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De �pb�uw van de verklaring is als v�lgt:

• de gebruiksfunctie(s) waar�p de beschrijving van 

 t�epassing is/zijn,

• een samenvatting,

• een algemeen en eventueel een specifiek aandachtspunt,

• de v��r het �nderwerp van belang zijnde v��rschriften 

 van het B�uwbesluit 2003,

• een beschrijving van de casus,

• een ann�tatie waarin is aangegeven:

 • de �verwegingen, en

 • de be��rdeling.

V��r dit pr�duct is de c�nf�rmiteitsverklaring met 

certificaatnummer CE 0036 CPD 9169 003 afgegeven en deze 

maakt, als ware deze letterlijk ingev�egd, deel uit van deze 

verklaring (zie bijlage 1).

Verklaring van gelijkwaardigheid 
v��r kunstst�f r��kgasafv�er-
systemen, R�lux PP 120 
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Gebruiksfunctie(s)

Het R�lux PP 120 r��kgasafv�ersysteem is geschikt v��r 

t�epassing �p verwarmingst�estellen v��r gen�rmeerde 

gasv�rmige brandst�ffen met een n�minale r��kgas-

temperatuur van maximaal 120° C. (Temperatuurklasse T120 

v�lgens EN 1443 en EN 14471). Bij deze temperatuurklasse 

treedt vaak c�ndensv�rming �p in het afv�ersysteem.

Het handelt niet �m een specifieke gebruiksfunctie, maar �m een pr�duct 

dat w�rdt t�egepast als v��rziening v��r de afv�er van r��k. Dit pr�duct 

kan in c�mbinatie met verwarmingst�estellen met een relatief lage uittrede-

temperatuur w�rden t�egepast.



4

Ubbink dakdoorvoer

Ubbink muurdoorvoer

Ubbink cascadesysteem

Ubbink Kompact schoorsteen

Voorbeelden van mogelijke configuraties:

Ubbink CLV systeem
(luchtoevoer kan ook uit de gevel komen)

Ubbink schoorsteenrenovatiesysteem
(luchtoevoer kan ook uit de gevel komen)



Samenvatting
Al ruim 20 jaar is het gebruik van kunstst�f r��kgasafv�ermateriaal v��r CV-

ketels in gebruik. De v�lgende aantrekkelijke eigenschappen maken dat het 

materiaal d��r de markt met enth�usiasme w�rdt �ntvangen:

• lichtgewicht

• prettig verwerkbaar (geen scherpe randen bij het ink�rten) 

• zeer g�ed bestand tegen agressieve c�ndens.

Het R�lux PP 120 r��kgasafv�ersysteem kan slechts w�rden 

t�egepast in c�mbinatie met verbrandingst�estellen 

waarvan de n�minale uittredetemperatuur van het 

r��kgas ten h��gste 120 °C is. Daarmee zal niet zijn 

v�ldaan aan NEN 6062, in welk n�rmblad is bepaald dat 

de r��kafv�erv��rziening m�eten w�rden getest bij een 

intredetemperatuur van 250 ± 10 °C en een intreeverm�gen 

gr��t: 

1770 . ( (A / π)
1/2 - 35 . 10

-3 ) kW

 

waarin A het �ppervlak is van de d��rlaat van het 

r��kkanaal, in m2. 

Echter, �mdat het r��kgasafv�ersysteem alleen w�rdt 

gebruikt met verbrandingst�estellen met slechts een 

uittredetemperatuur van n�minaal 120 °C, is er sprake van 

een gelijkwaardig veilige situatie. C�nf�rm NEN-EN 1443, 

paragraaf 6.3.1, is het systeem �p zijn thermisch gedrag 

getest bij een temperatuur van 150 °C. De resultaten zijn 

neergelegd in het CE-c�nf�rmiteitcertificaat v��r het 

systeem.

Niet in zijn v�lle �mvang is v�ldaan aan NEN 6062. Dat 

n�rmblad bevat een testmeth�de en be��rdelingscriteria 

waarmee een r��kgasafv�ersysteem geschikt is v��r alle 

verbrandingst�estellen die niet �p vaste brandst�ffen 

w�rden gest��kt. Er is echter bij deze t�epassing, in 

c�mbinatie met de gebruiksbeperking dat slechts ver-

brandingst�estellen met een n�minale uittredetemperatuur 

van 120 °C m�gen w�rden aangesl�ten, wel sprake van een 

gelijkwaardig veilige situatie.

Dat geldt niet z�nder meer v��r de enkelwandige uitv�ering 

wat betreft de temperatuur aan de buitenzijde van het 

systeem. Daar�m m�eten:

a. maatregelen w�rden getr�ffen �m het enkelwandige 

 systeem alleen daar t�e te passen waar menselijk c�ntact 

 bij het in bedrijf zijn van het verbrandingst�estel 

 praktisch gezien niet m�gelijk is, en

b. d��rv�eren d��r c�nstructies die niet uit �nbrandbare 

 materialen bestaan w�rden uitgev�erd met een ter plaatse 

 van de d��rv�ering aanwezige d��rv�erc�nstructie die en 

 luchtdicht is in de zin van het B�uwbesluit 2003 en er v��r 

 z�rgdraagt dat de brandbare materialen niet aan een 

 h�gere temperatuur w�rden bl��tgesteld dan 95 °C.

De b�uwregelgeving staat namelijk niet t�e dat het 

r��kgasafv�ersysteem, als het enkelwandig is uitgev�erd 

(dat geldt z�wel v��r aluminium, r�estvaststaal als kunst-

st�f), in zijn v�lle �mvang �nbeschermd van de �mgeving 

w�rdt gebruikt. Dit is met t�epassing van het gelijk-

waardigheidsbeginsel alleen t�egestaan in ruimten waar 

menselijk c�ntact met het afv�ersysteem redelijkerwijze 

niet kan v��rk�men, z�als in een �pstellingsruimte die 

geen andere functie vervult en waar mensen alleen k�men 

v��r �nderh�ud van het verbrandingst�estel. Het gaat 

dan �m de �pstelling van het verbrandingst�estel in een 

ruimte die v��r het kenmerkende gebruik van het geb�uw 

niet d��r mensen w�rdt gebruikt. Hierbij valt te denken 

aan de �pstelling van de ketel �p z�lder �f de bergruimte 

dan wel de garage, waarbij de z�lder en de garage niet 

tevens als h�bbyruimte �f slaapruimte w�rden gebruikt. 
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Zichtbaar m�et zijn dat de r��gasafv�erv��rziening direct 

in verbinding staat met het verbrandingst�estel. V�ert 

de enkelwandige r��kgasafv�er¬v��rziening d��r een 

ander v��r mensen betreedbare ruimte dan waarin het 

verbrandingst�estel zich bevindt, dan m�et de v��rziening 

zijn �mk�kerd.

Een �mk�kering is n�dig in ruimten waar mensen v��r 

het n�rmale gebruik van het geb�uw aanwezig zijn als de 

�ppervlaktetemperatuur van de buis h�ger kan w�rden dan 

bijv. 95°C. Dat is het geval bij de enkelwandige uitv�ering.

