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Technische aanbeveling KVBG in verband met de plaatsing 
van aardgastoestellen type C51BS uitgerust met een interne 
trekonderbreker en een thermische terugstroombeveiliging 

(TTB) in de verse luchttoevoer. 
 
1. Probleemstelling 
 
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 toestellen type C51BS niet opgenomen. 
 
2. NBN D51-003 
 
In § 3.2.3.6 van de norm NBN D 51-003 is de definitie van een toestel type C5 opgenomen. 
 
Bijlage B (informatief) van de norm NBN D 51-003 beschrijft de types C52 en C53 maar niet type 
C51.  
 
Bijlage E (normatief) vermeldt type C51BS niet in de lijst met de voor België toegelaten 
gastoestellen. 
 
 
3. Voorstellen KVBG:  
 
3.1 Aanpassing norm NBN D 51-003 : 
 
De KVBG 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:  
 

Voeg in § 5.4 “Specifieke gevallen” een nieuwe paragraaf 5.4.7 toe:  
 
5.4.7  Toestel type C51BS voorzien van een interne trekonderbreker en een 
thermische terugstroombeveiliging (TTB) in de verse luchttoevoer 
 
Toestel type C aangesloten op afzonderlijke kanalen voor de toevoer van 
verbrandingslucht en voor de afvoer van verbrandingsproducten; deze kanalen mogen 
uitmonden in verschillende drukzones. 
 
De plaatsing van een toestel type C51BS is toegestaan indien het toestel is uitgerust met 
een interne trekonderbreker en een thermische terugstroombeveiliging (TTB) in de 
verse luchttoevoer (zie figuur xx). 
 
Dit laatste dient expliciet vermeld te worden op het toestel. 
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Figuur xx – Toestel type C51BS met interne trekonderbreker en thermische 

terugstroombeveiliging (TTB) in de verse luchttoevoer. 
 
 
 

Voeg volgende tekst toe in tabel 2.3 van bijlage E (normatief) “Gasverbruikstoestellen 
toegelaten in België”: 

 
 

Toegelaten type van 
toestel  

Toelichting 

C51BS  

Indien toestel voorzien is van een interne 
trekonderbreker en een thermische 
terugstroombeveiliging (TTB) in de verse luchttoevoer. 
 

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