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KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor 
verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte 

warmtegeneratoren 
 
 
 

1. Probleemstelling 
 

We zien de laatste tijd een stijgende vraag om gastoestellen rookgaszijdig aan een collector 
te kunnen aansluiten. We zien hiervoor verschillende redenen: 
 
- Bij nieuwbouw maar vooral bij renovatie wensen de CV installateurs vaak meerdere 

toestellen te plaatsen terwijl de stookplaats slechts één afvoerkanaal heeft; 
 
- Om beter op de warmtevraag te kunnen inspelen wordt één grote ketel vervangen door 

verschillende kleinere ketels in cascade;  
 
- Men wenst in een gebouw de CV ketels van de verschillende verblijfseenheden in één 

lokaal, vaak een kelder, te groeperen. Vanuit dit lokaal is vaak slechts één schoorsteen 
voorzien. 

 
- Met de huidige stand der technologie van de ketels en van de afvoerkanalen is het 

gebruik van aangepaste kunststof afvoerkanalen een technisch verantwoorde en 
economisch interessante oplossing voor gastoepassingen 

 
De huidige normen NBN D51-003 (2004), NBN B61-001 (1986) en NBN B61-002 (2006) 
bieden geen afdoende oplossing voor dit probleem. Vooral de huidige norm NBN B61-
001(1986) is technisch erg voorbijgestreefd deze norm voorziet enkel de mogelijkheid tot het 
plaatsen van een collector voor atmosferische gastoestellen en laat enkel de traditionele 
materialen voor afvoerkanalen toe. 

Een NBN normalisatiecommissie bereidt een nieuwe versie van de norm NBN B61-001 voor. 

Deze KVBG aanbeveling heeft tot doel om de regels van goed vakmanschap vast te leggen 
in afwachting van de publicatie van deze nieuwe versie van de NBN B61-001. 

 
 

2. Aantal warmtegeneratoren per afvoerkanaal 
 

In algemene regel wordt elke warmtegenerator aangesloten op een individueel afvoerkanaal. 
De aansluiting op een collector wordt als een uitzonderlijke oplossing beschouwd. 
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3. Aansluiting in cascade van de afvoerkanalen van meerdere 

warmtegeneratoren van het type B11BS of B2* met afvoerkanaal in 
onderdruk 
Voor zover aan de hierna volgende voorwaarden voldaan is, is het toegelaten om meerdere 
warmtegeneratoren van het type B11BS of B2* met afvoerkanaal in onderdruk op één 
gemeenschappelijk afvoerkanaal aan te sluiten. 

a) Alle toestellen die deel uitmaken van een cascade dienen van hetzelfde type te zijn (bv. B11BS); 

b) Het geheel is uitgerust met een collector voor de afvoer van de 
verbrandingsproducten, speciaal ontworpen om in alle omstandigheden (geheel of 
gedeeltelijk gebruik van het geïnstalleerd nominaal vermogen) een correcte afvoer van 
de verbrandingsproducten te verzekeren, waarbij de verbranding in de 
warmtegeneratoren steeds optimaal blijft; 

c) Ter plaatse van de aansluiting van de toestelafvoer op het gezamenlijke systeem moet 
onder alle omstandigheden een onderdruk heersen of op een andere wijze moet zij 
voorkomen dat rookgas via een niet in bedrijf zijnde toestel in dat toestel of in de 
stookruimte kan stromen; 

d) De werking van één van de warmtegeneratoren mag de werking van de andere niet 
storen. Als gevolg van de werking van de andere warmtegeneratoren, mag er geen 
terugslag van verbrandingsproducten optreden via de trekonderbreker-valwindafleider 
of via de luchttoevoer van de warmtegeneratoren die niet in werking zijn; 

e) De dimensionering van het cascadesysteem moet onderbouwd zijn: 

- hetzij door een standaardopstelling voorgeschreven door de fabrikant/invoerder 
van de warmtegeratoren 

- hetzij door een projectmatige berekeningsnota gemaakt met een 
rekenprogramma volgens de norm NBN EN 13384-2. 

 

Noot:   Met het voorschrijven van de standaardopstelling geeft de fabrikant/invoerder van de   
 warmtegeneratoren de garantie dat de cascade correct zal werken indien deze volgens dit 
 ontwerp wordt uitgevoerd. 

Noot:   Bij de dimensionering van het cascadesysteem bepaalt men ondermeer: 

- de geometrische eisen zoals de diameters en lengtes van de kanalen, het aantal bochten, ... 

