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OPLOSSINGEN VOOR INDIVIDUELE TOESTELLEN



OPLOSSINGEN VOOR VERWARMINGSKETELS
(in vrijstaande woningen)



OPLOSSINGEN VOOR VERWARMINGSKETELS
(in collectieve woningen)



OPLOSSINGEN VOOR VERWARMING, INDUSTRIËLE
PROCEDURES EN DE PRODUCTIE VAN ENERGIE





GEGEVENS OVER DE TOESTELLEN
MARKT VAN VERWARMINGSKETELS IN BELGIË

BELGIQUE : Total des chaudières vendues en 2014

18956 
9% 11003

5%

170623
86%

chaudières sol pour brûleurs

chaudières sol GAZ

chaudières murales GAZ

Sinds 2012 : 85% muurketels = condensatieketels

BELGIË : Totaal aantal verkochte verwarmingsketels in 2 016

Vloermodellen branders

Vloermodellen gas

Muurmodellen gas



GEGEVENS OVER DE TOESTELLEN
ELEMENTEN TEN VOORDELE VAN GASCONDENSATIEKETELS

De stookolie- en gasketels die niet meer aan de minimale rendementseisen voldoen, 
mogen niet meer worden verkocht worden in de Europese Unie. 

In de praktijk zullen "alleen" de condensatieketels nog aan deze eisen voldoen.

De individuele gascondensatieketel biedt de eigenaar/huurder een volledige
onafhankelijkheid over het beheer van het "energieverbruik" en de kostprijs ervan. 

EIGEN BEHEER PER APPARTEMENT

DE EUROPESE RICHTLIJN « ECOLOGISCH ONTWERP – 26/09/20 15



REGLEMENTAIRE GEGEVENS
HERHALING VAN DE CLASSIFICATIE VAN DE TOESTELLEN

TOESTEL TYPE A

(niet aangesloten toestel op gas)

Niet bedoeld om te worden aangesloten op een rookkanaal of EVAPDC –

richting.

Bijv. : verwarming water 5 L/min

TOESTEL TYPE B

(aangesloten toestel op gas)

Bedoeld om te worden aangesloten op een afvoerkanaal voor

verbrandingsgassen. De verbrandingslucht wordt rechtstreeks uit het lokaal

genomen. 

Bijv. : verwarmingsketel met muur-of vloerbevestiging gaskachel

TOESTEL TYPE C

(gaskachel met gesloten

verbrandingscircuit)

Toestel waarbij het verbrandingscircuit (luchttoevoer, verbrandingskamer en 

afvoer van verbrandingsgassen) gesloten is ten opzichte van de ruimte waarin

deze is geïnstalleerd.

Bijv. : dichte ketels (« luchtgasketels »)



REGLEMENTAIRE GEGEVENS
VEREISTE CLASSIFICATIES BIJ COLLECTIEVE SYSTEMEN – TYPE C42/C43 & C82/83

TYPE C4

Verbrandings-
luchtinlaat

vanaf buiten

Verbrandings-
luchtinlaten
vanaf buiten

TYPE C8

Geïsoleerd rookkanaal buiten



REGLEMENTAIRE GEGEVENS
DE OMSCHRIJVING VAN ROOKKANALEN

Hoe u een etiket moet lezen?



REGLEMENTAIRE GEGEVENS
DE OMSCHRIJVING VAN ROOKKANALEN VOLGENS NBN EN 1856-1 (CE-MARKERING)

Weerstand tegen corrosie
1 : gas en stookolie ( S ≤ 50 mg/m3); 2 : gas, stookolie, hout (open haard); 3 : alle brandstoffen

Temperatuurklasse
van T80 tot T600, van 80 tot 600°C

Drukklasse
N1 of N2 negatieve druk (natuurlijke trek) N1 > N2                      

P1 of P2 positieve druk

H1 of H2 hoge positieve druk

Weerstand tegen condens
W : vochtige omgeving « Wet » ; D : droge omgeving « Dry »

