijgen). Het Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen kent daarenboven nog een premie toe tot 5% van de aankoopprijs. Op ngva.be vindt u steeds een up-to-
date lijst van wagens en stations.

BLUNDER in beeld
Verbindingloos internet bestaat al langer, draadloos opladen is nog relatief nieuw, maar 
bij deze installatie dacht men zeer innovatief te zijn door de rookgassen van een 
condensatieketel ‘tuberingsloos’ af te voeren tot in de buitenlucht. De rookgassen 
werden zonder enige tubering in de bestaande koker afgevoerd en werden veronder-
steld hun weg naar buiten te vinden tot aan het eindstuk dat u op de foto ziet. 
Isoleerschuim blijkt een populair hulpmiddel, dit hadden we in onze vorige editie al 
willen merken. In dit geval werd dit goedje ook gebruikt om het rookgasafvoerkanaal 
mee vast te zetten. Al is vastzetten een groot woord, een felle windstoot verdraait de 
niet-toegelaten uitmonding zo over de dakrand waardoor er al helemaal geen correcte 
afvoer meer mogelijk is. Deze foto werd ons toegestuurd door Peter Rooseleer van 
installatiebedrijf Senec in Brussel. Wij feliciteren Peter voor deze ontdekking met een 
Bongobon naar keuze ter waarde van 90 euro.


