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Dimensionering van collectieve kanalen in overdruk, volgens de geldende Europese 
regelgeving (EN13384-2+A1:Juli2019 & EN1749:Januari2020) 
___________________________________________________________________________ 

Inleiding 

In België werden rond 2011 voor het eerst collectieve overdrukkanalen in gebruik genomen. 

Een echte evolutie maar ook een revolutie van de tot dan toe bekende C4 & C8 collectieve kanalen. De 
klassieke collectieve C4-systemen (bekend als CLV, 3-CE of LAS) en de C8-systemen (bekend als semi-
CLV) werkten immers met een afvoerkanaal voor verbrandingsproducten in onderdruk, beter bekend 
als CLV onder natuurlijke trek.    

De geavanceerde CLV-systemen daarentegen boden een werking met een schoorsteenkanaal aan 
waarbij de verbrandingsgassen in overdruk werden afgevoerd. 

Om deze nieuwe praktijken te reglementeren, had CERGA in juni 2012 gewerkt aan de opstelling van 
een technisch dossier (met de hulp van fabrikanten van gastoestellen, maar ook met de fabrikanten 
van metalen en kunststof schoorstenen) dat het gebruik van condensatieketels in het kader van 
renovaties mogelijk maakt. Met de toen geldende normen en regels werd een technologie beschikbaar 
waarmee meteen aanzienlijke ruimtebesparingen mogelijk waren. 

Het is dan ook in dit technisch dossier dat voor het eerst in België collectieve systemen in overdruk 
werden geïntroduceerd en voorgesteld op een wijze die wij als "reglementair" konden omschrijven. 
De naam "C4 of C8 overdruksysteem" werd vanaf toen courant gebruikt. 

Deze nieuwe systemen konden al snel hun belang en voordelen ten opzichte van conventionele 
oplossingen aantonen. Geleidelijk aan vervingen zij de "oplossingen van gisteren", gebaseerd op 
natuurlijkje trek-CLV’s. 

Om deze overdruk-CLV’s te dimensioneren, had CERGA de volgende tabel meegedeeld: 

 

De dimensionering werd uitgevoerd op basis van de destijds geldende EN 13384-2. In de inleiding van 
EN 13384-2 werd steeds vermeld dat :  

« De in deze norm beschreven berekeningen zijn ingewikkeld en de beste manier om ze op te lossen is met behulp 
van een computerprogramma. De algemene beginselen van de berekeningsmethode van EN 13384-1 zijn ook op 
deze norm van toepassing. » 
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De indeling van gastoestellen was toen ook opgenomen in het Europese technische rapport CEN/TR 
1749 (:2009). De Belgische installatienorm NBN D51-003 "Binneninstallatie van aardgastoestellen en 
hun installatie - Algemene bepalingen" heeft dit Europees technisch rapport overgenomen in zijn 
bijlage E (normatief) om de in België toegelaten gastoestellen op te nemen. 
Noch in het Europees rapport CEN/TR 1749 (:2009), noch in bijlage E van NBN D 51-003 is sprake van 
" C4- of C8-overdruksystemen". 
 
Aangezien de normen de markt- en technische ontwikkelingen moesten volgen, dienden ook de 
overdruksystemen te worden opgenomen. Het was daarom normaal dat  

- Het Europese technische rapport CEN/TE 1749 (:2009) is bijgewerkt en integreert deze nieuwe 
gevallen volledig door de invoering van nieuwe classificaties van gastoestellen, de types C(10) 
tot C(15) zijn toegevoegd. Ook is besloten dit verslag om te zetten in een Europese norm, die 
uiteindelijk in januari 2020 het licht moest zien. 

- Tegelijkertijd en vooruitlopend op de actualisering van CEN/TR 1749 in juli 2019 is ook EN 
13384-2 gewijzigd, waarbij met name enkele fundamentele wijzigingen zijn aangebracht door 
de publicatie van een nieuwe tabel met specificaties voor gasketels van type C(10). 

 
Op 12 februari 2020 heeft Gas.be een technische mededeling gepubliceerd met het oog op de 
integratie van de types C(10) tot C(15) in bijlage E (normatief) en de lijst van in België toegelaten 
toestellen. Deze technische mededeling vormt de basis voor het volgende addendum bij NBN D51-003 
dat zeer binnenkort wordt verwacht. 
 