Weerstand tegen schoorsteenbrand

O = NEE ; G = JA VERPLICHT voor hout

Veiligheidsafstand

20 = 20 mm van alle brandbare materialen

T160 P1 W V2 L50 040 O 20

Materiaal dat in contact komt met de rook
L50 = inox 316L ; L20 = RVS 304; L80 = dubbelzijdig geëmailleerd staal; L05 = met aluminium overgoten staal

Dikte van het kanaal dat in contact komt met de rook
040 = 4/10e





CREATIE



CREATIE

3 CE
NATUURLIJKE 

TREK

3 CE P
MULTI+ 
BINNEN

3 CE P
MULTI+ 
BUITEN



3 CE NATUURLIJKE TREK: C42 OF C43

Max. 2 verwarmingsketels per verdieping, 20 per kolomMax. 2 verwarmingsketels per verdieping, 20 per kolom

Max. 35 kW per verwarmingsketelMax. 35 kW per verwarmingsketel

Aansluiting: 60/100, 80/125 of 80/80Aansluiting: 60/100, 80/125 of 80/80

Binnenwanden 316L - Buitenwanden in aluzinkBinnenwanden 316L - Buitenwanden in aluzink

Eenvoud te installerenEenvoud te installeren

Verstelbaar elementVerstelbaar element

Klemmen voor een snelkoppelingKlemmen voor een snelkoppeling

OnderhoudsvriendelijkOnderhoudsvriendelijk



3 CE NATUURLIJKE TREK
KLASSIEK C4

Bestaat uit
twee kanalen : 

Intern kanaal � afvoer van 
verbrandingsgas.

Ruimte tussen het intern en het extern
kanaal � luchttoevoer.

Afvoerkanaal
dat werkt bij
onderdruk:

Een drukegalisatie-opening tussen de 
luchtinlaat en het afvoerkanaal voor
verbrandingsgassen onderaan het kanaal
verzekert de natuurlijke trek.



3 CE NATUURLIJKE TREK
KLASSIEK C4

POSITIONERING VAN DE DAKUITGANG

Installatie zonder obstakels in de 
buurt

Installatie met obstakel
Op minder dan 8m
dankzij de specifieke
« anti-terugslag » terminal

N = aantal aangesloten toestellen



3 CE P MULTI + BINNEN & BUITEN

WERKINGSPRINCIPE: 
OVERDRUK



3 CE P MULTI + BINNEN : C42P OF C43P

1 tot 2 verwarmingsketels per niveau
(max. 20 per kolom)

1 tot 2 verwarmingsketels per niveau
(max. 20 per kolom)

Max. 85 kW per verwarmingsketelMax. 85 kW per verwarmingsketel

Aansluiting: 80/125 via het
verbindingskanaal RVS/RVS
Aansluiting: 80/125 via het

verbindingskanaal RVS/RVS

Binnenwand RVS 316L
Buitenwand RVS 304

Binnenwand RVS 316L
Buitenwand RVS 304

Dicht � werkt bij positieve drukDicht � werkt bij positieve druk

Anti-terugslagklep op de ketelsAnti-terugslagklep op de ketels

Afvoer van condens
via een drukbestendige sifon

Afvoer van condens
via een drukbestendige sifon



Drukklasse ’P1’

� Dicht tot een overdruk van 200 Pa in het kanaal.

Beschikt niet meer
over een

drukegalisatie-
opening aan de 

onderkant van het
kanaal. 

� De verbrandingsgassen kunnen niet opnieuw in
de circulatie terechtkomen via de drukegalisatie-opening.

Toestel uitgerust met 
een anti-

terugslagkelp
(intern of extern)

� Voorkomt de terugstroom in
de Toestellen die niet in gebruik zijn.

� Plaatswinst in de technische kokers. 