B�vendien w�rdt niet v�ldaan aan het �nbrandbaarheids 

criterium dat in het B�uwbesluit 2003 is gesteld v��r 

de binnenzijde van een v��rziening v��r de afv�er van 

r��k v��r v��rzieningen met een diameter van meer dan 

13,8 cm, indien die v��rziening grenst aan twee �f meer 
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brandc�mpartimenten. Een brand kan redelijkerwijze niet 

vanuit een verbrandingst�estel het r��kgasafv�ersysteem 

bereiken. Een sch��rsteenbrand kan in het systeem 

nimmer �ntstaan. Ter plaatse van de d��rv�er naar een 

ander brandc�mpartiment is een brandmanchet aanwezig. 

Daar�m is er sprake van een gelijkwaardige brandveiligheid 

ten �pzichte van kanalen met een �nbrandbare binnenzijde.

Om te waarb�rgen dat in de t�ek�mst bij vervanging 

van het verbrandingst�estel z�nder dat ��k het 

r��kgasafv�ersysteem w�rdt vervangen slechts t�estellen 

w�rden aangesl�ten met een uittredetemperatuur van ten 

h��gste 120 °C is ter plaatse van het aansluitpunt vanuit 

het t�estel aan de ketel een duidelijk herkenbaar kenmerk 

�pgen�men waarin de installateur/gebruiker w�rdt 

gewaarschuwd v��r het aansluiten van een �njuist t�estel.

Dit kenmerk ziet er als v�lgt uit:

INSTRUCTIE

Ubbink b.V. • Verhuellweg 9 • NL 6984 AA • D�esburg

Afv�eren c�ncentrisch �f in een schacht:

Afv�eren enkelwandig:

Maximaal t�elaatbare r��kgastemperatuur 120 °C

Installatiedatum:

Installateur:

Deze plaat invullen en �p zichtbare plaats in de buurt van de 
aansluiting met het verbrandingst�estel aanbrengen

EN14471 T120 H1 W 2000

EN14471 T120 H1 W 2020



Aandachtspunt(en)

Dit artikel 1.5 luidt:

Aan een in het tweede tot en met zesde hoofdstuk gesteld voorschrift dat 
moet worden toegepast om te voldoen aan een met betrekking tot een 
bouwwerk of een gedeelte daarvan gestelde eis, behoeft niet te worden 
voldaan, voorzover anders dan door toepassing van dat voorschrift 
het bouwwerk of het betrokken gedeelte daarvan ten minste dezelfde 
mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt, als is beoogd met 
het betrokken voorschrift.

Het B�uwbesluit 2003 mag immers geen belemmering 

v�rmen v��r de t�epassing van inn�vatieve �f experimentele 

pr�ducten.

Indien bij het b�uwen van een b�uwwerk t�epassing 

w�rdt gegeven aan een gelijkwaardigheidsbepaling, zal de 

aanvrager van een b�uwvergunning ten gen�egen van de 

burgemeester en weth�uders m�eten aant�nen dat zijn 

b�uwplan v�ld�et aan de d�elstelling van het v��rschrift 

in dezelfde mate als het niveau van de prestatie-eis(en) 

waarvan hij afwijkt. Dit betekent dat hij in zijn aanvraag �m 

een b�uwvergunning kenbaar zal m�eten maken waar zijn 

b�uwplan afwijkt van de gegeven prestatie-eisen. Verder zal 

hij m�eten aangeven �p welke wijze zijn b�uwplan �p het 

punt van die afwijking naar zijn ��rdeel t�ch v�ld�et aan 

het v��rschrift.

De �pl�ssing waarv��r de aanvrager kiest m�et gelijk-

waardig zijn aan het niveau van de desbetreffende prestatie-

eis(en).

Het B�uwbesluit 2003 kent het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een �pl�ssing, 

waar�p een prestatie-eis �nv�ld�ende is t�egesneden, mag w�rden t�egepast 

mits die �pl�ssing ten minste in gelijke mate aan het m�tief van het 

v��rschrift v�ld�et als met de prestatie-eis w�rdt bereikt. Dit is verw��rd in 

artikel 1.5 van het B�uwbesluit 2003.

B�vendien m�eten, als �verwegingen uit andere afdelingen 

(dan de afdeling waarin het v��rschrift is �pgen�men) in 

het v��rschrift zitten verweven, deze �verwegingen ��k bij 

de be��rdeling �f de �pl�ssing inderdaad gelijkwaardig is, 

w�rden betr�kken.

Indien de aanvrager van een b�uwvergunning t�epassing 

van het gelijkwaardigheidsbeginsel nastreeft, is het 

raadzaam, v��rdat de aanvraag w�rdt ingediend, ter 

zake �verleg te v�eren met het gemeentelijk b�uw- en 

w�ningt�ezicht. Dat t�ezicht adviseert burgemeester en 

weth�uders in de regel �ver de d��r hen te nemen beslissing 

inzake gelijkwaardigheid. De aanvrager kan z�d�ende 

v��raf te weten k�men �f zijn �pl�ssing een gerede kans 

maakt te w�rden geaccepteerd en �p welke wijze hij w�rdt 

geacht aan te t�nen dat zijn v��rgen�men �pl�ssing v�ld�et 

aan de d�elstelling en het niveau van de prestatie-eisen 

waarvan hij afwijkt.

Deze verklaring kan naar het ��rdeel van de Stichting 

Expertisecentrum Regelgeving B�uw v��rzien het in 

v�ld�ende mate aannemelijk maken dat aan de bed�elingen 

van het B�uwbesluit 2003 is v�ldaan v��r z�ver het gaat 

�m de brandveiligheidsaspecten van het R�lux PP 120 

r��kgasv�ersysteem, waarbij tevens is gekeken naar enkele 

andere aspecten die in het B�uwbesluit 2003 regeling 

hebben gekregen en die v��r het afv�ersysteem van belang 

zijn.
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V��r de be��rdeling van het R�lux PP 120 

r��kgasafv�ersysteem zijn specifiek van belang:

• de richtlijn b�uwpr�ducten en de CE-markering;

• de temperatuur aan de buitenzijde van de v��rziening in 

 verband met mensveiligheid;

• de temperatuur aan de buitenzijde van de v��rziening �m 

 �ntstaan van brand te v��rk�men;

• de �nbrandbaarheid aan de binnenzijde van het kanaal;

• de temperatuurbestandheid en luchtdichtheid na 

 cyclische temperatuur- en trilbelasting;

• de duurzame werking van de v��rziening na cyclische 

 reiniging;

• de duurzame dichtheid na be��rdeling van aan-

 tastingsmechnismen vanuit de af te v�eren r��k;

• de weerstand tegen r��kd��rgang en de wbdb� 

 bij d��rv�ering d��r een scheidingsc�nstructie 

 van een r��kc�mpartiment respectievelijk van een 

 (sub)brandc�mpartiment;

• de beïnvl�eding van de luchtgeluidis�latie-index indien 

 een v��rschrift geldt v��r de d��rv�ering waarv��r een 

 v��rschrift geldt;

• de waterdichtheid bij d��rv�eringen, en

• de geschiktheid v��r verschillende t�estellen bij 

 vervanging t�estel.