Europese en Belgische regelgeving vanaf 2020 
Definitie van de nieuwe types C(10) tot C(15) - uittreksels van EN 1749:januari2020 -: 

Verduidelijking betreffende de legende van figuren/diagrammen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type C(10). Een apparaat van type C dat via zijn twee kanalen wordt aangesloten op een gemeenschappelijk 
kanaalsysteem(12) dat is ontworpen voor meer dan één apparaat. Dit 
gemeenschappelijk kanaalsysteem bestaat uit twee kanalen die worden aangesloten 
op een horizontale terminal, die tegelijkertijd verse lucht toevoert naar de brander en 
de verbrandingsproducten naar buiten afvoert via openingen die ofwel concentrisch 
zijn ofwel dicht genoeg bij elkaar liggen zodat ze aan vergelijkbare windcondities zijn 
blootgesteld. 

Het apparaat van type C(10) is ontworpen om te worden aangesloten op een 
gemeenschappelijk kanaalsysteem dat is ontworpen om te werken onder 
omstandigheden waarin de statische druk in het gemeenschappelijk afvoerkanaal voor 
verbrandingsproducten groter kan zijn dan de statische druk in het gemeenschappelijk 
luchttoevoerkanaal. 
(12) Dit collectieve kanalensysteem maakt integraal deel uit van het gebouw en is geen onderdeel van het 
toestel. 
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Een fijne zwarte lijn betekent dat het kanaal voor de afvoer van 
verbrandingsgassen en/of het luchttoevoerkanaal een integrerend deel 
van het toestel vormen (dit geldt voor verbindingskanalen voor 
luchttoevoer en afvoer van verbrandingsgassen, en voor verticale kanalen 
voor luchttoevoer en afvoer van verbrandingsgassen) 

Een dikke grijze lijn betekent dat het verticale verbrandingsproductafvoer 
en/of luchttoevoerkanaal afzonderlijke rookkanalen zijn 
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Type C(11). Een apparaat van type C dat bestaat uit een geheel van twee of meer over het algemeen identieke 
apparaatmodules, verbindingskanalen, een gemeenschappelijk rookkanaal, een 
gemeenschappelijk luchtkanaal, waarbij de statische druk in de gemeenschappelijke 
rookkanalen hoger zou kunnen zijn dan de statische druk in de luchtkanalen en waarbij 
de openingen van het luchtkanaal en het rookkanaal naar buiten toe ofwel 
concentrisch zijn, ofwel dicht genoeg bij elkaar liggen om aan vergelijkbare 
windcondities te zijn blootgesteld. 

Een apparaat van type C(11) is ontworpen om te worden gemonteerd door zijn 
apparaatmodules via zijn kanalen aan te sluiten op zijn gemeenschappelijke kanalen. 
Deze gemeenschappelijke kanalen bestaan uit twee kanalen die worden aangesloten 
op hun terminals, die tegelijkertijd verse lucht toevoeren naar de brander van elke 
apparaatmodule en de verbrandingsproducten van elke apparaatmodule naar buiten 
afvoeren via openingen die ofwel concentrisch zijn, ofwel dicht genoeg bij elkaar liggen 
zodat ze aan vergelijkbare windcondities zijn blootgesteld. Het apparaat heeft een 
enkele luchtinlaat en een enkele rookuitlaat. 

Het apparaat van type C(11), samengesteld uit twee of meer modules, is ontworpen als 
enkelvoudig apparaat; elke apparaatmodule kan zelfstandig werken en bestaat uit een warmtewisselaar, een brander, en 
regel- en veiligheidsinrichtingen. 
Het apparaat van type C(11) wordt beoordeeld en gecertificeerd naar analogie met de types C1, C3 en C5. 
 
Type C(12). Een apparaat van het type C dat via een van zijn kanalen is aangesloten op een gemeenschappelijk 

rookkanaalsysteem(13). Het apparaat wordt via een tweede van zijn kanalen 
aangesloten op zijn terminal die lucht toevoert naar het apparaat van buiten het 
gebouw. 
Een apparaat van type C(12) is ontworpen om te worden aangesloten op een 
gemeenschappelijk rookkanaal dat is ontworpen voor werking onder omstandigheden 
waarbij de statische druk in het gemeenschappelijke rookkanaal hoger zou kunnen zijn 
dan de statische druk in de afzonderlijke luchtkanalen. 
(13) Dit individuele of gemeenschappelijke kanalensysteem vormt een integrerend deel van 
het gebouw en maakt geen deel uit van het toestel. 

