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Wat verwachten we dit jaar op het vlak van 
reglementering en normalisatie? 2013 zal 
beslist geen rustig jaar worden. Er zijn op 
dit ogenblik drie belangrijke normen die in 
herziening zijn en die waarschijnlijk in de 
loop van het tweede semester van 2013 
gepubliceerd zullen worden. 

Vooreerst is er NBN D51-003, de basis-
norm voor de aardgasinstallaties. Het 
toepassingsgebied van deze norm wordt 
uitgebreid met alle leidingen die zich 
buiten het gebouw bevinden, zowel 
bovengronds als alle ingegraven leidingen. 

Daarnaast is er een grondige 
herziening van de norm NBN 
B61-001, de norm rond de stook-
plaatsen. De oude norm dateert 
van 1987 en is op technisch 
vlak volledig achterhaald. Na 
verschillende jaren werk is er 
een volledig nieuwe norm in 
voorbereiding. Deze stelt 
up-to-date bepalingen voorop 
waaraan een stookplaats 
voor B- en C-toestellen moet 
voldoen, ook op het vlak van 
brandveiligheid en 
schoorsteenmate riaal. Het is 
een erg uitgebreide norm 
bestemd voor de specialist-
vakman die zich bezighoudt 
met installaties met een 
vermogen vanaf 70 kW. 

Ten slotte volgt nog een herziening van de 
norm NBN B61-002, de norm voor stook-
toestellen met een vermogen kleiner dan 
70 kW. Het toepassingsgebied wordt 
uitgebreid met luchttoevoer en rookgas-
afvoer van alle soorten type B- en C-stook-
toestellen – dus ook geisers, kachels, enz. – 
en met alle gasvormige, vloeibare en  

vaste brandstoffen. Verder zal deze 
norm zich niet alleen richten op 
nieuwbouwinstallaties, maar ook 
op de renovatie van stooktoe-
stellen in bestaande gebou-
wen. Ten slotte worden, 
parallel met NBN B61-001, een 
aantal wijzigingen doorge-
voerd zodat beide normen 

coherent zijn met elkaar. 

Zoals steeds houden we u met 
veel plezier op de hoogte van deze 
ontwikkelingen. 

General Manager Cerga
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 Dit jaar worden 
drie belangrijke 
normen herzien.

5Raphaël Beeckmans over de 
rookgasanalyse-instrumenten  
en de verwarmingsaudit.
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praktijk

Uitvoering 
Soms vertrouwen technici blindelings 
op hun meettoestel. Zulke apparaten 
kunnen echter ontregeld raken door 
bijvoorbeeld een defecte O

2
-cel of een 

scheurtje in de slang. Daarom moet de 
technicus een combinatie maken van 
het vlambeeld en de meting. Als een 
van beide sterk afwijkt, is er een 
probleem.
Het is belangrijk dat het toestel wordt 
gekalibreerd, wat betekent dat het 
meettoestel op nul wordt ingesteld. 
Dat doet u door de omgevingslucht te 
meten die normaal uit 21% zuurstof 
bestaat en 0% CO. Soms is het nodig 
om de kalibratie in de buitenlucht uit 
te voeren in plaats van in de nabijheid 
van de ketel. Voor de uitvoering 
maken we een onderscheid tussen de 
atmosferische ketels met trekonder-
breker, de premixbranders en de 
ventilatorbranders. 