Ø van veel kleiner
kanalen voor

aanvoer van lucht
en afvoer van 

verbrandingsgassen

DE VERSCHILLEN MET DE 3 CE NATUURLIJKE TREK

Klemring

Verticale 
terugslagklep

Horizontale 
terugslagklep



d

b

a

c

3 CE P MULTI + BINNEN
C4

Alleen concentrische verbindingskanalen 80/125 aan de binnenkant van het gebouw
Veiligheidsmaatregel� bij een eventuele lekkage van verbrandingsgassen komen
de gassen vrij in de luchtinlaat en niet in het gebouw zelf.

a. Afdichtingskraag

b. Afwerking met witte epoxyverf (P 9033)

c. Afwerkingsplaat

d. Afsluitdop

OPTIE: « Dichte veiligheidsdop »

Maakt het mogelijk om een verwarmingsketel weg te nemen
en het operationeel collectief kanaal te behouden.

Gegevensplaatje aan te vullen met:

Aantal toestellen / Vermigen in kW /
Ø van 3 CE P



3 CE P MULTI + BINNEN
C4

De 3 CE-systeem met overdruk tolereert een bepaalde
afwijking op het recht kanaal zonder afbreuk te doen aan
de goede werking.

Een sifon die bij de afvoerkegel wordt meegeleverd
wordt aan de onderkant van het collectief kanaal geplaatst en 
gekoppeld aan de afvoer.
De sifon (met vlotter ) beschikt de terugstroming van 
verbrandingsgas in de afvoer voorkomt (in het geval het
condenswater verdampt).



3 CE P MULTI + BUITEN : C82P OF C83P

1 verwarmingsketel per niveau, max. 20 per kolom1 verwarmingsketel per niveau, max. 20 per kolom

Max. 85 kW per verwarmingsketelMax. 85 kW per verwarmingsketel

Aansluiting: 80/125 via het verbindingskanaal
RVS/RVS met discrete luchtinlaat (aan de voorzijde) 
Aansluiting: 80/125 via het verbindingskanaal
RVS/RVS met discrete luchtinlaat (aan de voorzijde) 

Verticaal kanaal in RVS met dubbele wand, 
geïsoleerd met steenwol
Verticaal kanaal in RVS met dubbele wand, 
geïsoleerd met steenwol

Dicht � werkt bij positieve drukDicht � werkt bij positieve druk

Anti-terugslagklep op de ketelsAnti-terugslagklep op de ketels

Afvoer van condens via een drukbestendige sifonAfvoer van condens via een drukbestendige sifon



3 CE P MULTI + BUITEN : C82P OF C83P
ESTHETISCHE

Het dubbelwandig, geïsoleerd
kanaal is beschikbaar in alle
RAL-tinten

4 beschikbare diameters: 130,150,180,250 



3 CE P MULTI + BUITEN : C82P OF C83P
C8

De concentrische verbindingskanalen 80/125 zorgen voor de aanvoer van lucht en de afvoer
van verbrandingsproducten

Afdichtingskraag
die de koppeling
met het t-stuk
waarborgt

Afsluitdop

Gegevensplaatje aan te vullen met :

Aantal toestellen/ Vermogen in kW /
Ø van 3 CE P

OPTIE: « Dichte veiligheidsdop »

Maakt het mogelijk om een
verwarmingsketel weg te nemen en 
het operationeel collectief kanaal te 
behouden.



3 CE P MULTI +

POSITIONERING VAN DE TERMINALS

1

2

3

n

Luchtinlaat

Dakvenster

Indien op hetzelfde
niveau, geen opgelegde
minimumafstand tussen
de dakdoorgangen

Aantal aangesloten
apparaten op het
systeem



De afmeting van de 
schoorsteen met overdruk

wordt volgens NBN EN 
13384-2 berekend door de 

fabrikant van de 
schoorsteen

De afmeting van de 
schoorsteen met overdruk

wordt volgens NBN EN 
13384-2 berekend door de 

fabrikant van de 
schoorsteen

Normalisatie nog niet 
100% op punt

Normalisatie nog niet 
100% op punt

CE-markering verplichtCE-markering verplicht

3 CE P MULTI +



3 CE P MULTI +

De fabrikant van de verwarmingsketel vermeldt de compatib iliteit van zijn toestellen van 
type C4 met het systeem 3 CE P Multi + binnen