 

 

 

 

 

Type C(13). Een apparaat van type C dat bestaat uit een geheel van twee of meer over het algemeen identieke 
apparaatmodules, enkelvoudige luchtkanalen en een gemeenschappelijk rookkanaal. 
De statische druk in het gemeenschappelijke rookkanaal zou hoger kunnen zijn dan de 
statische druk in zijn individuele luchttoevoerkanaal. 

Een apparaat van type C(13) is ontworpen om te worden gemonteerd door zijn 
apparaatmodules via zijn verbindingskanalen aan te sluiten op zijn gemeenschappelijk 
rookkanaal. Elke module wordt via zijn luchttoevoerkanaal aangesloten op zijn 
terminal. 

Het apparaat van het type C(13), samengesteld uit twee of meer modules, is ontworpen 
als een enkelvoudig apparaat; elke apparaatmodule kan zelfstandig werken. 

Elke C(13) apparaatmodule bestaat uit een warmtewisselaar, een brander en regel- en 
veiligheidsinrichtingen. 

Het apparaat van type C(13) wordt beoordeeld en gecertificeerd naar analogie met de 
types C1, C3 en C5. 
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Type C(14). Een apparaat van type C, dat bestaat uit een geheel van twee of meer over het algemeen identieke 
apparaatmodules, verbindingskanalen en een gemeenschappelijk rookkanaal. De 
apparaatmodules worden via hun luchtinlaatkanalen aangesloten op een 
gemeenschappelijk verticaal luchtinlaatkanaal dat lucht toevoert naar het apparaat 
van buiten het gebouw. De statische druk in het gemeenschappelijke rookkanaal zou 
hoger kunnen zijn dan de statische druk in het luchtkanaal en de openingen van het 
luchtkanaal en het rookkanaal naar buiten zijn ofwel concentrisch of liggen dicht 
genoeg bij elkaar zodat ze aan vergelijkbare windcondities zijn blootgesteld. 

Een apparaat van type C(14) is ontworpen om te worden gemonteerd door zijn 
apparaatmodules via zijn verbindingskanalen aan te sluiten op zijn gemeenschappelijk 
kanaal, op het gemeenschappelijke luchtinlaatkanaal en op zijn terminal, die 
tegelijkertijd verse lucht toevoeren naar de brander van elke apparaatmodule en de 
verbrandingsproducten van elke apparaatmodule naar buiten afvoeren via openingen 
die ofwel concentrisch zijn ofwel dicht genoeg bij elkaar liggen zodat ze aan 
vergelijkbare windcondities zijn blootgesteld. Het apparaat heeft een enkele 
luchtinlaat en een enkele rookuitlaat. 

Het gemeenschappelijke luchtinlaatkanaal(14), of een deel daarvan, is een bestaand verticaal kanaal binnen het gebouw (bv. 
een aangepaste schoorsteen). 

Het apparaat van het type C(14), samengesteld uit twee of meer modules, is ontworpen als een enkelvoudig apparaat; elke 
apparaatmodule kan zelfstandig werken. 

Het apparaat van type C(14) wordt beoordeeld en gecertificeerd naar analogie met de types C1, C3 en C5. 

(14) De verticale luchttoevoerkoker is een integraal onderdeel van het gebouw en maakt geen deel uit van de eenheid. 

 

Type C(15). Een apparaat van type C dat is ontworpen voor aansluiting op een verticale terminal via zijn rookkanaal en op 
een bestaand gemeenschappelijk verticaal luchtinlaatkanaal via zijn luchtinlaatkanaal. 
De terminal voert tegelijkertijd verse lucht toe naar de brander en voert de 
verbrandingsproducten naar buiten af via openingen die ofwel concentrisch zijn ofwel 
dicht genoeg bij elkaar liggen zodat ze aan vergelijkbare windcondities zijn 
blootgesteld. 

Het gemeenschappelijke verticale luchtinlaatkanaal(15), of een deel daarvan, is een 
bestaand verticaal kanaal binnen het gebouw, bv. een aangepaste schoorsteen. 