Meetmethode atmosferische 
toestellen
Het Vlaams besluit bepaalt dat er bij 
de atmosferische ketel gemeten moet 
worden voor de trekonderbreker. 
Tegen dit voorschrift zijn nogal wat 
bezwaren. Er zijn technici die een 
gaatje boren in de trekonderbreker of 
in het bovenste stuk van de warmte-
wisselaar. Dat mag absoluut niet want 
hierdoor vervalt de garantie van de 

fabrikant. Ook steekt men soms de 
meetsonde in de trekonderbreker en 
dat heeft als nadeel dat men meet bij 
ongelijke verdeling van rookgassen. 
Ten slotte bekomt men soms een 
meetresultaat waarbij de rookgastem-
peratuur hoger is dan de toegelaten 
waarde, terwijl het rendement wel 
goed is. Hierdoor zou de ketel ten 
onrechte afgekeurd kunnen worden. 
Bij een volgende herziening zal het 
Vlaams besluit wellicht worden 
aangepast zodat de verbrandingspara-
meters na de trekonderbreker mogen 
worden gemeten. De praktijk wijst uit 
dat voor wat betreft het verbrandings-
rendement er een verwaarloosbaar 
verschil is tussen een meting voor en 
na de trekonderbreker.
Voor een atmosferisch toestel moet u 
een meetopening maken die u na de 
meting moet afsluiten, bijvoorbeeld 
met aluminiumtape. 
Bij een atmosferisch toestel met 
trekonderbreker ligt het meetpunt op 
2 x de diameter (2D) stroomafwaarts 
van de boord van de trekonderbreker 
(figuur 2).

Soms kan de afstand (2D) niet worden 
gehaald. In dat geval is het toegelaten 
om een meetopening te maken in de 
bocht en dan steekt men de meet-
sonde op diepte a in de kernstroom  
(a = Ø + 100 mm, bijvoorbeeld als de 

diameter 130 mm is, a = 130 mm +  
100 mm of a = 230 mm) (figuur 3).

Premixtoestellen
Premixtoestellen hebben vaak een 
concentrische aansluiting met twee 
meetopeningen: één voor de rookgas-
sen en één voor de verbrandingslucht. 
In de opening voor de verbrandings-
lucht meet u de temperatuur van de 
verbrandingslucht en de dichtheid van 
het concentrisch kanaal. In dit kanaal 
meet u de hoeveelheid zuurstof. 
Wanneer u 21% zuurstof meet, bent u 
zeker dat het om zuivere buitenlucht 
gaat. Wanneer het zuurstofgehalte 
tussen 20 en 21% bedraagt, kan dit te 
wijten zijn aan aanvaardbare recircula-
tie van rookgassen aan de uitmonding. 
Meet u echter minder dan 20% 
zuurstof in de verbrandingslucht dan 
is dit ongetwijfeld te wijten aan een 
lekkage in het kanaal, bv. een rubbe-
ren dichting die beschadigd is. 

De regionale besluiten bepalen dat 
premixtoestellen, vervaardigd voor 
1998, die niet uitgerust zijn met 
meetopeningen, vrijgesteld zijn van  
de meetverplichting. Bij alle premix-
toestellen gefabriceerd na 1998 zijn 
de meetopeningen verplicht. De 
meetopeningen van B

2
- en C-toestel-

len moeten steeds afgesloten zijn met 
een stop of dop en niet met plakband. 

In de rookgassen meet de installateur 
de zuurstof (O

2
), de koolstofmonoxide 

(CO), de temperatuur van de rook-
gassen en de schoorsteendruk. Dat 
laatste kan een onderdruk zijn bij een 
schoorsteen met natuurlijke trek of 
een overdruk bij toestellen met een 
ventilator. We meten ook de omge-
vingstemperatuur bij type B-toestellen 
of de temperatuur van de verbran-
dingslucht bij type C-toestellen. Ten 
slotte berekent het meettoestel de 
CO

2
 en het verbrandingsrendement. 

De omgevingstemperatuur wordt 
normaal gemeten op anderhalve 
meter van de vloer. Bij C-toestellen 
moeten er altijd twee meetpunten zijn: 
één voor de rookgassen en één voor 
de verbrandingslucht. De meettoestel-
len moeten dus twee temperatuur-
voelers hebben om het rendement te 
bepalen. Bij oudere toestellen is dat 
niet altijd het geval. Standaardsondes 

zijn bestand tegen temperaturen tot 
500 °C, wat ruim voldoende is voor  
de meeste stookketels. Wanneer de 
installateur echter metingen moet 
uitvoeren op gasmotoren of turbines 
zijn er speciale meetsondes die tot 
1000 °C aankunnen.

