
Info avond schouwspel 



Programma 

19u00   Ontvangst 
 
19u15   Infosessie: toelichting door de heer Didier Geraerts van Schootec 
 
20u00   Vragenronde 
 
20u20   Warm Limburg: toelichting door mevrouw Cathérine Schepers 
               gevolgd door officieel intekenmoment 
 
20u30   Receptie 
 
 



NBN D51-003 
 
Technische- en veiligheidseisen voor open en gesloten gastoestellen voor wat betreft: 
• De toevoer van verbrandingslucht 
• De afvoer van de verbrandingsproducten 
• De ventilatie van de opstellingsruimte 

≥ 
7

0
kW

 

NBN B 61-001 
 
Stookplaatsen en schoorstenen. 
Luchttoevoer en afvoer verbrandingsproducten. 
Bouwkundige eisen. 

< 
7

0
kW

 

NBN B 61-002 
 
Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 
70kW. 
Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer 

Normen 



Toevoer van verbrandingslucht 

Er is zuurstof en dus lucht nodig voor de verbranding van aardgas. De verbruikte lucht moet voortdurend 
aangevuld worden opdat er geen tekort zou ontstaan. 
Bij open toestellen voorzien van een trekonderbreker-valwindafleider is er bovendien verdunningslucht 
(tertiaire lucht) nodig. Onvoldoende toevoer van lucht kan oorzaak zijn van het slecht functioneren van het 
afvoersysteem en eventueel terugslag van de verbrandingsproducten tot gevolg hebben. 

De luchttoevoer moet permanent (=niet afsluitbaar) en voldoende groot zijn 

Een zelfde opening mag niet tegelijk als toevoer en afvoer van lucht gebruikt worden uitgezonderd indien 
de opstellingsruimte een kelderlokaal is voorzien van een keldergat. 



Deze afwijking van de algemene regel geldt enkel in één van de volgende gevallen: 
• Bij het vervangen van een toestel type A door een toestel type A of B 
• Bij het vervangen van een toestel type B door een ander toestel type B 
• Bij het plaatsen van een bijkomend toestel, dat geen centrale verwarmingsketel is, en waarvan de opstellingsruimte geen slaapkamer, 

badkamer, stortbadruimte of opschikkamer is 

Doorstroomopening 
Niet afsluitbare permanente opening waardoor de lucht vrij van de ene naar de andere binnenruimte kan stromen, zonder afsluitinrichting. 
Een doorstroomopening kan alleen voorkomen hetzij in binnenwanden hetzij in binnendeuren of er rond. 

De uitzondering geldt dus NIET: 
• Indien het opgestelde vermogen > 30kW is 
• Bij het plaatsen van een nieuwe gasinstallatie in een bestaand of nieuw gebouw 
• Indien het een andere vervanging of bijplaatsing betreft dan die welke hiervoor vermeld zijn 
MAAR 
Bij het vervangen van een CV-ketel in een bestaande installatie is het wel toegelaten gebruik te maken van doorstroomopeningen. 

Een toevoeropening voor buitenlucht is voorzien in elke opstellingsruimte van een open toestel. 

Algemene regel 
De toevoer van de verbrandingslucht gebeurt: 
• Rechtstreeks van buiten via een toevoeropening 
• Via een luchttoevoerkanaal 

Uitzondering 
Indien het geïnstalleerde vermogen <= 30kW is en het een bestaand gebouw betreft mag de toevoer van de 
verbrandingslucht gebeuren: 
• Rechtstreeks van buiten via een toevoeropening 
• Via een toevoeropening rechtstreeks naar buiten + één doorstroomopening 
• Via een toevoeropening rechtstreeks naar buiten + twee doorstroomopeningen in serie 

Opstellingsruimten waar een luchttoevoeropening moet voorzien zijn. 



Plaats waar de luchttoevoeropeningen moeten worden aangebracht. 

De luchttoevoeropeningen moeten NIET AFSLUITBAAR zijn. 
 
Voor een toestel type A MOET de luchttoevoeropening beneden in de opstellingsruimte uitmonden (bv. 10cm boven het peil van de vloer.) 
Voor een toestel type B mag de luchttoevoeropening zowel aan de onder- als de bovenzijde van de opstellingsruimte uitmonden. 
Liefst ook hier beneden om een goede luchtdoorstroming van het lokaal te krijgen. 

