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TOEKOMST PERSPECTIEF
De World Gas Conference (WGC) is 
telkens de hoogmis voor alle stakeholders 
uit de gassector. Ook dit jaar kwamen van 
1 tot 5 juni meer dan 4.000 afgevaardig
den uit de gaswereld bij elkaar en 
verschaften meer dan 500 sprekers 
toelichting bij de huidige en toe
komstige ontwikkelingen. 
Internatio nale relaties werden 
versterkt en er kwamen techni
sche netwerken en samen
werkingen tot stand. Uiteraard 
was ook ons land vertegen
woordigd met een stand 
van de Belgische 
aardgasnijverheid, 
waarop KVBG, Fluxys, 
Exmar, Denys, Emmer 
Service en Agoria 
aanwezig waren. 

De WGC wordt om de 
drie jaar georganiseerd 
en in die tussentijd 
roept deze mondiale 
bijeenkomst sterke 
verwachtingen op. Ook 
tijdens de 26ste editie die 
doorging in Parijs, zagen we 
welke enorme perspectieven 
aardgas op middellange en 
lange termijn heeft. Aardgas 
is nog steeds de ideale 
energiebron voor bedrijven 
en huisgezinnen. In vergelij
king met andere fossiele 
brandstoffen is aardgas een 
stuk minder vervuilend. 
Bovendien is de toelevering 
verzekerd tegen een stabiele 
prijs en laat aardgas zich 
uitstekend inzetten in 

combinatie met duurzame energiebron
nen zoals de warmtepomp, thermische 
zonnepanelen of de warmtekrachtkoppe
ling. Ondertussen is het zelfs mogelijk om 
biogas te winnen uit organisch afval. 
Daarenboven kunnen we synthetisch gas 
produceren uit elektriciteit. Zelfs de grote 

namen uit de petroleumwereld 
hebben de prominente rol van 
aardgas in de wereldwijde energie
mix al lang begrepen. Zo is Total 
vandaag voor 55 % een aardgas
bedrijf. 

 Ook die andere toepassing 
van aardgas doet het goed: 
er rijden steeds meer 
wagens op aardgas. Tijd 

dus om op pagina 8 een 
overzicht te geven van waar 

die allemaal kunnen tanken. En met 
33 stations verspreid over heel 

België en 18 projecten in aanbouw, 
zijn we op de goede weg. The future’s 

bright... 

 Tot binnenkort, 

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga 

Waar moet u rekening mee 
houden bij de installatie van 
grootkeukenapparatuur op
aardgas?
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 Aardgas 
speelt een pro
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de wereldwijde 
energiemix. 

6Elektromagneetkleppen
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Een steeds omvangrijker 
netwerk van CNGstations. 8
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de dampkap niet gebruikt wordt. (Dit 
punt wijkt af van de bepalingen in de 
norm NBN D 51-003 voor huishoude-
lijke gaskooktoestellen waarvoor de 
luchttoevoeropeningen niet afsluitbaar 
mogen zijn.)
Bij mechanische luchttoevoer is het 
toevoerdebiet 85% van het afgezogen 
luchtdebiet, waarbij de resterende 15% 
op natuurlijke wijze uit de omgeving of 
van buiten aangevoerd wordt. 

Vergrendeling
Cateringapparatuur bestaat in type A, 
afvoerloze kooktoestellen, en type B, 
open toestellen die voorzien zijn van 
een afvoerstomp voor de verbran-
dingsgassen. 
Het is een must om de werking van  
de gastoestellen te vergrendelen en 
ondergeschikt te maken aan de 
werking van de dampkap en de 
volledige open stand van de afsluit-
bare luchttoevoeropening(en). Bij 
mechanische luchttoevoer dient de 
werking van de gastoestellen onderge-
schikt te zijn aan het functioneren van 
zowel de mechanische luchttoevoer 
als de luchtafzuiging. Wanneer de 
ventilatie niet correct functioneert, 
bestaat immers een risico op CO- 
vergiftiging. 
Met vergrendelen bedoelen we dat de 

gasvoeding wordt afgesloten of dat, 
via de elektrische voeding, de werking 
van het gastoestel niet mogelijk is 
wanneer er onvoldoende ventilatie is. 
Deze vergrendeling kan ingrijpen op 
een van de volgende punten:
• een automatische gasklep,  

gemeenschappelijk voor alle 
gastoestellen;

• een individuele gasklep voor elk 
gastoestel;

• de elektrische voeding van de 
gastoestellen.