Wanneer?
Er wordt gemeten bij een periodiek 
nazicht of bij een onderhoud en na 
elke herstelling. De regionale beslui-
ten leggen twee meetreeksen op. Er is 
een initiële meetreeks voor het begin 
van het onderhoud. Na het onderhoud 
is er een eindmeetreeks. De procedure 
van de eindmeetreeks hangt af van de 

situatie. Bij ‘alles of niets’-toestellen 
volstaat één enkele meting bij vollast, 
bij continue werking. Bij de ‘alles of 
weinig’-toestellen wordt één meting 
bij vollast uitgevoerd en één meting 
bij minimale belasting. Uiteindelijk 
wordt het gemiddelde van beide 
waardes berekend als meetwaarde 
voor het rapport. Bij modulerende 
toestellen worden vijf metingen 
uitgevoerd: één bij minimale belasting, 
vervolgens bij 25%, 50%, 75% en ten 
slotte bij 100% belasting. Ook daar 
wordt het gemiddelde genomen. Het 
is belangrijk om de metingen uit te 
voeren wanneer de ketel goed op 
temperatuur is. Er moet dus een 
watertemperatuur zijn van circa 60 °C. 
Indien de meting gebeurt wanneer de 
ketel nog volledig koud is, meet u 
bijna zeker een slechte kwaliteit van 
verbranding. 

Het meten van de 

verbrandingsParaMeters
Het meten van de verbrandingsparameters is een verplichting die voort
vloeit uit de regionale besluiten over het nazicht van stooktoestellen. Deze 
besluiten bepalen dat de parameters moeten worden gemeten, voor én na 
een onderhoud en nadat de technicus een herstelling heeft uitgevoerd. 

D

2 x D

B11*

a

figuur 1 Premixtoestellen met een 
concentrische aansluiting hebben 
twee meetopeningen.

figuur 2 Bij een atmosferisch toestel met trek-
onderbreker ligt het meetpunt op 2 x de diame-
ter (2D) stroomafwaarts van de trekonderbreker.

figuur 3 Kan de afstand (2D) niet 
gehaald worden, dan mag men een 
meetopening maken in de bocht.

figuur 4 Om een optimale 
meting uit te voeren, gebruikt 
men het best een sikkelsonde. 
Die geeft een zeer gelijkmatig 
verdeelde meting door zijn half-
cirkelvormige formaat waarin 
meerdere meetopeningen over 
de hele omtrek voorzien zijn.

vereiste meetwaardes
De gewesten hebben verschillende eisen gesteld m.b.t. de verbrandingsparameters.  

In onderstaande tabel kunt u de waardes aflezen voor de drie gewesten. 

Categorie
gastoestel

bouwjaar
netto rookgas-
temperatuur 

(°C) (3)

CO- 
gehalte

(mg/kWh)

verbrandings-
rendement

(%)

CO2-
gehalte

(%)

Atmosferische 
gasketel

Voor 1/1/1988 ≤ 300 ≤ 300 ≥ 82 -

Tussen 1/1/1988  
en 31/12/1997

≤ 250 ≤ 200 ≥ 86 -

Tussen 1/1/1998
en 31/12/2006 (1)

≤ 200 ≤ 200 ≥ 88 -

Vanaf 1/1/1998 (2)
Vanaf 1/1/2007 (1)

≤ 200 ≤ 150 ≥ 88 -

Gasunit 
premix

Voor 1/1/1988 ≤ 250 ≤ 270 ≥ 84 -

Tussen 1/1/1988  
en 31/12/1997

≤ 200 ≤ 150 ≥ 88 -

Tussen 1/1/1998 en 
31/12/2006 (1)

≤ 180 ≤ 150 ≥ 90 -

Vanaf 1/1/1998 (2)
Vanaf 1/1/2007 (1)