- het fabrikaat en type toestellen, het aantal toestellen en het vermogen der toestellen 

- de materiaaleisen, materiaalkwaliteit, isolatieniveau evenals het fabrikaat en typenummer 
van de elementen van de collector 

Noot:   Er dient speciale aandacht besteed te worden om de goede werking te verzekeren en 
 ongewenste condensatie te vermijden bij het functioneren bij het minimum vermogen van een 
 cascade. 

f) De installatie van de collector moet worden uitgevoerd volgens de instructies die in de 
technische installatievoorschriften van de fabrikant/invoerder van de warmte-
generatoren of volgens de instructies van de fabrikant/invoerder van het afvoerkanaal. 
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4. Aansluiting in cascade van meerdere warmtegeneratoren van het 
type B2* of B2*P met afvoerkanaal in overdruk voor brandbare 
gassen 
Voor zover aan de hierna volgende voorwaarden voldaan is, is het toegelaten om meerdere 
warmtegeneratoren van het type B2* of type B2*P op één gemeenschappelijk afvoerkanaal 
aan te sluiten. 

a) Elke individuele warmtegenerator dient stroomopwaarts van de collector, uitgerust te 
zijn met een anti-terugstroomklep zodat de verbrande gassen van een ander toestel 
niet door een toestel in rust kunnen terugstromen; 

b) De werking van één van de warmtegeneratoren mag de werking van de andere niet storen; 

c) Wanneer alle warmtegeneratoren tegelijkertijd in werking zijn, mag geen enkele 
storing van de trek optreden bij om het even welke van de warmtegeneratoren; 

d) Het afvoerkanaal dient van de drukklasse P te zijn; 

e) De collector dient een helling te hebben, stijgend naar het afvoerkanaal toe. De 
collector dient op zijn laagste punt, dat het verst verwijderd is van het afvoerkanaal 
hetzij een condensopvangpunt met siphon (stankafsluiter) te bevatten, die met de 
riolering is verbonden hetzij verbonden te zijn met een warmtegenerator voorzien van 
een siphon met aansluiting op de riolering; 

f) De anti-terugstroomklep dient aan volgende eisen te voldoen: 

- een uitwendige dichtheid heeft volgens drukklasse P; 
- een voldoende inwendige dichtheid heeft. Bij de klep in gesloten stand is een lek V ≤ 

200 l/h toegelaten bij een verschildruk van – 20 Pa tot + 100 Pa; 
- de klep niet met de hand te bedienen is; 
- de klep bij stroomuitval gesloten wordt; 
- de sluittijd < 16 s; 
- er bij wind geen storend geluid optreedt; 
- de klep de temperatuurbestendigheid heeft die minstens overeenstemmend met de 

maximum temperatuur van de verbrandingsgassen; 
- de klep voorzien is van een inrichting om het condenswater boven de klep naar de 

warmtegenerator af te voeren; 
- de klep bestand is tegen de inwerking van het condenswater; 
- de levensduur van de anti-terugstroomklep moet ten minste gelijk zijn aan de te 

verwachten levensduur van de warmtegenerator; 
- de aansluiting op het aansluitkanaal en op de collector moet luchtdicht kunnen 

uitgevoerd worden. 

g) De anti-terugstroomklep dient conform gekeurd te zijn volgens een geldende 
technische goedkeuring binnen de EU, bv. DVGW – Instructie G635 “Gas appliances 
for connection to a system admitting fresh air and discharging products of combustion 
while operating under draught draw (standardized procedure)”; 
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h) De beschikbare uitlaatdruk van de ventilator in de warmtegenerator(en) dienen groter 
te zijn dan de som van de drukverliezen in de warmtegenerator (ketel), de anti-
terugstroomklep, de collector en het afvoerkanaal; 

i) De anti-terugstroomklep wordt volgens de instructies van de fabrikant van deze 
kleppen geplaatst; 

j) De dimensionering van het cascadesysteem moet onderbouwd zijn: 

- hetzij door een standaardopstelling voorgeschreven door de fabrikant/invoerder 
van de warmtegeratoren, 

- hetzij door een projectmatige berekeningsnota gemaakt met een 
rekenprogramma volgens de norm NBN EN 13384-2. 

Noot:   Met het voorschrijven van de standaardopstelling of met de projectmatige opstelling geeft de 
 toestelfabrikant de garantie dat de cascade correct zal werken indien deze volgens dit ontwerp 
 wordt uitgevoerd. 