Bij t�epassing van een gelijkwaardige �pl�ssing mag alleen 

zijn afgeweken van een prestatie-eis van het B�uwbesluit 

2003, als de gelijkwaardigheid daar�p betrekking heeft en 

de gelijkwaardigheid betrekking heeft �p alle aspecten van 

veiligheid, gez�ndheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid 

en duurzaam b�uwen die in de betreffende prestatie-eis 

zijn begrepen. De �pl�ssing m�et v�ld�en aan alle andere, 

�p de �pl�ssing van t�epassing zijnde v��rschriften van het 

B�uwbesluit 2003.



Op gr�nd van artikel 2.83 geldt, ter invulling van de 

functi�nele eis, het v�lgende:

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker 
of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2 en 
grenzend aan meer dan een brandcompartiment1, is, bepaald volgens 
NEN 6064, onbrandbaar over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten 
loodrecht op de binnenzijde. Dit geldt niet indien de schacht, de koker 
of het kanaal ligt in en uitsluitend is bestemd voor een of meer boven 
elkaar gelegen toiletruimten of badruimten.

De t�elichting daarvan luidt:

Een brand die ontstaat in een schacht, koker of kanaal kan gemakkelijk 
ontsnappen aan de aandacht van de brandweer. Indien zo’n schacht, 
koker of kanaal langs een ander brandcompartiment voert, kan na enige 
tijd ook in dat andere brandcompartiment brand ontstaan. Om dit te 
voorkomen schrijft dit artikel voor dat de combinatie van materialen die 
is toegepast aan de binnenzijde van die schacht of koker of dat kanaal, 
over een diepte van 0,01 m onbrandbaar moet zijn. Schachten, kokers en 
kanalen met een geringe diameter vallen niet onder deze eis.
In sanitaire ruimten zijn in de regel niet of nauwelijks brandbare 
materialen aanwezig, waardoor er naar redelijke verwachting in die 
ruimten geen brand van enige betekenis zal ontstaan. Daarom geldt dit 
artikel eveneens niet voor schachten, kokers en kanalen die zich bevinden 
in een toilet- of badruimte of in meer van deze, boven elkaar gelegen 
ruimten.
Bij toepassing van brandbare materialen in schachten, kokers of 
kanalen tussen twee brandcompartimenten zal men verder nog rekening 
moeten houden met de eisen aan de weerstand tegen branddoorslag van 
de afdelingen 2.13 en 2.14.

Op gr�nd van artikel 2.84 eerste en tweede lid, is aan de 

functi�neel geredigeerde eis v�ldaan indien is v�ldaan aan 

het v�lgende:

Een voorziening voor de afvoer van rook is, bepaald volgens NEN 6062, 
brandveilig.

Materiaal waaruit een voorziening voor de afvoer van rook is 
samengesteld, is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar. Dit geldt 
uitsluitend indien in dat materiaal een temperatuur, bepaald volgens 
NEN 6062, kan optreden van meer dan 363 K.

De t�elichting bij dit v��rschrift luidt:

Voorzieningen voor de afvoer van rook, zoals een schacht, koker of 
kanaal, mogen niet de oorzaak zijn van een beginnende brand. Daarom 
schrijft het eerste lid voor, dat deze voorzieningen brandveilig moeten 
zijn. De NEN 6062 bevat hiervoor een beproevingsmethode, waarbij 
onderscheid is gemaakt naar gelang het gaat om kanalen voor vaste dan 
wel niet-vaste brandstoffen. Bij die beproeving moet de voorziening zijn 
blootgesteld aan 1) trillingsbelastingen, 2) een luchtdichtheidsbeproeving
, 3) een thermische beproeving en 4) een veegproef.

Het tweede lid bevat de eis, dat het materiaal waarvan een rookgasafvoer 
is gemaakt en dat kan zijn blootgesteld aan een temperatuur van meer 
dan 363 K (= 900C), onbrandbaar moet zijn. Dit voorschrift geldt niet 
voor materiaal in de nabijheid van de rookafvoer. Op grond van NEN 
6062, waarnaar is verwezen, is namelijk al uitgesloten dat een dergelijke 
temperatuur zich kan voordoen aan de buitenzijde van de voorziening. 
Voor het kunnen optreden van een temperatuur van meer dan 363 K 
zijn bepalend de temperaturen die bij de beproeving volgens NEN 6062 
worden bereikt en niet hetgeen men voor het praktische gebruik verwacht.
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V��rschrift(en) B�uwbesluit 2003
V�ldaan m�et zijn aan artikel 2.81, eerste lid, van het B�uwbesluit 2003. 

Dat v��rschrift luidt: Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een 

brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

1 Bij een w��ngeb�uw met subbrandc�mpartimenten faalt dit. Dan z�u het v��rschrift ��k m�eten gelden als de schacht, k�ker �f het 

 kanaal grenst aan twee �f meer subbrandc�mpartimenten.



Het n�rmblad NEN 6062 kent een �nderscheid tussen 

v��rzieningen mede bestemd v��r afv�er van r��k 

afk�mstig van t�estellen die w�rden gest��kt met vaste 

brandst�ffen en v��rzieningen ten beh�eve van �p andere 

wijze gest��kte t�estellen.

Dit eenv�udige �nderscheid is mede aangebracht �m de 

handhaving eenv�udig te h�uden en daarmee ��k de kans 

�p het �ntstaan van brand te beperken.

De bepr�eving kent ��k een criterium waarbij de 

temperatuur aan de buitenzijde van de v��rziening v��r de 

afv�er van r��k niet h�ger mag w�rden dan 363 K, waarbij 

als vertrekpunt geldt een �mgevingstemperatuur in de 

lab�rat�riumruimte van 293 K.

Het is daarbij g�ed in het ��g te h�uden wat als v��rziening 

w�rdt gezien. Het gaat �m die zijde die in aanraking k�mt 

met andere c�nstructie-�nderdelen. Bestaat de v��rziening 

v��r de afv�er van r��k uit een kanaal dat w�rdt bekleed, 

dan geldt de temperatuureis �p de buitenzijde van de 

bekleding. Gaat het �m een dubbelwandig kanaal, dan 

geldt de temperatuureis �p de buitenzijde van het buitenste 

kanaal.

De achtergr�nd van dit v��rschrift is tweeledig. M�cht er 

menselijk c�ntact plaatsvinden met de buitenzijde van de 

v��rziening dan levert dit geen ernstig �ngeval �p. V��rts 

is de temperatuur z� vastgesteld dat �ntbranding van een 

c�nstructie-�nderdeel in de nabijheid van de v��rziening 

v�ld�ende �nwaarschijnlijk is.

De entreetemperatuur en het entreeverm�gen in de inlaat 

van de v��rziening v��r de afv�er v��r r��k zijn in NEN 

6062 gen�rmaliseerd.

	 6.1.4	Thermische	belasting	door	stook-	en	
	 verbrandingstoestellen	voor	niet-vaste	brandstoffen

	 6.1.4.1	Normale	gebruiksomstandigheden
 Voor normale gebruiksomstandigheden geldt een intreetemperatuur 
 van (250 ± 10) °C bij een intreevermogen van: 
 

 1770 . ( (A / π)
1/2 - 35 . 10

-3 ) kW

 

 waarin: 
 A is het oppervlak van de doorlaat van het rookkanaal, in m2. 

Die entreetemperatuur en de bepr�evingscyclus bepalen de 

temperaturen die tijdens de pr�ef w�rden gemeten.