 
Het al dan niet activeren van de 
vergrendeling kan afhankelijk zijn van:
• het luchtdebiet: Het luchtdebiet 

wordt gedetecteerd door een 
vaanschakelaar die onder de 
ventilator wordt geplaatst; 

• de luchtdruk: De luchtdruk wordt 
gemeten door de drukschakelaar of 
een verschildrukschakelaar/
transmitter die tussen een aanzuig-
zijde en de uitlaat van de ventilator 
wordt aangesloten; 

• het opgenomen vermogen: Het 
door de ventilator verbruikt 
vermogen wordt gemeten en bij een 
te laag verbruik wordt de vergren-
deling bekrachtigd; 

• of de CO2-meting: Wanneer enkel 
type A-gastoestellen opgesteld zijn, 

kan de vergrendeling ook gestuurd 
worden door CO2-meting in de 
omgevingslucht in de keuken. Bij een 
concentratie kleiner dan 1.000 ppm 
CO2 is de vergrendeling niet actief. 
Bij een concentratie tussen 1.000 en 
5.000 ppm CO2 treedt een visueel 
en auditief alarmsignaal in werking. 
Bij een concentratie groter dan 
5.000 ppm CO2 wordt de gastoevoer 
vergrendeld. 

De vergrendeling moet bovendien ‘fail 
safe’ ontworpen worden door de 
installatie van een normaal gesloten 
magneetklep. Daarnaast moeten bij 
het vergrendelen ook alle elektrische 
kooktoestellen uitgeschakeld worden. 
In bestaande installaties treft men 
soms een schakelaar aan die de 
vergrendeling opheft. Het hoeft geen 
betoog dat zo’n schakelaar een slechte 
zaak is die veiligheidsrisico’s inhoudt. 

De gasaansluiting
Net buiten de keuken of nabij een 
uitgang, op een gemakkelijk bereik-
bare plaats, wordt een RHT-kraan met 
smeltveiligheidshandgreep geplaatst. 
Deze is gemeenschappelijk voor alle 
gastoestellen in de keuken. 
Daarnaast krijgt elk gaskooktoestel 
zijn eigen stopkraan. Zorg ervoor dat 
ook deze gemakkelijk toegankelijk zijn. 
De aansluiting gebeurt met een vaste 
leiding of met een metalen slang met 
kunststoffen bekleding. Slangen met 
aansluiting DN 15 moeten beantwoor-
den aan de norm NBN EN 14800, 
slangen met aansluiting DN 20 ≤ DN  
≤ DN 50 aan de KVBG-specificatie 
91/01. De aansluiting moet zo uitge-
voerd worden dat het knikken, kraken 
of wringen van de slang voorkomen 
wordt. 
Om de keuken goed te kunnen 
reinigen, zijn kooktoestellen vaak 
verplaatsbaar. Om te voorkomen dat 
bij het verrijden van een kooktoestel 
aan de metalen slang wordt getrok-
ken, wordt een RVS-kabel of ketting 
die korter is dan de slang bevestigd 
tussen een vast punt (nabij de 
stopkraan) en het kooktoestel. 

Voor commerciële catering wordt vaak de voorkeur gegeven aan gastoestellen. Gas is immers goed regelbaar en 
ook financieel een interessante keuze. Een kWh aardgas kost ongeveer 2,5 maal minder dan dezelfde kWh elektrici-
teit. De installatie van grootkeukenapparatuur op aardgas vergt echter kennis van zaken en de normen NBN 
D 51-003, NBN D 51-004 en NBN D 51-006 behandelen de niet-huishoudelijke kooktoepassingen niet. In dit artikel 
doen we dat wel. 