De luchttoevoeropeningen moeten zo worden geplaatst dat zij geen hinder vormen voor de bewoners (geluid en tocht.) 

Minimale doorlaat van de luchttoevoer- en doorstroomopeningen. 

De doorlaat van de luchttoevoer rechtstreeks vanuit de buitenlucht is dezelfde als die van de eventuele doorstroomopeningen (één of 
twee). Zij wordt bepaald op basis van de gegevens van Tabel IV/1 maar mag nooit kleiner zijn dan 50cm². 
Wanneer de luchttoevoer geschiedt via één of twee doorstroomopeningen, moeten de luchttoevoer- en de doorstroomopeningen de 
minimale doorlaat hebben van de overeenkomende kolom van Tabel IV/1. 
Bv. Voor CV ketel B1 opstelling gemiddeld vermogen 25kW dus 25 x 6 = minimaal 150cm². 

Type toestel                                          Doorlaat van elke opening per type van ventilatie cm²/kW   

  Bestaand gebouw   Nieuw of vernieuwd gebouw 

  Luchttoevoer Luchttoevoer  Luchttoevoer Luchttoevoer    

  opening direct opening en één opening en twee opening direct   

  naar buiten doorstroomopening doorstroomopeningen naar buiten   

    (twee openingen in totaal) (drie openingen in totaal)     

A* 13 18 23 13   

B1* 6 8 10 6   

B2* 3 4 5 3   

Opstellingsruimten waar een luchttoevoeropening moet voorzien zijn. 



Dampkap, droogkast en andere gelijksoortige apparaten uitgerust met afzuigsystemen naar buiten. 

NBN D51-003 § 5.2.3.3 + NBN B61-002 § 5.4.2 + § 5.4.3 
 
Indien opstellingsruimten mogelijk in onderdruk geplaatst worden door het gebruik van een dampkap, een droogkast of een ander apparaat 
met een gelijksoortig afvoersysteem naar buiten, zijn enkel de vier mogelijkheden toegelaten met de bijkomende voorwaarde om te zorgen 
voor een luchttoevoeropening, direct van buiten, met een doorlaat van minimum 160cm² per 100 m³/h afgezogen lucht. 

In praktijk betekent dit: 
• Een dampkap met een breedte van 60cm zuigt ongeveer 350 m³/h lucht af  extra luchttoevoer nodig van 350m³/h x 160cm²/100m³/h 

= 560cm² 
• Een dampkap met een breedte van 90cm zuigt ongeveer 500m³/h lucht af  extra luchttoevoer nodig van 500m³/h x 160cm²/100m³/h 

=800cm² 
DIT IS DUIDELIJK GEEN HAALBARE PRAKTISCHE OPLOSSING. 
EVENTUELE OPLOSSING : - de bestaande dampkap te vervangen door een dampkap met recirculatie  
                                                  - de bestaande afvoeropening degelijk af te sluiten 

Opstellingsruimten waar een luchttoevoeropening moet voorzien zijn. 



De toestellen bevinden zich op verschillende verdiepingen. 

NBN D51-003 § 5.3.1.4.2 + NBN B61-002 § 7.4.1.2.2.2 
 
Meerdere toestellen die zich bevinden op verschillende verdiepingen mogen worden aangesloten op een gemeenschappelijk afvoerkanaal 
wanneer die aansluiting zo is verwezenlijkt dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan. 

1. Aansluiting uitgevoerd op een gemeenschappelijk 
enkelvoudig, ingebouwd of losstaand afvoerkanaal. 

In dat geval mogen de aansluitingen slechts op 3 verschillende 
niveau uitgevoerd worden en het hoogteverschil tussen de as 
van het aansluitkanaal van het hoogst geplaatste toestel en de 
uitmonding van het afvoerkanaal bedraagt ten minste 4m. 

Gemeenschappelijk 
meervoudig ingebouwd 
afvoerkanaal - shunt 

Gemeenschappelijk 
enkelvoudig ingebouwd 
afvoerkanaal 

2. Aansluiting uitgevoerd op een gemeenschappelijk 
meervoudig ingebouwd afvoerkanaal of op een gecombineerd 
gemeenschappelijk losstaand afvoerkanaal. 