Naast de v��rschriften die rechtstreeks aan de v��rziening 

v��r r��k w�rden gesteld en waarin, beh�udens t�epassing 

van het gelijkwaardigheidsbeginsel z�nder meer m�et 

w�rden v�ldaan, kunnen ��k andere v��rschriften van 

het B�uwbesluit 2003 en ��k van de b�uwver�rdening een 

r�l spelen. Dat is mede afhankelijk van de b�uwkundige 

situatie in een c�ncreet pr�ject.

Opl�ssingen m�eten beschikbaar zijn waarmee in 

v��rk�mende gevallen aan de v��rschriften w�rdt v�ldaan.

De v��rziening kan een brandscheidende, r��kscheidende, 

geluidkerende �f waterkerende scheidingsc�nstructie 

d��rkruisen. Aan die v��rschiften m�et dan wel zijn 

v�ldaan. De v��rschriften die dan gelden zijn terug te 

vinden in de afdelingen 2.13, 2.14, 2.15, 3.1 t.m 3.5 en 3.6 van 

het B�uwbesluit 2003.

In het geval in de v��rziening v��r de afv�er van r��k 

c�ndens �ntstaat, m�et deze afv�eren �p de v��rziening 

v��r afvalwater en faecaliën.

In v��rk�mend geval m�et de v��rziening kunnen w�rden 

gereinigd.

Deze laatste eisen vl�eien v��rt uit de b�uwver�rdening en 

�p termijn uit het Gebruiksbesluit.
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Dat geldt ��k v��r pr�ducten die t�epassing vinden in een 

v��rziening v��r de afv�er van r��k. Gev�lg hiervan is dat 

pr�ducten v��r de v��rziening v��r de afv�er van r��k de 

CE-markering m�eten v�eren.

Gev�lg van het v��rgaande is ��k dat de bestaande 

NEN 6062 aanpassing beh�eft �m in de pas te l�pen met 

Eur�pese �ntwikkelingen. Een eerste pr�eve van een 

herziene NEN 6062 is in n�rmalisatieverband �pgesteld.

In de Eur�pese n�rmbladen zijn temperatuurklassen �p-

gen�men die een lagere �ndergrens bevatten dan de 250 °C 

intreetemperatuur dan de huidige versie van NEN 6062.

Het is echter aan de wetgever te bepalen welke v��r-

zieningen in een Nederlands b�uwwerk zullen w�rden 

t�egelaten wat betreft �ndergrens van de entree-

temperatuur.

	 UIT	EN	14471

	 4.2	Temperature	classes
 Temperature classes for chimneys see Table 1.

	 NOTE Temperature classes up to T600 do not necessarily imply 
 that all of these classes are applicable for system chimneys with 
 plastic flue liners.
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V��rschrift(en) B�uwbesluit 2003 en 
de richtlijn b�uwpr�ducten
De Nederlandse regelgeving mag het vrij verkeer van b�uwpr�ducten 

niet belemmeren. Als uitwerking van de richtlijn b�uwpr�ducten zijn 

geharm�niseerde pr�ductn�rmbladen t�t stand gebracht die v��rschriften 

bevatten �mtrent essentiële eigenschappen van b�uwpr�ducten en de 

meth�den waarmee de prestatie per pr�duct van die eigenschap m�et w�rden 

bepaald.

Temperature class N�minal w�rking 

temperature in °C

Perf�rmance test 

temperature in °C

T 080 ≤ 80 100

T 100 ≤ 100 120

T 120 ≤ 120 150

T 140 ≤ 140 170

T 160 ≤ 160 190

T 200 ≤ 200 250

T 250 ≤ 250 300

T 300 ≤ 300 350

T 400 ≤ 400 500

T 450 ≤ 450 550

T 600 ≤ 600 700



Een andere afwijking die v��rtvl�eit uit de geharm�niseerde 

Eur�pese n�rmbladen en die v��rts van belang is v��r 

de Nederlandse b�uwregelgeving heeft betrekking �p 

het temperatuurcriterium aan de buitenzijde van de 

v��rziening. Dit criterium heeft in de Eur�pese n�rmbladen 

enerzijds betrekking �p de mensveiligheid en anderzijds �p 

de afstand t�t brandbare materialen. 

In de Nederlandse regelgeving hebben wij een criterium ten 

aanzien van de maximum temperatuur aan de buitenzijde 

van de v��rziening v��r de afv�er van r��k. Bij een �mklede 

uitv�ering is dat de temperatuur aan de buitenzijde van 

de �mkleding en bij een niet �mklede uitv�ering is dat 

de temperatuur aan de buitenzijde van het kanaal. Deze 

temperatuurstijging mag niet meer bedragen dan 75 °C. 

Dat betekent dat de temperatuur aan de buitenzijde van het 

�ppervlak niet h�ger mag zijn dan 95 °C. 

In de geharm�niseerde Eur�pese n�rmbladen (NEN-EN 

1443 en NEN-EN 14471) is het v�lgende geregeld.

a. Gebruiksveiligheid 

	 NEN-EN	1443,	paragraaf	6.5
 Where accidental human c�ntact is p�ssible the 

 maximum temperature �f the �uter surface �f a 

 chimney �r �f its encl�sure shall be f�r an �ne sec�nd 

 burn thresh�ld in acc�rdance with EN 563 when tested 

 at the n�minal w�rking temperature appr�priate t� the 

 pr�duct designati�n. 

	 NEN-EN	14471
 De maximum temperatuur mag 93 °C zijn.

b. 6.4.2 Afstand naar brandbare materialen

	 NEN-EN	1443
 De pr�ducent m�et een afstand �pgeven die aanwezig 

 m�et zijn tussen de r��kgasafv�erv��rziening en 

 brandbare materialen.

 Verder geldt het v�lgende.

 The maximum temperature �f adjacent c�mbustible 

 materials shall n�t exceed 85 °C when related t� an 

 ambient temperature �f 20 °C. The distance t� 

 c�mbustible materials shall be verified by a test in 

 acc�rdance with prEN 13216-1 f�r system chimneys �r in 

 the appr�priate material dependent test standard 

 t� steady state at a test temperature given in Table 4 

 appr�priate t� the pr�duct designati�n.

	 NEN-EN	14471
 De temperatuur �p het �ppervlak van brandbare 

 materialen mag bij de standdaard bepr�eving niet 

 h�ger zijn dan 85 °C. V��r systemen t�t T120 w�rdt 

 geacht hieraan te zijn v�ldaan als de buitenzijde van de 

 r��kgasafv�erv��rziening niet gr�ter w�rdt dan 85 °C.

V��r het �verige zijn er kleine verschillen met de t�t 

dusverre in Nederland gangbare bepalingsmeth�de.

De in Nederland gestelde eis met betrekking t�t de 

�nbrandbaarheid van de binnenzijde van een kanaal met 

een diameter gr�ter dan 138 mm k�mt in de Eur�pese 

geharm�niseerde n�rmbladen niet v��r.

12
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Het pr�duct is vervaardigd van P�lypr�pyleen (PP) en 

kent diameters in drie gr�epen z�als aangegeven in de 

c�nf�rmiteitcertificaat ten beh�eve van de CE-markering. 

Het gaat �m 3 gr�epen star materiaal gedefinieerd: 

DN60 t.m. DN100, DN110 t.m. DN160 en DN200 t.m 

DN400.