Nieuwe grootkeukengastoestellen 
moeten CE gekeurd zijn volgens de 
Europese gasrichtlijn 2009/142/EG. 
Dit CE-merk biedt een kwaliteitsgaran-
tie voor zowel concept, als veiligheid 
en energieprestatie en is terug te 
vinden op de dataplaat van het toestel 
waarop eveneens België als land van 
bestemming vermeld dient te zijn. 

Ventilatie van de keuken
Het ventilatiesysteem zorgt voor het 
naar buiten afvoeren van de verbran-
dingsproducten en de kookdampen, 
maar staat tegelijkertijd in voor de 
aanvoer van voldoende verse lucht. 
Alle gaskooktoestellen moeten onder 
een dampkap staan, die aan alle zijden 
minstens 250 mm breder is dan het 
kooktoestel zelf. Behalve natuurlijk 
wanneer het toestel tegen een wand 

staat. De rand van de dampkap moet 
voldoende oversteken zodat de 
kookdampen en de verbrandingspro-
ducten maximaal worden afgezogen. 
We bevelen bovendien aan om de 
onderzijde van de dampkap op 2 à 
2,1  m hoogte boven de vloer te 
plaatsen. Vaak wordt de plaatsings-
hoogte van de dampkap echter 
bepaald door de hoogte van het 
plafond. 
Het af te zuigen luchtdebiet hangt af 
van het opgesteld vermogen, het 
soort gastoestel en de hoogte van de 
dampkap. NBN D 50-001 schrijft voor 
dat de CO2-concentratie kleiner moet 
zijn dan 1.000 ppm wanneer het 
ventilatiesysteem in werking is. 
Daarnaast bepaalt het 'Ministerieel 
Besluit van 09.01.91 tot vaststelling 
van de voorwaarden waaraan gesloten 

plaatsen moeten voldoen, waar 
voedingsmiddelen en/of dranken ter 
consumptie worden aangeboden en 
waar gerookt mag worden' een 
minimaal ventilatiedebiet van 15 m3/h 
per m2 vloeroppervlakte voor de 
horeca. Het definiëren van het 
afvoerdebiet is een complex gegeven 
waarvoor u het best de fabrikant van 
het gaskooktoestel en de afzuig-
installatie raadpleegt. 
In moderne grootkeukens treffen we 
vaak vraaggestuurde ventilatie aan. 
Bij deze ventilatiesystemen wordt het 
afzuigdebiet geregeld in functie van 
de luchtkwaliteit in de ruimte: lucht-
vochtigheid, CO2-concentratie,... 
Dergelijke systemen laten een 
aanzienlijke energiebesparing toe 
zonder de luchtkwaliteit te schaden. 
De luchttoevoer gebeurt natuurlijk of 
mechanisch. Bij natuurlijke toevoer 
wordt de verse buitenlucht via 
openingen in de wand of via een 
verticale buis met kruiskap op het dak 
aangevoerd. De onderdruk door de 
luchttoevoer moet worden beperkt tot 
5 Pa. 
Om tochtproblemen te vermijden, is 
het belangrijk om de luchttoevoer-
openingen zo te plaatsen dat de 
aangevoerde lucht zich zo snel 
mogelijk mengt met de door het koken 
verwarmde lucht. De luchttoevoer-
openingen worden op een hoogte van 
minstens 1,8 m voorzien. De openingen 
in de buitenmuur zijn afsluitbaar om 
bevriezing van de radiatoren en 
warmteverlies te voorkomen wanneer 

Do’s-and-don’ts bij de installatie van 

GROOTKEUKENAPPARATUUR 
OP AARDGAS
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Figuur 1 De te respecteren afstanden tussen de kooktoestellen en de afzuigkap in  
een grootkeuken. 
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Regelmatig krijgen we de vraag over 
de methode die men moet gebruiken 
om de plaats van de rookgasuitmon-
ding van toestellen type C met een 
vermogen < 70 kW te bepalen. Er zijn 
immers twee methodes: die van het 

‘huisje in perspectief’ en de methode 
van de verdunningsfactor. Het is niet 
de ene of de andere methode, want in 
bepaalde situaties moet u rekening 
houden met beide methodes. 
 