≤ 180
≤ 100 (2)  
≤ 110 (1)

≥ 90 -

Gasketel met 
ventilator-
brander

Voor 1/1/1988 ≤ 250 ≤ 270 ≥ 85 ≥ 6,5

Tussen 1/1/1988  
en 31/12/1997

≤ 220 ≤ 150 ≥ 88 ≥ 7,5

Vanaf 1/1/1998 ≤ 200 ≤ 110 ≥ 90 ≥ 8,5

(1) specifiek Brussel en Waals Gewest   (2) specifiek Vlaams Gewest
(3) de netto rookgastemperatuur = de rookgastemperatuur — de temperatuur verbrandingslucht
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interview

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

ventilatorbranders
Bij ventilatorbranders wordt de 
meting eveneens uitgevoerd op 
tweemaal de diameter of D2 na de 
aansluitstomp in de kernstroom 
(figuur 5). De meetopening zit 
helemaal bovenaan in het aansluit-
kanaal, ofwel meet men onder een 
hoek van 45° van de bovenkant.  
Op die manier voorkomt u dat er 
condens in de meetsonde loopt 
waardoor het meettoestel wordt 
beschadigd. 

Meten van CO in de omgeving
Wanneer er enig vermoeden is van 
risico op CO-vergiftiging in de ruimte, 
voert u een meting uit op 0,5 meter 
afstand van het toestel op ooghoogte 
nadat het toestel drie minuten heeft 
gewerkt. Andere gastoestellen worden 
uitgeschakeld en vervolgens creëert u 
de meest ongunstige omstandigheden. 
Ramen en deuren worden gesloten, 
mechanische ventilatie zoals afzuig-
kap en droogkast worden in werking 
gesteld. Een CO-concentratie kleiner 

dan 25 ppm (parts per million) is 
onder deze omstandigheden aan-
vaardbaar. Bij tussen 25 en 50 ppm 
CO moet er op korte termijn ingegre-
pen worden. Meer dan 50 ppm houdt 
onmiddellijk ernstig gevaar in. In dat 
geval moet u het toestel afsluiten en 
verzegelen. Opgepast, deze meting 
kan worden beïnvloed door andere 
toestellen die in werking zijn, door 
roken, door theelichtjes of kaarsen die 
branden en door het koken. 

Meetverslag
Bij het meetverslag moet een afdruk 
van de rookgasanalyse gevoegd 
worden. 
Tijdens Batibouw lanceert ICS een 
PDA en TESTO een tablet-pc waarnaar 
het meettoestel de rookgasanalyse 
verstuurt. Ter plaatse vult de onder-
houdstechnicus de overige gegevens 
in en ten slotte wordt het volledige 
meetverslag doorgezonden naar een 
centrale computer. Bij een volgend 
nazicht worden alle reeds ingebrachte 
gegevens overgenomen. Zo wordt  
het administratieve werk aanzienlijk 
verlicht.

≤2 x D
1 x D

2 x D

A
45° 45°

A A-A

D

figuur 5 Bij ventilatorbranders wordt de meting uitgevoerd op tweemaal de diameter 
of D2 na de aansluitstomp in de kernstroom.

figuur 7 Meten van CO in de omgeving.figuur 6 Indien het horizontale deel van de afvoer korter is dan 2D, mag het meet-
punt genomen worden op 1D na de bocht.