Daarnaast handelt het �m 2 gr�epen flexibel materiaal: 

DN50/58, DN75/83 en DN100/110.

Casus
De casus betreft het t�epassen van een enkelwandig �f c�ncentrisch PP 

r��kgasafv�ersysteem in de �pstellingsruimte van een CV-ketel, aangesl�ten 

�p verbrandingst�estellen met een n�minale uittredetemperatuur van het 

r��kgas van niet meer van 120 °C. Het kan daarbij gaan �m een v��rziening 

die vanaf het verbrandingst�estel v�ert  naar een schacht danwel een 

v��rziening die vanaf het t�estel v�ert, al dan niet d��r een andere ruimte, 

d��r het dak �f muur naar buiten.

Ketel	aangesloten	op	dakdoorvoer	
middels	2	separate	buizen

Aansluiting	op	een	schacht

Figuur 1 – rookgasafvoersysteem in zijn basis uitvoering



14

V��r de eigenschappen van het r��kgasafv�ersysteem geldt 

het eerder vermelde c�nf�rmiteitcertificaat.

In relatie t�t de Nederlandse wettelijke eisen verdienen de 

v�lgende aspecten nadere aandacht.

a.	Afstand	tot	brandbare	materialen	bij	enkelwandige	
	 systemen	
 Het enkelwandige systeem m�et, indien de c�nstructie 

 waar deze w�rdt d��rgev�erd �p gr�nd van v��rschriften 

 luchtdicht �f brandwerend m�et zijn, grenzen aan 

 �nbrandbare materialen �ver een afstand waarbinnen de 

 temperatuur de 95 °C kan �verstijgen. 

 Als er geen reden is waar�m het afv�ersysteem passend 

 en r��k- �f luchtdicht dan wel brandwerend m�et zijn 

 in zijn d��rv�ering d��r een scheidingsc�nstructie, m�et 

 de afstand t�t brandbare materialen ten minste 20 mm 

 zijn. Er m�et dan wel v��r z�rggedragen w�rden dat in de 

 d��rv�ering geen sprake is van stilstaande lucht.

b.	Temperatuur	buitenzijde	kanaal	in	verband	met	
	 menselijke	veiligheid
 Een enkelwandige r��kgasafv�erv��rziening mag alleen 

 daar v��rk�men waar menselijk c�ntact met de v��r- 

 ziening redelijkerwijs niet kan v��rk�men. Een dergelijke 

 r��kgasafv�erv��rziening mag alleen v��rk�men in een 

 besl�ten ruimte waar ��k het verbrandingst�estel zich 

 bevindt en welke ruimte niet tevens beh��rt t�t de ruimte 

 waar de kenmerkende activiteit van het geb�uw plaats-

 vindt �f waar mensen verblijven. Het is dus t�egestaan 

 �p een bergz�lder, in een bergruimte, in een garage 

 die niet tevens h�bbyruimte is en in het geval het 

 verbrandingst�estel is �pgen�men in een speciaal daar-

 v��r gerealiseerde kast.

c.	Doorvoering	door	een	rookscheiding
 Wanneer het systeem w�rdt geleid d��r een scheidings-

 c�nstructie die r��kwerend m�et zijn, dan m�et er sprake 

 zijn van r��kdichte scheidingsc�nstructie. Het afv�er-

 systeem m�et dan passen aansluiten �p de �mringende 

 c�nstructie. Het gestelde �nder a m�et dan in acht 

 w�rden gen�men. V��r het �verige gaat het �m n�rmale 

 b�uwkundige aandachtpunten.

 Vanwege de n�g geringe ruimtetemperaturen 

 in het stadium van de brand waarbij beperking van 

 r��kverspreiding een r�l speelt, zijn geen bijz�ndere 

 maatregelen aan het systeem n�dig.

d.	Doorvoering	door	een	brandscheiding
 Met betrekking t�t de weerstand tegen brandd��rslag 

 zal daar waar het r��kgassysteem een brandscheiding 

 passeert m�eten w�rden v��rzien in een brandmanchet. 

 Het betreft hier een brandscenari� waarbij er 

 brand in een brandc�mpartiment heerst waarin het 

 r��kgasafv�ersysteem aanwezig is en waarbij het systeem 

 d��r een brandwerende scheiding v�ert.

 Een testrapp�rt met betrekking t�t de t�epassing van 

 brandmanchetten bij deze r��kgasafv�erv��rzieningen is 

 beschikbaar. De resultaten t�nen aan dat met het t�e-

 passen van een brandmanchet �m een PP r��kgasafv�er-

 systeem een brandwerendheid met betrekking t�t de 

 scheidende functie van 60 minuten kan w�rden 

 gerealiseerd.

2x	PP	DN60	door	een	
brandmanchet

1x	concentrisch	60/100	
door	een	brandmanchet
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e.	Onbrandbaarheid	aan	de	binnenzijde	van	rookgas-
	 afvoervoorziening
 Een tweede van �nderdeel d afwijkend scenari�, is een 

 brand in het r��kgasafv�erkanaal. De eis van het 

 �nbrandbaar zijn van de binnenzijde van het r��kgas-

 afv�ersysteem heeft t�t d�el te v��rk�men dat een in 

 het r��kgasafv�ersysteem �f st��kt�estel �ntstane 

 brand zich via het materiaal wat aan de binnenzijde 

 van het r��kgasafv�ersysteem is t�egepast kan uitbreiden 

 naar andere brandc�mpartimenten en m�eilijk t�t niet te 

 blussen is in het afv�ersysteem.

 De eis v��r �nbrandbaarheid geldt alleen v��r r��kgas-

 afv�ersystemen met een kanaal met een inwendige 

 d��rsnede gr�ter dan 0,015 m2 en grenzend aan meer dan 

 één brandc�mpartiment. De eis geldt derhalve niet v��r 

 r��kgasafv�ersystemen met een inwendige diameter die 

 minder dan 138 mm bedraagt. 

 V��r deze specifieke t�epassing v��r t�estellen met een 

 n�minale r��kgastemperatuur van ten h��gste 120 °C is 

 v��r systemen met gr�tere diameters dan 138 mm nut en 

 n��dzaak van deze eis niet aanwezig. 

 Het betreft hier het t�epassen van r��kgasafv�ersystemen 

 v��r t�estellen v��r niet-vaste brandst�ffen en met een 

 maximale n�minale r��kgastemperatuur van 120 °C. 

 Een sch��rsteenbrand k�mt bij deze t�estellen niet 

 v��r. De enige the�retische wijze waar�p er brand in het 

 r��kgasafv�ersysteem kan �ntstaan is via het st��kt�estel 

 zelf. Dergelijke branden zijn statistisch gezien uiterst 

 zeldzaam. Het NiFV heeft een �nderz�ek naar ��rzaken 

 van w�ningbranden uitgev�erd. In het rapp�rt “Fatale 

 w�ningbranden in Nederland” w�rden CV-installaties 

 niet als p�tentieel risic� gen�emd. Branden in relatie 

 t�t CV-installaties hebben ��rzaken als een lekkende 

 gasaansluiting �f een elektr�technisch pr�bleem waarbij 

 het daarbij altijd gaat �m brand die �ntstaat in de ruimte 

 maar niet in het CV-t�estel zelf.