Noot:   Bij de dimensionering van het cascadesysteem bepaalt men ondermeer: 

- de geometrische eisen zoals de diameters en lengtes van de kanalen, het aantal bochten, ... 
- het fabrikaat en type toestellen, het aantal toestellen en het vermogen der toestellen 
- de materiaaleisen, materiaalkwaliteit, isolatieniveau evenals het fabrikaat en typenummer 

van de elementen van de collector 

Noot:   Er dient speciale aandacht besteed te worden om de goede werking te verzekeren en 
 ongewenste condensatie te vermijden bij het functioneren bij het minimum vermogen van een 
 cascade. 

k) De installatie van de collector moet worden uitgevoerd volgens de instructies die in de 
technische installatievoorschriften van de fabrikant/invoerder van de warmte-
generatoren of volgens de instructies van de fabrikant/invoerder van het afvoerkanaal. 

 

 
Men onderscheidt volgende types anti-terugstroomkleppen: 

 
4.1  Mechanische anti-terugstroomklep 

 
Het gastoestel of elke aansluiting op de collector is uitgerust met een mechanische anti-
terugstroomklep. De klep wordt geopend door de mechanische energie ontstaan uit de 
verschildruk over de klep. 
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4.2  Gemotoriseerde klep 

 
Volgende bijkomende eis wordt gesteld: 
De gemotoriseerde kleppen dienen dusdanig vergrendeld te zijn dat de werking van de 
cascade steeds “fail-safe” is. 
 
- elke gemotoriseerde klep is uitgerust met twee eindschakelaars of dergelijke, één 

om de volledig open en één om de volledig gesloten stand te detecteren; 
 
- de werking van een gastoestel is ondergeschikt aan de volledig open stand van de 

gemotoriseerde klep geplaatst na de afvoerstomp van het betrokken toestel; deze 
stand wordt met een eindschakelaar of dergelijke gedetecteerd; 

 
- bij het buiten werking zijn van een toestel dient de gemotoriseerde klep volledig 

gesloten te zijn; deze stand wordt met een eindschakelaar of dergelijke 
gedetecteerd; 

 
- de werking van een gastoestel is ondergeschikt aan de volledig gesloten stand van 

de gemotoriseerde klep(pen) geplaatst na de afvoerstomp van de toestellen die 
deel uitmaken van de cascade die niet in bedrijf zijn; deze stand wordt met een 
eindschakelaar of dergelijke gedetecteerd. 

 
4.3  Veerbekrachtigde gemotoriseerde klep 

 
De veerbekrachtigde gemotoriseerde kleppen dienen dusdanig vergrendeld te zijn dat de 
werking van de cascade steeds “fail-safe” is. 
 

- elke veerbekrachtigde gemotoriseerde klep is uitgerust met een eindschakelaar 
of dergelijke die de volledige open stand detecteert; 

- de werking van een gastoestel is ondergeschikt aan de volledig open stand van 
de gemotoriseerde klep geplaatst na de afvoerstomp van het betrokken toestel; 
deze stand wordt met een eindschakelaar of dergelijke gedetecteerd. 

 
 

5. Aansluiting in cascade van meerdere warmtegeneratoren van het 
type C voor brandbare gassen 

 
Het geheel van warmtegeneratoren samen met de cascade voor toevoer van verse 
verbrandingslucht en voor afvoer van verbrande gassen dient als één geheel gekeurd te 
worden binnen het kader van de CE markering (richtlijn gastoestellen 90/396/EEG). 
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6. Afvoerkanaal van de verbrandingsproducten in kunststof 

Algemene eisen voor een afvoerkanaal van de verbrandingsproducten in kunststof: 

- de warmtegenerator is gekeurd of beveiligd zo dat de verbrandingsgassen aan de 
uitgang van de generator 80°C niet overschrijden; 

- het afvoerkanaal van de verbrandingsproducten behoort tot de temperatuurklasse 
T120 volgens de norm NBN EN 1443 en draagt de CE-markering. 

Noot: bepaalde kwaliteiten van de kunststoffen PVDF, PP en PPs voldoen aan deze eis. 

- het afvoerkanaal van de verbrandingsproducten behoort tot de klasse B-s1,d0 volgens 
NBN EN 13501-1. 