Aan welke normen moeten meet
instrumenten voor verwarmings
systemen voldoen?
R. Beeckmans: Elektronische analyse-
instrumenten moeten beantwoorden 
aan de norm NBN EN 50379. Deze 
toestellen kunnen conform zijn aan de 
NBN EN 50379-2 of de NBN EN 
50379-3. Een analyser die beant-
woordt aan de NBN EN 50379-2-norm 
is uitgerust met een CO-sensor ‘met 
waterstofcompensatie’. Een analyser 
die aan de NBN EN 50379-3-norm 
voldoet, is niet uitgerust met een 
dergelijke sensor. 
Voor aardgas, propaan en stookolie is 
het gebruik van een analyser met 
CO-sensor met waterstofcompensatie 
normaal gezien niet nodig omdat geen 
enkele van deze drie brandstoffen 
waterstof bevat. In zulke gevallen 
volstaat een analyser conform de 
norm NBN EN 50379-3. 
Wanneer er daarentegen waterstof in 
de rookgassen zit, beïnvloedt dit de 
meting van de CO-concentratie en is 
waterstofcompensatie een must. In  
de praktijk gaat het om metingen op 
installaties die gebruikmaken van 
cokes, of in industriële toepassingen 
met een groot luchttekort waar de 
vorming van waterstof in de hand 
wordt gewerkt (metaalindustrie, 
glas- of keramieknijverheid,...). 

Hoe reageren klanten op de eis van 
een verplichte audit voor elke 
verwarmingsinstallatie van vijftien 
jaar?
R. Beeckmans: Zodra ze op de hoogte 
zijn, zien de gebruikers het belang van 

de audit in. Ze begrijpen dat de audit 
de goede werking en dimensionering 
van hun installatie bekrachtigt. 

Passen de klanten de adviezen die 
uit de verwarmingsaudit voortvloei
en ook toe?
R. Beeckmans: Absoluut. Dankzij de 
audit kunnen ze een systeem kiezen 
op basis van de EPB (Energieprestatie 
en binnenklimaat van het gebouw). 
Die bepaalt het rendement van de 
installatie en de dimensionering van 
het verwarmingssysteem volgens  
de nieuwe berekenmethodes, om  
overmatig verbruik tegen te gaan en 
de klant van energiebesparingen te 
laten profiteren. Uitstekende redenen 
om de conclusies van de verwarmings-
audit in de praktijk te brengen!

Welk advies zou u uw collega 
installateurs van Cerga willen 
meegeven op het vlak van onder
houd?
R. Beeckmans: Ik zou de klemtoon 
leggen op de reiniging van de warmte-
wisselaar, de controle en correctie van 
de afstelparameters, de juiste dimen-
sionering van de installatie in functie 
van de behoeften (om overdimensio-
nering te voorkomen) en de controle 
van de conformiteit van de gastoevoer 
en van de ventilatie. 

Welke bijscholingen zou Cerga in  
de toekomst moeten voorzien?
R. Beeckmans: Ik zie drie interessante 
thema’s om aan te pakken. De 
dimensionering en de berekening van 
het vermogen van de installatie op 

basis van verbeterde berekenmetho-
des, en dat zowel in nieuwbouw als 
voor de vervanging van een verwar-
mingsketel. Ten tweede een opleiding 
over het ontwerp en de uitvoering van 
hybride systemen die gastoepassingen 
combineren met hernieuwbare 
energie zoals warmtepompen en 
thermische zonne-energie. En tot slot 
een opleiding over de dimensionering 
van gasleidingen, zowel voor lage- als 
voor middendruk en zowel voor kleine 
vermogens als voor industriële 
installaties. 

rOOkgasanalyse-instrUMenten, 
de verWarMingsaUdit en de  
Cerga-OPleidingen onder de loep

Als Cergainstallateur, Cergalesgever in G1, G2 en EPB bij EFPME en als 
energieauditor geeft Raphaël Beeckmans ons zijn mening over het meten 
van de verbrandingsparameters, over de verwarmingsaudit en de opleidin
gen van Cerga. Een mening die steunt op een rijke beroepservaring. 

Raphaël Beeckmans 
Motto: “Een correcte en krachtige 

verwarmingsinstallatie realiseren, kost 

niet méér tijd of geld.”

Trots: “Ik ben trots op de ontwikkeling van 

onze firma SANYDRO, die ik samen met 

mijn vader en zus leid.”