Om de plaats van de rookgasuitmon-
ding van een gastoestel te bepalen, 
moet u sowieso steeds de methode 
van het huisje in perspectief toepas-
sen. In de schematische tekeningen 
die u terugvindt in de NBN D 51-003 
bijlage G leest u de minimumafstan-
den die u moet respecteren. Gaat het 
om een gastoestel (incl. cv-ketel) met 
een vermogen tussen 30 en 70 kW of 
om een cv-ketel die valt onder het 
toepassingsgebied van de norm NBN 
B 61-002, dan moet u daarbovenop 
ook rekening houden met de methode 
van de verdunningsfactor. In dat geval 
moet u de strengste van de twee 
methodes toepassen. 

In elk appartement moet verplicht 
een sectioneerkraan geplaatst 
worden op een inkomende gas-
leiding. De stopkraan voor een 
gastoestel kan in geen geval 
dienstdoen als sectioneerkraan.  
De norm NBN D 51-003 § 4.4.1.6 
stelt immers dat elke inkomende 
gasleiding in een appartement 
uitgerust moet zijn met een 
sectioneerkraan, gevolgd door een 
T-stuk met stop of dop, ongeacht de 
lengte en ligging van de leiding en 
het aantal toestellen dat door de 
leiding gevoed wordt. Dat neemt 
echter niet weg dat elk verbruiks-
toestel steeds voorafgegaan moet 
worden door een stopkraan. 

HUISJE OF  
VERDUNNINGSFACTOR?

SECTIONEERKRAAN 
verplicht in elk appartement

praktijk

Controle van de luchtkwaliteit 
Aangepaste ventilatie is noodzakelijk 
om de luchtkwaliteit te herstellen en 
te voorkomen dat de lucht onaange-
naam, vochtig en muf wordt. Te veel 
ventilatie jaagt echter de kosten voor 
verwarming de hoogte in. Het komt er 
dus op aan dit weldoordacht aan te 
pakken. 
Om de luchtkwaliteit te controleren, 
meet u op drie plaatsen in de keuken, 
op 2 m hoogte, de CO2-concentratie, 
nadat alle gastoestellen minstens 
30 minuten op maximaal vermogen 
gewerkt hebben terwijl de dampkap 
functioneerde. De gemiddelde waarde 
wordt berekend en in het meetverslag 
opgenomen. Hiervoor gebruikt u een 
rookgasanalysetoestel dat voldoet aan 
de norm EN 50379 of een CO2-meet-
toestel volgens de norm EN 50543. Bij 
moderne afzuiginstallaties waarbij de 
dampkappen regelbaar zijn, dient u na 

te gaan of de veiligheid gewaarborgd 
is bij verschillende luchtdebieten van 
de ventilator. 
In een grootkeuken meet u de 
luchtkwaliteit in volgende gevallen:
• bij het onderhoud van het (de) 

gaskooktoestel(len) of de ventilatie;
• na de herstelling of de vervanging 

van een gastoestel;
• na de herstelling of de vervanging 

van de afzuigventilator;
• wanneer er een vermoeden is van 

een slechte luchtkwaliteit.
 