In dat geval moet elk individueel aansluitstuk een minimale 
hoogte van 2,50m hebben en moet het hoogteverschil tussen 
de as van het aansluitkanaal van het hoogst geplaatste toestel 
en de uitmonding van het afvoerkanaal ten minste 4m zijn. 
Daarenboven is in dit geval het aantal toestellen aangesloten op 
het gemeenschappelijk hoofdafvoerkanaal beperkt tot drie voor 
nieuw gebouwde en tot vijf voor bestaande 
Shuntafvoerkanalen. 



Gebruiksvoorwaarden. 

• Toestellen type B mogen niet opgesteld worden in een slaapkamer, een badkamer, een stortbadruimte 
of een opschikkamer behalve bij de vervanging van een bestaand toestel dat geen centrale 
verwarmingsketel is opgesteld in een slaapkamer. 

• Het is nooit toegelaten geweest een open centrale verwarmingsketel (type B) op te stellen in een 
slaapkamer. Hij mag dus, moest dit toch het geval zijn, NIET vervangen worden door een 
verwarmingsketel type B. De installatie dient aangepast en het nieuwe toestel moet opgesteld worden 
in een ruimte die GEEN slaapkamer, badkamer, stortbadruimte of opschikkamer is of er moet een 
toestel type C worden geplaatst. 

 



Atmosferische 
ketels 



Atmosferische ketels 

Het principe: 
 
Open verbrandingstoestellen halen de nodige verbrandingslucht uit de 
ruimte waarin ze zijn opgesteld. Bijgevolg moet voldoende lucht 
toegevoerd worden om de verbranding op een veilige wijze en in 
optimale omstandigheden te laten verlopen. Los hiervan heeft men 
ook een ventilatie van de ruimte nodig. 



Rookgasafvoer: 
 
Afhankelijk van het aantal ketels en hun vermogen zullen de 
afmetingen van de kanalen gekozen worden. Voor elk kanaal bestaan 
er aansluitelementen waardoor er op de werf geen gaten dienen te 
worden gekapt of geboord. 
Een opvangbak voor het condensatievocht, een inspectieluik en een 
terugslag werende statische zuiger zijn aanbevolen.  

Atmosferische ketels 



Verse luchttoevoer. 
 
Elke verbranding is een exotherme reactie waarbij 
zuurstof wordt verbruikt. Daarom is het nodig dat 
steeds voldoende lucht wordt aangevoerd. Indien dit 
niet zo is, gebeurt de verbranding onvolledig en loopt 
men het risico dat koolstofmonoxide wordt gevormd. 

 

Atmosferische ketels 



Atmosferische ketels Situatie 1 

Probleem stookplaats : 
• Atmosferisch toestel 
• Geen onderverluchting 
• Aansluiting in wand DN 150mm 
• Aansluiting buis DN 200mm 
• Zie roetaanzetting op muren 



Situatie 1 Atmosferische ketels 



Situatie 2 Atmosferische ketels 

Hoe het zeker NIET moet. 

• Ketel + dampkap op hetzelfde afvoerkanaal. 
• Geen bovenverluchting aanwezig 
• Geen verse luchttoevoer 



Atmosferische ketels Situatie 3 

Bovenverluchting Onderverluchting 

Bij optische controle lijkt alles oké: 
• Bovenverluchting aanzuig 
• Onderverluchting aanzuig 

Bij praktische controle : Onderverluchting komt geen lucht 
binnen, is na camera controle blijkbaar inwendig afgesloten 
aan de vloer 



Afvoerkanaal van verbrandingsproducten 

Algemeen 

• Alle centrale verwarmingsketels met open verbrandingskamer (B) moeten op een afvoerkanaal aangesloten worden 

• Afvoerkanaal is liefst zo recht mogelijk en steeds uitmondende boven een dakvlak. 

• Afvoerkanaal bovendaks liefst uitmondend buiten de statische drukzone 

• Toestellen van het type B22 en B23 (overdruk) mogen niet op een gemeenschappelijk kanaal worden aangesloten. 