Vrije tijd: “Wat ik graag doe, is spelen met 

mijn drie kinderen en zeilen.”



 | 76 | maart 2013

Wie beter dan u weet hoe belangrijk 
mond-tot-mondreclame is? Wat 
vroeger aan de toog of onder vrienden 
gezegd werd, wordt nu gedeeld via 
Facebook. Mensen lezen de mening en 
waardering voor van alles en nog wat 
van andere mensen die ze kennen en 
vertrouwen. Het komt er dus op aan 
om ook als onderneming zo goed 
mogelijk voor de dag te komen in deze 
virale wereld. 
 
bedrijfspagina versus  
persoonlijk profiel
Een persoonlijk profiel op Facebook is 
niet te verwarren met een bedrijfs-
pagina. Terwijl een profiel maximaal 
5000 vrienden heeft, kan een bedrijfs-
pagina een onbeperkt aantal fans 
hebben. Een ander voordeel van een 
bedrijfspagina is dat u statistieken van 
het gebruik kunt raadplegen. Zo weet 
u precies hoeveel personen u bereikt 
hebt met een bepaald bericht en 
hoeveel mensen daar dan vervolgens 
op gereageerd hebben. Dit helpt u  
uw pagina efficiënter te beheren en 
berichten te plaatsen die het goed 
doen bij uw fans. In een bedrijfspagina 
kunnen ook applicaties geïntegreerd 
worden. Zo kunt u als ondernemer 
bijvoorbeeld een applicatie aanmaken 
met uw contactgegevens zodat 
potentiële klanten u gemakkelijk 
kunnen contacteren. 
Niet getreurd, wanneer u al een goed 
uitgebouwd profiel hebt, is dat geen 
verloren werk. U kunt dat profiel 
omzetten naar een bedrijfspagina. 
Zodra uw bedrijfspagina 25 fans heeft, 

kunt u zelfs een eigen URL kiezen 
zoals www.facebook.com/cv.janssens. 

Communicatiekanaal  
i.p.v. reclamekanaal
Sociale media zijn een communicatie-
kanaal en geen reclamekanaal. Een 
goede mix tussen conversationele en 
promotionele inhoud is dus aan te 
bevelen. Louter en alleen reclame 
rondsturen via Facebook is not done. 
Doet u dat toch, dan haken uw fans af. 
Zorg dus regelmatig voor interessante 
nieuwsberichten, met eventueel foto’s 
of links, die de fans een toegevoegde 
waarde bieden. In ons vak denken we 
dan bijvoorbeeld aan tips om energie 
te besparen of wat het ideale moment 
is om zijn verwarmingsketel te laten 
onderhouden. 
De te hanteren stijl op Facebook is een 
stuk minder formeel dan bijvoorbeeld 
op een bedrijfswebsite. Laat dus 
gerust de mens achter het bedrijf aan 
het woord. 
Nodig vrienden, kennissen en klanten 
uit om uw pagina te liken. Dit doet u 
via de knop ‘vrienden uitnodigen’. 
Plaats ook zeker een link naar uw 
Facebook-pagina op uw website en in 
uw e-mailverkeer naar klanten. 
Word op uw beurt zelf ook fan van 
andere relevante pagina’s. Interessante 
content die daar verschijnt, kunt u snel 
en gemakkelijk delen met uw fans. 
Niet al uw fans zien al uw berichten. 
Het gedrag op een bepaalde post 
bepaalt aan hoeveel personen 
Facebook een bericht zal tonen.  
‘Like’ daarom alvast steeds uw eigen 

berichten. Stimuleer de interactie op 
uw berichten door uitdrukkelijk aan uw 
fans te vragen wat ze ervan denken. 