Bij een concentratie tussen 1.000 en 
5.000 ppm CO2 hebt u verschillende 
mogelijkheden. U kunt het afzuig-
debiet verhogen of de luchttoevoer 
verbeteren. Is dat niet (meteen) 
mogelijk, dan koppelt u beter niet-
noodzakelijke gaskooktoestellen 
tijdelijk af zodat deze niet gebruikt 
kunnen worden. Een concentratie 

groter dan 5.000 ppm CO2 betekent 
een duidelijk risico op onvolledige 
verbranding van het gas en op 
CO-vergiftiging. Na overleg met de 
uitbater van de keuken, de technisch 
verantwoordelijke en/of de preventie-
adviseur, sluit u de gastoevoer af en 
laat u de ruimte ontruimen. De ruimte 
moet overvloedig geventileerd worden 
door buitenramen en deuren te 
openen. Ten slotte dienen de gastoe-
voer of de gastoestellen afgesloten en 
verzegeld te worden tot het probleem 
verholpen is. 
Als vakman draagt u in een dergelijke 
situatie een grote verantwoordelijk-
heid. Bij gebrek aan veiligheidsbewust-
zijn en medewerking van de uitbater 
van de keuken adviseren we u om de 
brandweer te verwittigen die de 
nodige maatregelen zal nemen. 
Ook zonder formele risicoanalyse kunt 
u als vakman het risico op vervuilde 
omgevingslucht in een keuken inschat-
ten en in functie hiervan handelen. 
Het risico neemt toe in de volgende 
gevallen:
• wanneer het afzuigsysteem niet 

proper is, al lange tijd niet meer 
gebruikt is, te klein is of onbetrouw-
baar blijkt te zijn;

• in kleine keukens, zonder ramen of 
deuren die rechtstreeks naar buiten 
geven voor luchttoevoer;

• bij duidelijk slecht ontworpen of 
onderhouden ventilatiesystemen 
(lange ingewikkelde luchtkanalen, 
defecte ventilatoren, lekkende 
luchtkanalen, zichtbare ontsnapping 
van kookdampen of stoom, enz.);

• wanneer de gebruiker er zich niet 
van bewust is dat de gastoestellen 
niet gebruikt mogen worden zonder 
voldoende ventilatie;

• bij duidelijke kookgeuren in de 
keuken of vocht tegen koude 
wanden als gevolg van onvoldoende 
ventilatie;

• bij gebruik van gaskooktoestellen 
die niet onder een dampkap staan;

• wanneer de installatie verouderd is. 

afzuigventilator

motor
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kook-
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type B

luchtdrukschakelaar

S2: eindschakelaar - luchttoevoer open

F1= motor automaat

stopkranen van
alle keukentoestellen

RHT-kraan met
smeltveiligheidshandgreep

magneetklep

F2= zekering stuurcircuit
K1= motor relais
K2= relais vertraagd inschakelen
K3= relais openen gas
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Figuur 2 Schema waarbij de werking van de gastoestellen ondergeschikt is aan de 
werking van de dampkap (via de luchtdrukschakelaar) en de volledige open stand van 
de afsluitbare luchttoevoeropening (via de eindschakelaar). De gasvoeding wordt pas 
ingeschakeld nadat de afzuigventilator ongeveer een minuut is aangeschakeld en 
onderdruk is gedetecteerd. 

TYPE TOESTEL

BESTAAND GEBOUW NIEUWBOUW

bijkomend toestel 
plaatsen

toestel  
vervangen toestel plaatsen

gastoestel ≤ 30 kW  
(excl. cv-ketel)

huisje huisje huisje

cv-ketel ≤ 30 kW  huisje  huisje huisje &  
verdunningsfactor

30 kW < gastoestel <  
70 kW (incl. cv-ketel)

huisje &  
verdunningsfactor

huisje &  
verdunningsfactor

huisje &  
verdunningsfactor

dossier

Toe te passen methode voor de plaatsbepaling van de rookgasuitmonding van C-
toestellen in functie van het type toestel en gebouw.

Voorbeelden van de correcte plaatsing van een sectioneerkraan op een inkomende gas-
leiding in een appartement. 