 VROM heeft een rapp�rt gepubliceerd “Risic�analyse 

 Veiligheid Gas- en Elektra-installaties in de w�ning”. 

 O�k in dit �nderz�ek k�men branden vanuit CV 

 installaties niet v��r. Het risic� bij deze apparaten is CO 

 vergiftiging die v��ral bij �pen t�estellen aanwezig is, 

 maar geen brandrisic� vanuit het t�estel.

 Gec�ncludeerd m�et daar�m w�rden dat het 

 B�uwbesluit 2003 weliswaar v��r kanalen met een 

 diameter van meer dan 138 mm de eis van �nbrand-

 baarheid kent v��r de binnenzijde van het kanaal, maar 

 dat gelet het hierv��r gestelde en de t�epassing van 

 brandmanchetten �p een brandwerende scheiding er 

 h�egenaamd geen kans is �p branduitbreiding naar een 

 ander brandc�mpartiment van het r��kgasafv�ersysteem.

f.	Doorvoeringen	in	geluidkerende	constructies
 Een r��kgasafv�ersysteem t�egepast in stapelb�uw, is in 

 alle gevallen een systeem dat �f in een bestaande schacht 

 w�rdt gem�nteerd, �f later w�rdt afgewerkt als een 

 schacht, bijv��rbeeld �mtimmerd met brandveilige 

 plaatmaterialen. De schacht �f de �mtimmering m�et z� 

 w�rden �f zijn gerealiseerd dat aan de geluidweringsv��r-

 schriften w�rdt v�ldaan. In de praktijk zijn daar gangbare 

 �pl�ssingen v��r.

g.	Doorvoeringen	in	waterdichte	scheidingen
 In het c�nf�rmiteitcertificaat ten beh�eve van de CE-

 markering isa �nder paragraaf 16 vermeld dat �pl�ssingen 

 beschikbaar zijn. In �nderstaande figuur zijn deze 

 aangegeven. 
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Waterdichte d��rv�ering 

d��r een plat dak

Waterdichte d��rv�ering 

d��r een hellend dak



Ann�tatie
Overwegingen
De kunstst�f v��rziening v��r de afv�er van r��k leidt 

bij de t�epassing alleen t�t een situatie die v�ld�et aan 

veiligheidsvereisten als deze w�rdt t�egepast in c�mbinatie 

verwarmingst�estellen v��r gen�rmeerde gasv�rmige 

brandst�ffen met een n�minale r��kgastemperatuur van 

maximaal 120 °C. (Temperatuurklasse T120 v�lgens 

NEN-EN 1443 en NEN-EN 14471). 

O�k �p termijn mag er dus geen t�estel �p w�rden 

aangesl�ten met een h�gere r��kgastemperatuur.

V��r de eigenschappen van het systeem geldt de 

c�nf�rmiteitsverklaring met certificaatnummer CE 0036 

CPD 9169 003 (zie bijlage 1).

In c�mbinatie met dit type st��kt�estel is aan alle in 

Nederland geldende prestatie-eisen met betrekking t�t 

brandveiligheid te v�ld�en, beh�udens die met betrekking 

t�t de �nbrandbaarheid van de binnenste 1 cm van de 

v��rziening v��r de afv�er van r��k (geldt v��r een 

diameter van 138 mm) en de maximum temperatuur aan de 

buitenzijde van de enkelwandige v��rziening. De reden van 

dit falen is gelegen in de h��gte van de entreetemperatuur 

en entreeverm�gens van de r��kgassen die is gesteld �p ten 

minste  (250 ± 10) °C bij een intreeverm�gen van

 

1770 . ( (A / π)
1/2 - 35 . 10

-3 ) kW

  

waarin A het �ppervlak isvan de d��rlaat van het r��k-

kanaal, in m2. 

Wanneer uitgegaan w�rdt van een lagere n�minale r��kgas-

temperatuur van 120 °C en het daarbij beh�rende verm�gen 

v�lgens de geharm�niseerde Eur�pese n�rmbladen, is er 

alleen n�g strijd met de �nbrandbaarheidseisen.

 

De eis met betrekking t�t �nbrandbaarheid aan de 

binnenzijde van het afv�erkanaal w�rdt gesteld �mdat een 

eenmaal zich in een kanaal bevindende brand m�eilijk 

is te blussen. Een brand in het r��kgasafv�ersysteem 

kan zich praktisch gezien niet v��rd�en, want dan m�et 

er sprake zijn van een brandend verbrandingst�estel 

waarvan de vlammen niet in �pstellingsruimte terecht 

k�men. Gelet �p de uitgev�erde �nderz�eken is de kans 

daar�p verwaarl��sbaar. Z�dra sprake is van een brand 

buiten het t�estel in het brandc�mpartiment waarin de 

afv�erv��rziening zich bevindt, zal de brandwerende 

d��rv�ering d��r middel van het geplaatste brandmanchet 

uitbreiding van brand via de afv�erv��rziening v��rk�men.

V��rk�men m�et w�rden dat bij vervanging van het 

t�estel, in het geval niet tevens de v��rziening v��r 

de afv�er van r��k w�rdt vervangen, een t�estel w�rdt 

aangesl�ten met een te h�ge r��kgastemperatuur. Om dat 

te v��rk�men w�rdt een (hittebestendige) sticker met een 

niet afneembaar �pschrift met een duidelijke waarschuwing 

v��r de beperking v��r t�estellen met een maximale 

r��kgastemperatuur van 120 ‘C aangebracht ter plaatse van 

het aansluitpunt met het verbrandingst�estel.

  

Beoordeling
De stichting Expertisecentrum Regelgeving B�uw is met 

t�epassing van artikel 1.5 van het B�uwbesluit 2003 van 

��rdeel dat het R�lux T120 r��kgasv�ersysteem, mits 

t�egepast in c�mbinatie met verbrandingst�estellen 

waarvan de n�minale uittredetemperatuur van de r��k-

gassen niet h�ger is dan 120 °C, leidt v��r wat betreft 

de v��rziening v��r de afv�er van r��kgassen aan de 

v��rschriften van het B�uwbesluit 2003.

In het afv�ersysteem kan redelijkerwijze geen brand 

�ntstaan. Dit is af te leiden uit verschillende �nderz�eks-

rapp�rten. Dan z�u namelijk een brand van een ver-

brandingst�estel m�eten d��rslaan naar het afv�erkanaal 

z�nder dat de brand d��rdringt in de ruimte waarin het 

verbrandingst�estel staat. 

Het systeem is alleen geschikt als daar�p t�estellen w�rden 

aangesl�ten met een n�minale uittredetemperatuur van de 

r��kgassen van ten h��gste 120 °C. Een sch��rsteenbrand is 

dan uitgesl�ten.

De eis v��r de �nbrandbaarheid van de binnenzijde van 

kanalen met een diameter gr�ter dan 138 mm is alleen 

van belang als daarmee uitbreiding plaatsvindt in het 

kanaal in de situaties dat deze ��k grenst aan een ander 

brandc�mpartiment dan waarin het verbrandingst�estel 

is �pgesteld. De �nderz�eken laten zien dat ketelbranden 

andere ��rzaken hebben en altijd gepaard gaan met een 

brand in de �pstellingsruimte van het verbrandingst�estel. 
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Dan treedt het aangebrachte brandmanchet �p de 

c�mpartimentsscheiding in werking die verder uitbreiding 

van brand verhindert.