acties op Facebook
Betalend adverteren op Facebook is 
niet al te duur. U bepaalt zelf het 
bedrag dat u wilt investeren en betaalt 
enkel wanneer uw advertentie 
aangeklikt wordt. Adverteren kan 
nuttig zijn om uw bedrijfspagina 
kenbaar te maken aan uw doelgroep. 
Die doelgroep is perfect af te bakenen 
via alle kenmerken die bij het netwerk 
bekend zijn. U hebt immers een 
kritische massa fans nodig om een 
viraal effect te kunnen bereiken. 
Wilt u een actie lanceren via uw eigen 
bedrijfspagina, dan moet dat via een 
applicatie waarin duidelijke actievoor-
waarden opgenomen zijn. Een bericht 
plaatsen op uw prikbord met de 
vermelding ‘like & win’ is een overtre-
ding van de Facebook-regels. Facebook 
kan u hiervoor bestraffen door uw 
pagina te blokkeren. Let echter wel op 
met acties via Facebook. Als de prijs 
aantrekkelijk is, zijn er genoeg mensen 
die maar wat graag fan worden van uw 
pagina om hun kans te wagen. Het is 
dan maar de vraag of dit soort fans 
waarde creëren door interactie aan te 
gaan en op termijn fan blijven. Zodra 
de actie afgelopen is, haken deze fans 
vaak gauw weer af. Vergeet dus zeker 
niet dat Facebook-marketing lange-
termijnwerk is.

Tips & tricks voor het gebrUik 
van FaCebOOk  
als OnderneMer

Het komt regelmatig voor dat gaskachels in een nis verkeerd worden 
aangesloten. De enige goede manier ziet u in deze schets en vertrekt 
bij een kraan die goed bereikbaar is in een aangrenzende ruimte, 
bijvoorbeeld de kelder die zich onder de leefruimte bevindt. Met deze 
kraan kan het toestel veilig worden afgesloten. Daarna volgt er een 
vaste muurdoorvoer die uitkomt bij een tweede afsluitkraan. Vanaf 
deze tweede kraan wordt het toestel aangesloten met een metalen 
flexibel. Die flexibel is zodanig geplaatst dat het toestel gemakkelijk 
uit de nis kan worden geschoven voor nazicht en onderhoud. Men 
mag dus nooit een flexibel in een muurdoorvoer aanbrengen. 

Om de vakwereld te ondersteunen, werd in opdracht van Leefmilieu Brussel (BIM) een nieuwe helpdesk opgericht met de 
medewerking van KVBG en Cedicol. Deze dienst is toegankelijk voor de vakman die erkend is in het Brussels Gewest in het 
kader van de EPB-reglementering voor verwarming. Hij kan terecht op de website www.epbverwarmingbru.be of tijdens de 
kantooruren op het nummer 078 15 44 50 voor advies over de interpretatie en toepassing van de EPB-reglementering voor 
verwarming en voor praktische tools zoals een infofiche over de reglementering, cursusmodules en modellen van attesten. 
Tel: 078 15 44 50 – www.epbverwarmingbru.be – epbverwarming@helpdeskbru.be

Installateurs vragen regelmatig naar 
de reglementering inzake het plooien 
van koperen buizen. Wijzigt de 
wanddikte van de buis aan de 
binnen en buitenkant van de plooi? 
Mag ik een koperen buis met de hand 
plooien? 

Uiteraard mag u als installateur 
koperen buizen plooien. We raden het 
zelfs aan, want door bochten te plooien 
zijn er minder hulpstukken nodig. Hoe 
minder hulpstukken u gebruikt, hoe 
minder risico op lekken. De wijziging 
van de wanddikte van een geplooide 
buis is verwaarloosbaar, daar hoeft u 
zich dus geen zorgen over te maken. 
De koperen buizen voor binneninstal-
laties die voldoen aan de norm NBN EN 
1057 bestaan in drie kwaliteiten: R220 
zacht uitgegloeide buis, R250 half-
harde buis en R290 harde buis. Deze 