-

-

-
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drukregelaar zich sluit, de druk in 
deze leiding stijgen tot boven de 
insteldruk van de afslagklep. Hierdoor 
slaat de afslagklep af en wordt de 
gasvoeding onderbroken. 
De hogedrukafslagklep beveiligt de 
binneninstallatie tegen een mogelijk 
defect van de drukregelaar. De norm 
NBN EN 12186 geeft de relatie weer 
tussen de instelling van de drukrege-
laar en de afslagklep (zie tabel 1). 

Bij een instelling van de drukregelaar 
op bv. 90 mbar moet de afslagklep 
ingesteld worden op een druk van 
maximaal 90 x 2,50 = 225 mbar. 
De distributienetbeheerder bepaalt de 
instelling waarop de afslagklep wordt 
aangesproken. De mogelijkheden om 
deze druk te verhogen en zo het 
afslaan van de veiligheidsklep te 
voorkomen, zijn dus beperkt:
• Plaats een traag sluitende magneet-

klep. Wanneer deze er enkele 
seconden over doet om te sluiten, 
zal de drukregelaar sneller sluiten 
dan de magneetklep en zal er geen 
drukstijging optreden. 

• Vergroot het buffervolume tussen 
de gascabine en de magneetklep. 
Soms volstaat het de magneetklep 
verder stroomafwaarts, dichter bij 
de gastoestellen, te plaatsen. Een 
andere manier om het buffervolume 
te vergroten, is het aansluiten van 
een buffervat op de gasleiding 
tussen de uitgang van de cabine en 
de magneetklep. Een derde moge-
lijkheid is het vergroten van de 
leidingdiameter om zo een buffer te 
creëren. Tabel 2 geeft de formule 
om de grootte van het buffervolume 
te bepalen. 

In ons voorbeeld waarbij de drukrege-
laar is ingesteld op 90 mbar, is het 
buffervolume + het volume van de 
gasleidingen gelijk aan

Stel dat we tussen de gascabine en de 
magneetklep een stalen leiding van 
8 m lang DN 50 hebben. Binnen Ø = 
buiten Ø – (2 x wanddikte) = 60,3 –  
(2 x 4,5) = 51,3 mm = 0,051 m. 

Het volume van deze leiding =  
lengte x oppervlakte 

 
 

 
Het buffervat dat via een aftakking 
wordt aangesloten, moet dus een 
volume hebben van 0,11 – 0,016 = 
0,094 m3. 
Stel dat we het buffervolume verticaal 
tegen de wand in het lokaal van de 
gascabine plaatsen. We nemen een 
buis DN 250 (273 x 5) met binnen-
diameter = 0,263 m. 
De benodigde lengte voor de buffer 
leiden we af uit bovenstaande 
formule: 

In deze berekening houden we geen 
rekening met de inhoud van de twee 
gewelfde bodems die op de buis gelast 
worden en de verbindingsleiding. 

Een magneetklep in een aardgasinstallatie sluit de aardgasvoeding af in een mogelijk gevaarlijke situatie.  
De magneetafsluiter kan worden aangestuurd door de branddetectiecentrale van het gebouw, door CO-detectoren  
in de stookplaats, door CO2-detectoren of door gasdetectoren. Waaraan moet zo’n magneetklep echter voldoen om 
optimaal haar functie te kunnen vervullen?

De norm NBN B 61-001 ‘stookplaatsen 
en schoorstenen’ met als toepassings-
gebied installaties met een opgesteld 
vermogen ≥ 70 kW bevat geen 
verplichting om een elektrische 
magneetafsluiter te plaatsen. Het 
komt nochtans geregeld voor dat de 
lokale brandweer of het lastenboek 
van de werken deze eis stellen. 

De beschermingsgraad IP
Conform de norm IEC 60529, heeft de 
magneetklep een beschermingsgraad 

in overeenstemming met haar 
opstellingsplaats:
• Opstelling in een gebouw op een 

droge plaats: minimaal IP 41.
• Opstelling buiten een gebouw onder 

een afdak: minimaal IP 43.
• Opstelling buiten een gebouw 

zonder beschermend afdak: 
minimaal IP 44. 