LIJST MET COMPATIBELE VERWARMINGSKETELS

VRAAG ADVIES



RENOVATIE VAN 
EEN KANAAL



3 CE P RÉNOSHUNT : C42P OF C43P

Renovatie van gemetste schoorstenen van het type "Shunt"Renovatie van gemetste schoorstenen van het type "Shunt"

1 verwarmingsketel per niveau, max. 6 per kolom1 verwarmingsketel per niveau, max. 6 per kolom

Max. 85 kW per verwarmingsketelMax. 85 kW per verwarmingsketel

Verticaal kanaal in RVS 316L met enkele wandVerticaal kanaal in RVS 316L met enkele wand

Luchtinlaat via bestaand, gereinigd kanaalLuchtinlaat via bestaand, gereinigd kanaal

Dicht � werkt bij positieve drukDicht � werkt bij positieve druk

Anti-terugslagklep op de ketelsAnti-terugslagklep op de ketels

1 diameter beschikbaar: 1301 diameter beschikbaar: 130

Afvoer van condens via een drukbestendige sifonAfvoer van condens via een drukbestendige sifon

Voorafgaande volledige analyse vereistVoorafgaande volledige analyse vereist



RÉNOSHUNT

WERKINGSPRINCIPE



RÉNOSHUNT
WERKINGSPRINCIPE

Drukklasse ’P1’

� Dicht tot een overdruk van 200 Pa in het kanaal.

Toestel uitgerust
met een

anti-terugslagklep
(intern of extern)

� voorkomt de terugstroom in toestellen die niet in gebruik zijn

Maakt de renovatie
van het collectief
kanaal "Shunt" 

mogelijk

� met het oog op de installatie van de de schoorstenen vo or

gascondensatieketels

Op basis van een hoofdkanaal van 20x20cm :
max. 6 toestellen waarvan het laatste
rechtstreeks buiten komt

Klemring



RÉNOSHUNT

PRINCIPE VAN HET SYSTEEM

Verbrandings-
gas

buis in het collectief gedeelte van de « shunt » met een enkele
dichte wand in RVS (dichting met rand in silicone) die de rook naar
buiten voert (met behoud van het bestaande kanaal voor resterende
condens)

Luchtinlaat de verbrandingslucht stroomt dan, vanaf buiten, in de resterende
ruimte



RÉNOSHUNT
PRINCIPE VAN HET SYSTEEM

Verbindingskanaal in RVS met enkele
wand 80 mm + afwerkingsplaat met 

buisje 125 mm (opnieuw snijdbaar op 
de werf / dichte veiligheidsdop).

Verbindingskanaal in RVS met enkele
wand 80 mm + afwerkingsplaat met 

buisje 125 mm (opnieuw snijdbaar op 
de werf / dichte veiligheidsdop).

De sifon met vlotter die bij de 
afvoerkegel wordt meegeleverd,
wordt geïnstalleerd aan de voet

van het collectief kanaal
en gekoppeld aan de afvoer. 

Voor het onderhoud van de sifon is er 
een brandwerend mangat voorzien.

De sifon met vlotter die bij de 
afvoerkegel wordt meegeleverd,
wordt geïnstalleerd aan de voet

van het collectief kanaal
en gekoppeld aan de afvoer. 

Voor het onderhoud van de sifon is er 
een brandwerend mangat voorzien.

Mangat aan de voet
van de kolom



BIJZONDERHEDEN
VOOR DE 

PLAATSING



BESLISSING VAN DE HOGE RAAD VOOR BRANDVEILIGHEID
VAN 15 MEI 2014

Alle kruisingen en alle waardeverminderingen van 
brandwerende bouwelementen (wanden, muren, 
vloeren) mogen de brandwerendheid van het 
bouwelement niet verzwakken : 

dit geldt voor sanitaire kanalen, HVAC-kanalen, 
elektrische kabels, afvoerkanalen voor
verbrandingsproducten, …