laatste kunt u niet plooien, want dat 
zou leiden tot scheuren. Voor een 
halfharde buis moet u steeds een 
plooitang gebruiken. Let erop dat u 
de juiste maat gebruikt. De te 
plooien buis moet immers perfect 
passen in de uitsparing van de tang. 
Als dat niet het geval is, kunnen er 
ribbeltjes ontstaan aan de binnen-
kant van de buis. Gebruik kwalitatief 
gereedschap, het verschil met een 
goedkope plooitang laat zich in 
resultaat gauw merken. Om te 
controleren of de plooitang geschikt is 
om een bepaalde buis te plooien, legt u 
de buis in de uitsparing en controleert 
u of er geen licht tussen de buis en het 
plooibekken te zien is. Naast manuele 
plooitangen bestaan er ook elektrische 
en hydraulische plooitangen. 
Een zacht koperen buis (R220) kunt u 
met de hand plooien zolang de bocht 

niet te scherp wordt. Moet u voor dit 
type een kleine buigstraal plooien, dan 
gebruikt u toch beter een specifieke 
plooitang. Wanneer de zachte buis 
bekleed is, moet u uiteraard rekening 
houden met de mantel die er omheen 
zit. Zo kunt u voor een buis van 15 mm 
bijvoorbeeld een plooitang van 18 mm 
gebruiken. 

Niet mis in de nis

HelPdesk EPB Verwarming voor Brussel

in de PlOOi 

praktijk

kraan in aangrenzende ruimte

mantelbuis

bocht

aansluiting
gashaard

stopkraan

metalen flexibel

inbouwhaard

business

Sociale media zijn in. U hoort er dagelijks over en misschien hebt u zelf al 
een eigen profiel op Facebook, net als ruim vier miljoen Belgen. Maar hoe 
kunt u er als ondernemer ook garen uit spinnen? 
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weetjes

“Alles moet wijken voor de zonnepanelen”. Met deze woorden stuurde 
Robrecht Beuls van Groven Style bvba uit Sint-Truiden ons deze 
blunder. Het is inderdaad te hopen dat er héél veel zon is, want het 
verwarmingstoestel dat gebruikmaakt van deze rookuitgang kan op 
die manier onmogelijk goed en veilig functioneren. De aandachtige 
lezer heeft natuurlijk ook al opgemerkt dat de tweede schouw, die 
onder het verlengde van de dakhelling staat, niet uitmondt in zone 1 of 
2 zoals het hoort. Twee blunders goed voor één Bongo Gastronomie!

blUnder in beeld

HoRIzontAAl
2. Collectief rookgasafvoersysteem  

voor gesloten toestellen
3. Plaats bij Groningen bekend 

voor winning van L-gas
5. Symbool van het voegmetaal  

voor hardsolderen
7. Belgische Normalisatie
8. Stankafsluiter
10. Kunststof
11. Merk van badverwarmers  

van de groep Saunier Duval
12. Drukmeetinstrument
14. Belgisch fabrikant van ketels  

met vestiging in Seneffe
16. Lower Explosion Limit (afk.)
17. Eenheid warmtehoeveelheid
18. Kleur voor gasleidingen
19. Belgisch gastransport- 

netbeheerder
21. Plaats waar ketels ≥70 kW staan
23. Weerstand tegen hoge  

temperatuur
27. Hoofdbestanddeel van aardgas
28. Distributienetbeheerder in  

3000 Leuven

VERtICAAl
1. Lastechniek voor polyethyleen
2. Brandstof voor voertuigen
3. Distributienetbeheerder in  

1000 Brussel
4. Europese artikelnummering (afk.)
6. Materiaal voor gasleidingen
9. Bescherming van gasleiding  

bij muurdoorvoer
11. Jaar van constructie gastoestel
13. Maximum Operating Pressure (afk.)
15. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
20. Fabrikant van heldere stralers
22. Distributienetbeheerder in 1410 Waterloo
24. Reukstof in aardgas
25. Chemisch element van ijzer
26. Nominale druk

Win een bOngObOn! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur 
die naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GAStRonoMIE (waarde 89,90 
euro). Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

Wie zijn de eCHte kenners?
Voor hen speciaal dit ‘aardgasraadsel’. De juiste antwoorden zullen vanaf 1 maart beschikbaar zijn op www.cerga.be.
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