Weerstand tegen hoge tempera‑
tuur RHT

Alle elementen van de binnenleiding 
moeten binnen in een gebouw 
bestand zijn tegen hoge temperatuur 
(type RHT). De norm NBN D 51-003 
§ 4.2 voorziet een aantal alternatieve 
maatregelen voor componenten die 
niet in RHT-uitvoering bestaan, zoals 
een magneetklep:
• Plaatsing in een kast met een 

maximumvolume van 0,2 m3 en met 
wanden met brandweerstand EI30. 
• Plaatsing in een gecompartimen-
teerde ruimte met verhoogde 
brandveiligheid, zoals een stook-
plaats (zie NBN B 61-001) of een 

drukreduceerlokaal waarin een 
gascabine met ingangsdruk  
> 100 mbar en met een aardgas-
debiet > 100 m3/h is opgesteld 
(zie NBN D 51-001). 
• De magneetklep wordt be-

schermd door een thermische 
beveiligingsklep of RHT-kraan met 
smeltveiligheidshandgreep die net 
stroom opwaarts van de magneet- 

klep geplaatst is. 
• Plaatsing buiten het gebouw. 
• Plaatsing stroomafwaarts van de 

stopkraan bv. in de gasstraat van 
een brander in een procestoe-
passing. 

Hoe ongewenst afslaan voor‑ 
komen?
Bij een magneetklep in een drukredu-
ceerlokaal kan het gebeuren dat de 
veiligheidsklep van de gascabine 
afslaat bij een elektrische onderbre-
king waardoor de gasvoeding wordt 
onderbroken. De distributienetbeheer-
der die eigenaar van de gascabine is, 
moet in dat geval de gascabine komen 
heropstarten. 
Hoe we deze ongewenste uitschake-
ling kunnen voorkomen, leggen we uit 
aan de hand van een voorbeeld. 

Stel dat we een installatie hebben met 
twee ketels van elk 500 kW. Wanneer 
de ketels op vol vermogen werken, 
levert de gascabine 2 x 500 kW x 0,11 
= 110 m3/h hoogcalorisch aardgas. 
Bij het uitschakelen van de magneet-
klep sluit deze in enkele honderdsten 
van een seconde, terwijl de drukrege-
laar openstaat en 110 m3/h levert. De 
drukregelaar heeft een zekere tijd 
nodig om zich te sluiten na het 
wegvallen van het debiet. Indien het 
buffervolume, dit is het volume in de 
buizen tussen de drukregelaar en de 
magneetklep, te klein is, zal terwijl de 

ELEKTROMAGNEETKLEPPEN
in binneninstallaties

praktijk

Gascabine waarmee de aardgasinstal-
latie van één klant gevoed wordt. 

De magneetklep sluit de aardgasvoeding  
af in een mogelijk gevaarlijke situatie.

Tabel 1 Relatie tussen de instelling van de drukregelaar en de hogedrukafslagklep. 

Tabel 2 Berekening buffervolume tussen gascabine en magneetklep. 

Instelling drukregelaar gascabine (bar) Instelling hogedrukafslagklep (bar)

0,1 < drukregelaar ≤ 0,5 ≤ 1,75 x insteldruk drukregelaar

drukregelaar ≤ 0,1 bar ≤ 2,50 x insteldruk drukregelaar

Werkdruk installatie (bar) Buffervolume + volume gasleiding (m3)

< 30 maximumaardgasdebiet/500

30 ≤ druk < 300 maximumaardgasdebiet/1000

110 m3/h = 0,11 m3.
1000

 V = L x π x d2

  = 8 x  3,14 x 0,0512 

 = 0,016 m3.