(15) Het verticale luchttoevoerkanaal is een integraal onderdeel van het gebouw en maakt 
geen deel uit van het toestel. 

 

 

 

 

Tabel met specificaties voor gasketels van type C(10).  - uittreksels van EN13384-2+A1:juli2019 - : 

Deze specificaties moeten worden gebruikt als inputgegevens voor de berekening van de 
rookgaswaarden 

Eigenschap Bij minimale belasting (QminJ) Bij nominale belasting (QNJ) 

ṁ ,j  in g/s 
zoals beschreven in 5.5.2.2 in EN 

13384-1:2015 
zoals beschreven in 5.5.2.12 in EN 

13384-1:2015 
ToV,j  in °C 25 25 

Pwo,j  in Pa 25 

 
QNJ     

 QminJ 
ṁ ,j 

ToV,j 
Pwo,j 

is het nominaal nuttig vermogen van het toestel j, in kW 
is het minimale nuttige vermogen van het apparaat j, in kW 
is de massastroom van de rook uit apparaat j, in g/s  
is de rookgastemperatuur aan het einde van de rookgasaansluiting j, in °C 
is de maximale verschildruk  van het verbrandingstoestel  j, in Pa 
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Dimensionering op basis van de nieuwe Europese en Belgische regelgeving die sinds 2020 
van kracht is. 

1/ In functie van bovenstaande, kan daarom worden geconcludeerd dat voor alle classificaties die niet 
onder 1 enkele installatie vallen, zijnde 

- van 2 of meer apparaatmodules,  
- van verbindingskanalen,  
- van een gemeenschappelijk rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten,  
- en, indien van toepassing, een gemeenschappelijk luchttoevoerkanaal,  

En daarom als één eenheid zijn goedgekeurd (d.w.z. alleen typen C(11), C(13) & C(14) ). Hiervoor moeten  
de invoergegevens zoals gedefinieerd in de tabel in EN13384-2+A1:juli2019 worden gebruikt bij het 
berekenen van de rookwaarden die het rookgaskanaal finaal bepalen. Deze "vaste" gegevens, die ruim 
onder de werkelijke waarden van de ketel liggen, zullen een aanzienlijk negatief effect hebben op de 
dimensionering, aangezien het resultaat zal leiden tot kanalen met veel grotere diameters in 
vergelijking met de tot dan toe gebruikte kanalen. 

2/ Ook moet worden opgemerkt dat sinds september 2020 de update van Kesa Aladin (de meest 
gebruikte berekeningssoftware) er een nieuwe regel in het eindresultaat van de berekeningsnota 
staat. Deze regel is bedoeld om op geautomatiseerde wijze na te gaan wat de EN 13384-2 al enkele 
jaren vraagt, namelijk de impact nagaan van "één ketel in deellast ten opzichte van alle andere ketels 
in vollast". 

Het is deze automatische parameter in de software die leidt tot de afwijkende (grotere)  
schouwdiameters in vergelijking met de vroegere berekeningsmethode en -software. Vroeger werd de 
parameter "tegendruk bij vollast" manueel gecontroleerd waarmee aan de eisen van EN 13384-2 werd 
voldaan, zijnde ervoor te zorgen dat de rookgassen van een ketel in deellast wel degelijk hun weg 
zouden kunnen vinden wanneer de andere op vollast werken. 

Tegendruk bij vollast Op één werken alle ketels in vollast. Aan de uitmonding van 
deze ketels is geen overdruk toegestaan, tenzij er een anti-
terugslagklep aanwezig is. 

Details betreffende de ontwikkelingen van EN 13384-2 : 

 
 Versie 2003→2009 : De volgende fundamentele wijzigingen in EN 13384-2:2003+A1:2009 : 