Uitgezonderd als alle toestellen op het gemeenschappelijk kanaal van hetzelfde type zijn en er een 
berekening volgens NBN EN 13384-2 is 

Opgelet 

Bij toepassing van toestellen B22-B23 dient de opstellingsruimte te voldoen aan de eisen NBN 51-003 m.b.t. onder- en 
bovenverluchting 



CLV systeem-CLV beton  



• In appartementsgebouwen waar er meerdere toestellen zijn aangesloten op een gemeenschappelijk schoorsteen moeten deze worden 
gerenoveerd en aangepast aan de vereisten van de moderne centrale verwarmingsketel. 

• Het plaatsen van een collectief lucht- en verbrandingsafvoersysteem biedt een perfecte oplossing bij appartementsgebouwen met 
vocht- en schimmelproblemen. 

– Nederland = CLV 

– Duitsland = LAS 

– Frankrijk = 3CE 

• Bestemd voor kamerlucht onafhankelijke, gasgestookte verwarmingssystemen. 

• Dit geldt speciaal bij nieuwbouw en sanering van woningen en appartementencomplexen. 

– Omdat hier de aanvoer van zuurstof voor de verbranding, door dichte deuren en ramen, niet mogelijk is, moet deze van 
buiten toegevoerd worden. 

– Door de ringvormige schacht en het concentrische vochtbestendige RVS schoorsteenkanaal wordt deze aanvoer van 
zuurstof aan de gasverbrandingsplaatsen gegarandeerd. 

• Als schacht kan ook een bestaand schoorsteenkanaal uit baksteen, licht-beton, beton, silikaat gebruikt worden. 

• Bij collectieve systemen kan men :  

– Meerdere aansluitingen per verdiep 

– Meerdere verdiepingen boven elkaar 

 

 

 

 

 

Collectieve systemen 

Algemeen. 



CLV systeem –CLV beton 

De sectie van het CLV-systeem wordt bepaald door 
het aantal aangesloten ketels. Hieronder vindt u 
enkele mogelijke afmetingen in functie van het 
aantal ketels. Raadpleeg echter steeds ons 
technisch bureel voor een gepaste oplossing. Er 
kunnen meerdere toestellen op één, of op 
verschillende verdiepingen worden aangesloten. 
 
CLV systemen uit beton geplaatst vóór 2007 zijn 
hoofdzakelijk van toepassing  van gesloten niet-
condenserende toestellen. Deze systemen zijn door 
hun beton samenstelling licht vochtwerend maar 
niet effectief vocht- en zuurbestendig. 
Vanaf 2007 is de betonsamenstelling gewijzigd naar 
een zuur- en condensbestendig geheel. Beide 
systemen zijn steeds voorzien van een 
condensopvang.  
 
Bij eventuele ombouw is het steeds noodzakelijk de 
aansluiting van de condensopvang aan een 
afvoerkanaal te controleren.  
 
Voor de oudere kanalen is het steeds mogelijk het 
rookgasafvoer kanaal van een liner- 
schoorsteenkous te voorzien. 
 



CLV systeem –CLV beton 

Voetdeel 

Aansluitdeel 

Topdeel 



CLV beton (4) 

CLV systeem –CLV beton 



CLV-inox 
  
 

• Berekening van diameter afhankelijk van 
het aantal aangesloten toestellen en het 
vermogen van de toestellen. 

• Voor CLV systemen in onderdruk is de 
RGA buis aan het inspectieluik voorzien 
van een drukbalans opening. Sectie van 
deze opening afhankelijk van gekozen 
diameter.  

• Dit CLV systeem is meestal uitgevoerd 
met trek stabiliserende kap aan top. 

CLV systeem – CLV inox -  onderdruk  



CLV-inox 
  
 

• Diameter van het CLV systeem afhankelijk 
van het type toestel, vermogen van het 
toestel en het aantal toestellen. 

• Toestellen die aangesloten worden op een 
CLV systeem met overdruk moeten steeds 
uitgerust zijn met een 
terugstroombeveiliging.  

• Terugstroombeveiliging bevindt zich 
in de *RGA of terugstroom 
beveiliging bevindt zich in de *LTV 

• Bij CLV systemen in overdruk is de RGA 
binnenbuis ter hoogte van het 
inspectiestuk steeds afgesloten en voorzien 
van een sifon. 

*RGA = rookgasafvoer 
*LTV= luchttoevoer 

CLV systeem – CLV inox -  overdruk  



LAS systeem in schacht 

• Terugstroombeveiliging 
• Berekening volgens EN 13384-1+2 



Berekeningsschema 