 

Voor wat betreft de toepassing van de kunststof afvoerkanalen onderscheiden we vier 
mogelijke situaties: 

6.1. Kunststof afvoerkanaal binnen een stookplaats volgens NBN B61-001 
Binnen een stookplaats, dat op zich een brandcompartiment vormt, mogen 
aansluitkanalen, luchtaanvoerkanalen, rookgasafvoerkanalen, anti-terugstroomkleppen 
en collector(en) in onbeschermd kunststof (T120) toegepast worden voor B2* en C** 
toestellen voor brandbare gassen. 

6.2. Kunststof afvoerkanaal binnen een technisch lokaal volgens NBN B61-002 
Het aanwerken van een aansluitkanaal op een kunststof afvoerkanaal dat zich in een 
koker met brandweerstand bevindt mag als volgt worden uitgevoerd: 

- bij een metalen aansluitkanaal: de overgang van metaal naar kunststof moet steeds 
binnen de kokerruimte worden verwezenlijkt, 

- bij een kunststof aansluitkanaal: dit kanaal moet dan ook concentrisch omhuld 
worden door een metalen kanaal tot binnen de koker. 

6.3. Kunststof afvoerkanaal geplaatst in een gemeenschapelijke technische koker 
Aansluit- en afvoerkanalen van de verbrandingsproducten in kunststof die buiten de 
stookplaats lopen dienen steeds tegen brand beschermd te zijn door een brandwerende 
ommanteling van EI 120 voor hoogbouw en EI 60 voor laagbouw en middenhoogbouw. 

Een afvoerkanaal van de verbrandingsproducten in kunststof mag in een koker worden 
geplaatst indien: 

- dit kanaal zich over zijn volledige lengte in een ommanteling bevindt (zie punt 4 in de 
figuur hieronder); 

- deze ommanteling een brandweerstand EI 30 heeft; 

- zich in de ommanteling geen andere kanalen of leidingen bevinden. 
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1: technische koker met inspectieluik 
2: afvoerkanaal van de verbrandingsproducten 
3: luchtspouw tussen 2 en 4 
4: ommanteling (de 4 wanden): deze dient zo geconcipieerd en geïsoleerd te zijn dat de omliggende 

toestellen en leidingen niet beschadigd worden door de warmtestraling van het afvoerkanaal van de 
verbrandingsproducten 

5: toestellen en leidingen – andere dan deze voor de afvoer van de verbrandingsproducten 
6: lucht 

 
Figuur: 

 afvoerkanaal van de verbrandingsproducten geplaatst in een afgescheiden deel van een technische koker 

Van deze eis mag worden afgeweken voor gasketels met gesloten verbrandingskring die als 
één geheel gekeurd zijn met hun afvoersysteem: in dit geval mag het afvoerkanaal van de 
verbrandingsproducten in kunststof concentrisch worden aangebracht binnenin een metalen 
kanaal, voor zover de toevoer van de verbrandingslucht van de ketel geschiedt langs de vrije 
ruimte tussen het afvoerkanaal van de verbrandingsproducten en de metalen omhullende 
buis (C3* of C4* afvoer).  

6.4. Kunststof afvoerkanaal geplaatst in een technische koker die alleen hiertoe gebruikt 
 wordt 

Indien een afvoerkanaal zich in een uitsluitend daartoe voorbehouden koker bevindt: 

- dient deze koker een brand brandwerende ommanteling te hebben van EI 120 voor 
hoogbouw en EI 60 voor laagbouw en middenhoogbouw; 

- mogen er zich geen andere leidingen of kanalen in deze koker bevinden zoals 
watertoevoer- en –afvoerleidingen, elektriciteitskabels, telecommunicatiekabels, 
gasleidingen, enz….; 

- dient deze koker verlucht te worden door een boven- en benedenverluchting derwijze dat 
de temperatuur in de koker nooit meer dan 40°C kan bedragen. 

Noot: dit punt is niet van toepassing op de concentrische afvoerkanalen voor C3* en C4* 
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7. Normatieve referenties 
 
 
NBN D 51-003: Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen – Algemene 

bepalingen 

NBN B 61-001: Stookafdelingen en schoorstenen (met een nominaal vermogen groter dan 70 kW) 
NBN B 61-002: Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW -  
  Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer. 

NBN EN 1443: Schoorstenen - Algemene eisen 

NBN EN 13384-2: Schoorstenen - Thermische en dynamische berekeningsmethoden - Deel 2: 
Schoorstenen die op meer dan één verwarmingstoestel zijn aangesloten 

NBN EN 13501-1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op 
grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag 

 