- correctie van redactionele fouten ; 
- correctie van fouten in formules ; 
- bijwerking in bijlage B van de karakteristieke waarden voor warmtegeneratoren voor 

vaste en vloeibare brandstoffen ; 
- met betrekking tot brandstofmengsels, toevoeging van een verklaring van de 

dauwpuntverhoging ; 
- wijziging van de berekening van de gemiddelde temperatuur van de toevoerlucht voor 

niet-concentrische kanalen ; 
- vereenvoudiging van het iteratieproces voor toestellen met een geringe drukimpact op 

de rookgasmassastroom (b.v. warmtekrachtkoppeling (WKK) met verbrandingsmotor) ; 
- toevoeging van een procedure voor de berekening van in de rookgaskanalen 

geïntegreerde ventilatoren. 
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 Versie 2015→2019 : Na fundamentele wijzigingen in EN 13384-2:2003+A1:2009 en EN 
13384-2:2015+A1:2019 : 
- correctie van redactionele fouten ; 
- correctie van fouten in formules ; 
- bijwerking in bijlage B van de karakteristieke waarden, voor "verbrandingstoestellen", 

van vaste en vloeibare brandstoffen ; 
- met betrekking tot brandstofmengsels, toevoeging van een verklaring van de 

dauwpuntverhoging ; 
- wijziging van de berekening van de gemiddelde temperatuur van de toevoerlucht voor 

niet-concentrische kanalen ; 
- vereenvoudiging van het iteratieproces voor toestellen met een geringe drukimpact op 

de rookgasmassastroom (bv. warmtekrachtkoppeling (WKK) met verbrandingsmotor) ; 
- toevoeging van een procedure voor de berekening van in de rookgaskanalen 

geïntegreerde ventilatoren ; 
- vervanging van "warmtegenerator" door "verbrandingstoestel" ; 
- vervanging van "luchttoevoer" door "verbrandingslucht" ; 
- nieuwe tabel met specificaties voor gasketels van type C(10). 

 

Praktische gevolgen van de ontwikkeling van de ontwerpnorm 

Na simulatie van honderden configuraties op basis van diverse ketelfabrikanten die ongeveer 90% 
vertegenwoordigen van de ketels die in België op collectieve kanalen zijn geïnstalleerd, stellen wij de 
volgende algemene gevolgen vast voor het ontwerp van gemeenschappelijke kanalen voor ketels in 
overdruk. 

 Globaal gezien daalt het maximum aantal ketels dat op eenzelfde kanaal kan worden 
aangesloten, in vergelijking met de oude berekeningsmethode. 

 Globaal genomen zijn de berekende diameters groter dan bij de oude 
dimensioneringsmethode. 

 In sommige gevallen kunnen we een cummulatie zien van beide effecten (minder ketels en 
grotere CLV-diameters). 

Voorbeelden op basis van één van de meest verspreide ketels in België 

Configuratie 1 : 

- 1 ketel 25kW per verdieping 
- 3 meter tussen de aftakkingen (T-stukken) 
- 4 meter tussen de terminal en de laatste aftakking 
- Aansluiting in Ø80/125: 1,5m + 1 bocht 90° 

 Volgens de oude 
berekeningsmethode 

Volgens de nieuwe versie 
van de norm – Type C(10) 

Verschil in % 

Diameters OK 130/200 130/200 - 
Aantal ketels 5 3 -40% 
Diameters OK 130/200 180/250 +25% 
Aantal ketels 5 5 - 
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Configuratie 2 : 

- 2 ketels 25kW per verdieping 
- 3 meter tussen de aftakkingen (T-stukken) 
- 4 meter tussen de terminal en de laatste aftakking 
- Aansluiting in Ø80/125: 1,5m + 1 bocht 90° 

 Volgens de oude 
berekeningsmethode 

Volgens de nieuwe versie 
van de norm – Type C(10) 

Verschil in % 

Diameters OK 230/350 230/350 - 
Aantal ketels 18 10 -44% 

 

 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

 In de meeste gevallen zal men moeten afwijken van de "vroegere" dimensionering, 
tengevolge van gewoonte of uit ervaring moeten, en zal de actuele berekeningsformule 
toegepast moeten worden. 
 
Aangezien voor deze dimensioneringen speciale software moet worden gebruikt, moet op de 
berekeningsnota zelf worden nagegaan of deze up-to-date is en of de wijzigingen in de norm 
erin zijn verwerkt. Aangezien de "Kesa-Aladin"-software een van de bekendste is, herkent 
men dit aan de indicatie van de software-versie, welke n°2.22.1 is. 
(Deze referentie wordt vermeld op de berekeningsnota) 

 

 

ALLE DOOR ONS UITGEVOERDE OFFERTES EN STUDIES VOLDOEN 
AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN 