4 4

L = V x 4  =    0,094 x 4    = 1,73 m.π x d2 3,14 x 0,2632
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WEST-VLAANDEREN – OPEN
1 Electrabel, Brugge
2 GOW!, Ieper
3 DATS 24, Wevelgem
4 GPS, Anzegem
5 DATS 24, Roeselare
OOST-VLAANDEREN – OPEN
6 DATS 24, Melle
7 ELVA, Aalst
8 DATS 24, Ninove
ANTWERPEN – OPEN
9 DATS 24, Antwerpen
10 Drive LNG, Kallo
11 GPS, Brasschaat
12 DATS 24, Schoten
13 Q8, Schoten
14 DATS 24, Geel 
15 DATS 24, Lier
16 DATS 24, Kontich
17 Maes, Rumst
18 GPS, Sint-Katelijne-Waver
19 Electrabel, Mechelen
VLAAMS-BRABANT – OPEN
20 DATS 24, Zaventem
21 DATS 24, Diest
22 DATS 24, Overijse
23 DATS 24, Halle
24 DATS 24, Grimbergen
LIMBURG – OPEN
25 DATS 24, Hasselt 
HENEGOUWEN – OPEN
26 ENoRa, Doornik
BRUSSEL – OPEN
27 DATS 24, Anderlecht

WEST-VLAANDEREN – NIEUW
28 DATS 24, Waregem (Q3)
VLAAMS-BRABANT – NIEUW
29 ENoRa, Zellik
30 DATS 24, Sint-Joris-Winge (Q2)
31 DATS 24, Halle Dassenveld (Q2)
LIMBURG – NIEUW
32 DATS 24, Bree 
WAALS-BRABANT – NIEUW
33 ENoRa, Nivelles (Q1)

 
 

 

 

WAAR AARDGAS TANKEN?
Steeds meer particulieren, bedrijven en lokale besturen kiezen voor aardgas in samen gedrukte vorm 
(CNG - Compressed Natural Gas) als brandstof voor hun voertuigen. Het Belgische netwerk van CNG-
tankstations breidt dan ook continu uit. Op onderstaande kaart ziet u waar u vandaag al aardgas kunt 
tanken. Voor het meest recente overzicht kunt u steeds terecht op www.ngva.be.

BLUNDER in beeld
Hier heeft iemand tegen de zijgevel een rookgasafvoerkanaal in pvc aangebracht. 
Ideaal als regenwaterkanaal, maar totaal ongeschikt om rookgassen van een 
atmosferische badverwarmer, waarvan de temperatuur tot 250 °C oploopt, af te 
voeren. Ondertussen is de geïmproviseerde constructie onderaan al half gesmol-

ten. Een goedkope oplossing, maar extreem gevaarlijk. 
Deze blunder werd ons toegestuurd door David Rigo van Massin 
SPRL uit Fléron. Hij wint de Bongobon Gastronomie. 

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 de Bongobon 
GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

WEST-VLAANDEREN
1. Brugge, Electrabel 
2. Ieper, GOW! 
3. Wevelgem, DATS 24
4. Anzegem, GPS 
5. Roeselare, DATS 24
6. Waregem, DATS 24 

OOST-VLAANDEREN
7. Melle, DATS 24 
8. Aalst, ELVA 
9. Ninove, DATS 24 

LIMBURG
21.  Bree, DATS 24 
22. Hasselt, DATS 24 

ANTWERPEN
10. Antwerpen, DATS 24 
11. Kallo, Drive LNG 
12. Brasschaat, GPS 
13. Schoten, DATS 24 
14. Schoten, Q8 
15. Geel, DATS 24
16. Lier, DATS 24 
17. Kontich, DATS 24 
18. Rumst, Maes 
19. Sint-Katelijne-Waver, GPS 
20. Mechelen, Electrabel

VLAAMS-BRABANT
25. Zaventem, DATS 24
26. Diest, DATS 24 
27. Overijse, DATS 24
28. Grimbergen, DATS 24
29. Zellik, ENoRa
30. Sint-Joris-Winge, DATS 24
31. Halle, DATS 24
32. Halle, DATS 24 

HENEGOUWEN
33. Tournai, ENoRa 

BRUSSEL
23. Anderlecht, DATS 24 

WAALS-BRABANT
24. Nivelles, ENoRa