V��r enkelwandige systemen kan de temperatuur 

aan de buitenzijde van de het systeem �nder extreme 

�mstandigheden t�t iets b�ven de 110 °C �pl�pen hetgeen 

bij aanraking kan leiden t�t verbrandingsverschijnselen. 

Bij de n�rmale r��kgastemperaturen nabij de uitm�nding 

van het verbrandingst�estel zal een temperatuur aan 

het �ppervlak van het systeem aanwezig zijn die geen 

gevaar v��r de gez�ndheid en veiligheid �plevert. Om 

veiligheidsreden m�et daar�m menselijk c�ntact met een 

enkelv�udig systeem w�rden v��rk�men. Daar�m m�gen 

dergelijke systemen niet w�rden t�egepast in situaties waar 

niet zichtbaar is dat het systeem in directe verbinding staat 

met een verbrandingst�estel en in situaties waar mensen 

veelvuldig aanwezig zullen zijn.

Bij dergelijke systemen m�et ��k speciale aandacht w�rden 

besteed aan de d��rv�ering d��r scheidingsc�nstructies 

�m brand�ntwikkeling te v��rk�men ter plaatse van die 

d��rv�ering. In beginsel m�et z�rggedragen w�rden v��r 

een luchtdichte d��rv�ering en bij het d��rb�ren van 

een brand- �f r��kscheiding v��r een brandwerende en 

r��kdichte aansluiting. Dit leidt er t�e dat dit m�et w�rden 

uitgev�erd met �nbrandbare materialen.

Bij het in acht nemen van het b�venstaande is er geen gevaar 

v��r het �ntstaan van brand en is het gevaar v��r de mens 

v�ld�ende klein.

Er zijn afd�ende v��rzieningen getr�ffen �m te v��rk�men 

dat in de t�ek�mst t�estellen w�rden aangesl�ten met 

een h�gere uittredetemperatuur van de r��kgassen dan 

waarv��r het r��kgasafv�ersysteem geschikt is.

Bij de gek�zen �pl�ssing is er geen reden �m aan te nemen 

dat daarmee de �verige veiligheidsaspecten en de aspecten 

ter bescherming van de gez�ndheid, van de bruikbaarheid, 

van de energiezuinigheid en ter bescherming van duurzaam 

b�uwen minder zijn gewaarb�rgd dan met prestatie-eisen 

van het B�uwbesluit 2003 waar�p deze verklaring ziet, is 

be��gd.

M.Groosman  
secretaris ERB

Dr.ir. N.P.M. Scholten  
expert regelgeving
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Bijlage 1
Konformitätserklärung und Produktinformation 

EN 14471 
Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren 
Anforderungen und Prüfungen 

Herstelleridentifikation Centrotec 
Sustainable AG 
Am Patbergschen Dorn 9 
59929 Brilon 
info@centrotec.de 
www.centrotec.de 

Produktbezeichnung System – Abgasanlage Kunststoff 
Ausführungen: einwandig 
 konzentrisch 

Name, Funktion des Verantwortlichen Norbert Wülbeck 
Geschäftsführer Centrotherm 

Benannte Stelle TÜV Industrie Service GmbH 
München 

Zertifikats-Nummer  0036 CPD 9169 003

Kennzeichnung Begleitdokumente gemäß EN 14471 Anhang ZA 

0.1 
PP 

Systemabgasanlage 
einwandig 

EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 I D L einwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 

0.2 
PP 

Systemabgasanlage 
konzentrisch

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 I D L1 
doppelwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 
Ummantelung: Kunststoff 

0.3 
PP 

Systemabgasanlage 
konzentrisch

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0 
doppelwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 
Ummantelung: Stahl, 
Aluminium 

0.4 
PP 

Systemabgasanlage 
konzentrisch

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0 
doppelwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 
Ummantelung: Edelstahl 

             
                              
                              
                              
                              
                              

                       Produktbeschreibung                        
                       Nummer der Norm                        
                       Temperaturklasse                        
                       Druckklasse                        
                       Russbrandbeständigkeit                        
                       Kondensatbeständigkeit                        
                       Korrosionswiderstand                        
                       Abstand zu brennb. 

Baust.                        
                       Einbauort                        
                       Feuerwiderstand                        
                       Ummantelung                        

Abschnitt / Formstück
einer
PP –

Systemabgasanlage

Druckfestigkeit 
größte Höhe: 30 m 

Windlast 
freitragende Höhe 

nach der letzten Halterung 
[1,5 m] 

Wärmedurchlasswiderstand 
0,00 m²K/W 

Feuerwiderstand 
E 

Biegesteifigkeit 
wahre Länge der lateralen 

Auslenkung 
[1,5 m] 

größte Neigung: 
87° 

Strömungswiderstand 
mittlere Rauhingkeit 

0,5 mm 
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Produktinformation gemäß EN14471 

Erläuterung der Nummerierung:
Allgemeingültige Angaben (für alle System gleichsam gültig) sind mit *.0 versehen. 
Ausführungsbezogene Nummern (z. B.: *.2) sind entsprechend Deckblatt für die jeweiligen Ausführungen 
gültig. Hierbei gilt: 

*.0: Ausführung einwandig und konzentrisch
*.1: Ausführung einwandig 
*.2: Ausführung konzentrisch 
*.3: Ausführung konzentrisch 
*.4: Ausführung konzentrisch 

lfd. 
Nr. 

Leistungsmerkmal und 
Anforderung gemäß 
EN 14471 

Werte / Klassen weitere Informationen 

1.0 Abmessungen Innenrohr 
starr: 
Ø-Gruppe 1: 
DN60 
DN75 
DN80 
DN90 
DN100 

Ø-Gruppe 2: 
DN110 
DN125 
DN160 

Ø-Gruppe 3: 
DN200 
DN250 
DN315 
DN400 

Abmessungen Innenrohr 
flexibel: 
Ø-Gruppe 1: 
DN58/50 
DN83/75 

Ø-Gruppe 1: 
DN110/100 

anzunehmender 
Innendurchmesser Di 

55 mm 
70 mm 
75 mm 
84 mm 
95 mm 

105 mm 
119 mm 
153 mm 

192 mm 
242 mm 
303 mm 
386 mm 

50 mm 
74 mm 

100 mm 

weitere Abmessungen siehe Produktzeichnung
Zeichnungsnummern siehe Anhang 

1.2 Abmessungen Außenrohr 
Ø-Gruppe 1: 
DN60/100 
DN75/125 
DN80/125 
DN100/150 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/160 
DN125/186 

Außendurchmesser DA 

100 mm 
125 mm 
125 mm 
150 mm 

160 mm 
186 mm 

weitere Abmessungen siehe Produktzeichnung
Zeichnungsnummern siehe Anhang 

1.3 Abmessungen Außenrohr 
Ø-Gruppe 1: 
DN60/100 
DN75/125 
DN80/125 
DN100/150 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/160 

Außendurchmesser DA 

100 mm 
125 mm 
125 mm 
150 mm 

160 mm 

weitere Abmessungen siehe Produktzeichnung
Zeichnungsnummern siehe Anhang 
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lfd. 
Nr. 