PROBLEEMSTELLING

Maatregelen om branduitbreiding te vermijden



Bij gebrek aan proefnormen, stelt de Hoge Raad voor Brandveiligheid voor…

1°

De TYPE-oplossing

- Beantwoordt aan een reeks voorwaarden

- Vermijdt brandverspreding van het éne
naar het andere compartiment

1°

De TYPE-oplossing

- Beantwoordt aan een reeks voorwaarden

- Vermijdt brandverspreding van het éne
naar het andere compartiment

2°

Een nieuwe oplossing gevalideerd
a.d.h.v. labotesten

2°

Een nieuwe oplossing gevalideerd
a.d.h.v. labotesten

BESLISSING VAN DE HOGE RAAD VOOR BRANDVEILIGHEID
VAN 15 MEI 2014



DE « TYPE »-OPLOSSING

[4] Verticaal concentrisch kanaal

[5] Horizontaal
verbindingskanaal

[4b] Buitenkanaal [4a] Binnenkanaal

[6] Bevestiging
rotswol

[6] Aansluitings-
kanaal

[1] Warmte-
generatie

[3] 
Technische

koker

[2] Brandbestendige
wand

TERMINOLOGIE



TOEPASSINGSGEBIED

DE « TYPE »-OPLOSSING

van toepassing op…

• de doorvoering van kanalen doorheen (VERTIKALE) 

bouwelementen

• van centrale verwarmingssystemen op gas

• met een gesloten circuit van het type C

• die de vereiste brandweerstand voor deze bouwelementen 

niet mogen veranderen. 



VEREISTE CRITERIA EN DUUR

Vereiste criteria

• De brandwerende voorziening
moet :

- De scheidende functie van de 
wand behouden

- Voldoen aan de criteria voor
vlamdichtheid (E) en 
thermische isolatie (I) (op de 
plaats van de kruisingen)

Vereiste duur

• Minstens 30 minuten

DE « TYPE »-OPLOSSING



2 TYPES GEBOUWEN

Lage & middenhoge

• Brandbestendige wand =        
EI 60

• Doorvoering = E30

• Staal & aluminium

• Concentrisch & parallele
aansluiting

• Over +/- 10 en 25 mm, goed 
aangedrukte rotswol over de 
volledige diepte van de wand

Hoge

• Brandbestendige wand = 
EI120

• Doorvoering = E60

• Geen aluminium meer
(smettemperatuur te laag)

• Concentrisch & parallele
aansluiting

• Over +/- 10 en 25 mm, goed 
aangedrukte rotswol over de 
volledige diepte van de wand

DE « TYPE »-OPLOSSING



DE « TYPE »-OPLOSSING

2 TYPES GEBOUWEN



VEREISTEN VAN DE TECHNISCHE KOKER VOOR DE SCHOORSTEEN

� Voldoet aan de eisen van artikelen 5.1.5.1 van bijlagen 2/1, 3/1, en 4/1 van het
KB van 7-7-1994. Er zijn geen andere kanalen, elektrische kabels, ... 

toegestaan in de technische koker, behalve als er een scheiding EI 30 is
voorzien tussen het schoorsteenkanaal en de rest

� Voldoet aan de eisen van artikelen 5.1.5.1 van bijlagen 2/1, 3/1, en 4/1 van het
KB van 7-7-1994. Er zijn geen andere kanalen, elektrische kabels, ... 

toegestaan in de technische koker, behalve als er een scheiding EI 30 is
voorzien tussen het schoorsteenkanaal en de rest

�Uitsluitend daartoe bestemd



ONDERHOUD VAN EEN COLLECTIEF SYSTEEM

Het kanaal 3CE moet één keer per jaar worden
geïnspecteerd. Dit is voornamelijk om te 
controleren of het kanaal leeg is.

Te controleren:

1. de terminal

2. De afvoerkegel
Een mangat geeft toegang tot de sifon en moet
dus altijd toegankelijk blijven.

� Het is belangrijk om te kunnen controleren dat
de sifon en de afvoerkanalen de vrije doorstroming
van condenswater mogelijk maken. 
Reinig ze indien nodig.