Leistungsmerkmal und 
Anforderung gemäß 
EN 14471 

Werte / Klassen weitere Informationen 

1.4 Abmessungen Außenrohr 
Ø-Gruppe 1: 
DN60/100 
DN75/125 
DN80/125 
DN100/150 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/160 
DN125/185 
DN160/225 

Ø-Gruppe 3: 
DN200/300 
DN250/350 
DN315/400 
DN400/500 

Außendurchmesser DA 

100 mm 
125 mm 
125 mm 
150 mm 

160 mm 
185 mm 
225 mm 

300 mm 
350 mm 
400 mm 
500 mm 

weitere Abmessungen siehe Produktzeichnung
Zeichnungsnummern siehe Anhang 

2.0 Werkstoff Innenrohr: 
Wanddicke (min. Dicke): 
Ø-Gruppe 1: 
DN60 
DN75 
DN80 
DN90 
DN100 

Ø-Gruppe 2: 
DN110 
DN125 
DN160 

Ø-Gruppe 3: 
DN200 
DN250 
DN315 
DN400 

Polypropylen 

1,5 mm 
1,5 mm 
1,5 mm 
1,5 mm 
1,5 mm 

2 mm 
2,5 mm 
3 mm 

3,5 mm 
3,5 mm 
5 mm 
6 mm 

weitere Abmessungen siehe Produktzeichnung
Zeichnungsnummern siehe Anhang 

3.1 Werkstoff Außenrohr: 
Qualität: 
Nenn- Wanddicke: 

ohne Außenrohr 

3.2 Werkstoff Außenrohr: 
Qualität: 

Kunststoff Abmessungen und weitere Angaben siehe 
Produktzeichnung 
Zeichnungsnummern siehe Anhang 

3.3 Werkstoff Außenrohr: 
Qualität: 
Nenn- Wanddicke: 

Stahl Aluminium 
min. St1203 min. LM6 
min. 0,6 mm min. 0,6 mm 

3.4 Werkstoff Außenrohr: 
Qualität: 
Nenn- Wanddicke: 

Edelstahl 
min. 1.4301 
min. 0,4 mm 

4.0 Wärmedämmung nicht vorhanden  

5.0 Dichtungen abgasführend 
gemäß EN14241-1 
T120 W 2 K2 I 
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lfd. 
Nr. 

Leistungsmerkmal und 
Anforderung gemäß 
EN 14471 

Werte / Klassen weitere Informationen 

6.0 Druckfestigkeit 
starres System 
flexibles System 

50 m 
30 m 

maximal installierbare vertikale Höhe 

7.0 Zugbelastung n.p.d.  

8.0 Windbeanspruchung 1,5 m freistehende Höhe über letzter Halterung 

9.0 maximale Schrägführung 
zur Vertikalen 

n.p.d.  

10.0 maximale Länge der  
Schrägführung 

n.p.d.  

11.0 Gasdichtheit Dichtheitsklasse H1  

12.1 Abstand zu brennbaren 
Bauteilen 

O(20) 2 cm Abstand, Abgasrohr belüftet über die 
gesamte Länge 

12.2 Abstand zu brennbaren 
Bauteilen 

O(00) 0 cm Abstand zum Außenrohr 

12.3 Abstand zu brennbaren 
Bauteilen 

O(00) 0 cm Abstand zum Außenrohr 

12.4 Abstand zu brennbaren 
Bauteilen 

O(00) 0 cm Abstand zum Außenrohr 

13.1 Berührungsschutz im Verkehrsbereich anbringen  

13.2 Berührungsschutz nicht erforderlich  

13.3 Berührungsschutz nicht erforderlich  

13.4 Berührungsschutz nicht erforderlich  

14.0 Wärmedurchlasswiderstand 0,0 m²K/W  

15.0 Kondensatbeständigkeit W2 Abgasanlage wird planmäßig unter Nass-
Bedingungen betrieben 

16.0 Widerstand gegen das 
Eindringen von 
Regenwasser 

Bedingungen sind erfüllt keine Dämmung vorhanden 

17.0 Strömungswiderstand 
Abschnitte der 
Abgasanlage 

- nicht definierte Bauteile 
- starre Rohre 
- Flex-Rohr DN58/50 
- Flex-Rohr DN83/75 
- Flex-Rohr DN110/100 

gemäß EN13384-1 
R=0,5 mm 
R=0,5 mm 
R=1,0 mm 
R=1,3 mm 

18.0 Strömungswiderstand 
Formstücke der 
Abgasanlage 

gemäß EN13384-1 
Tabelle B.8 

19.0 Strömungswiderstand bei 
Aufsätzen 

n.p.d. Europäische Normen liegen bisher nicht vor, 
siehe entsprechende 
Allgemeine Bauaufsichtliche 
Prüfzeugnisse vom TÜV München 
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lfd. 
Nr. 

Leistungsmerkmal und 
Anforderung gemäß 
EN 14471 

Werte / Klassen weitere Informationen 

20.0 Korrosionsbeständigkeit W2  

21.0 UV-Beständigkeit gemäß EN14471 gegeben freie Länge des Innenrohres beträgt 
<2D und maximal 0,4 m 

22.0 Gefährliche Substanzen 
Anhang ZA 

nicht zutreffend  

23.0 Recycling gemäß Umweltvorgaben 

24.0 Übliche Einbauzeichnungen  siehe Montageanleitung 

25.0 Art des Zusammenbaus 
der Bauteile 

 siehe Montageanleitung

26.0 Art des Einbaus von 
Abschnitten und 
Formstücken, 

 siehe Montageanleitung

27.0 Strömungsrichtung Muffe entgegen der Richtung 
des Kondensatflusses 

siehe Montageanleitung

28.0 Einbau der Dichtungen werksmäßig eingebaut siehe Montageanleitung

29.0 Lage der Reinigungs- und  
Inspektionsöffnungen 

gemäß jeweiliger nationaler 
Vorgaben 
(D: DIN V 18160-1) 

siehe Montageanleitung

30.0 Anbringung der Abgas- 
anlagenkennzeichnung 
(Etikett) 

 siehe Montageanleitung

31.0 Festlegungen /  
Begrenzungen für die 
Verkleidung 

 siehe Montageanleitung

32.0 Mindestabstände zwischen 
der Außenwandung der 
Abgasanlage und den 
Innenflächen einer 
Verkleidung aus nicht- 
brennbaren Baustoffen 

1 cm siehe Montageanleitung

33.0 Festlegungen für Werk- 
zeuge zur Bearbeitung 
an der Baustelle 
(z.B. Kürzen von Rohren) 

nur Werkzeuge, die zur 
Bearbeitung der jeweiligen 
Werkstoffe geeignet sind 

siehe Montageanleitung 

34.0 Lagerungsbedingungen für 
Bauteile der Abgasanlage 

 siehe Montageanleitung

35.0 Reinigungsverfahren oder 
-geräte 

nur Verfahren und Geräte, die für 
die jeweiligen Werkstoffe 
geeignet sind 

siehe Montageanleitung

36.0 Kondensatableitung gemäß jeweiliger nationaler 
Vorgaben 
(D: Arbeitsblatt A251 der  
Abwassertechnischen 
Vereinigung) 

siehe Montageanleitung

37.0 Sicherheitsvorkehrungen  siehe Montageanleitung 
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