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Betreft BRL:  GASKEUR CW/HRww: 2010  d.d.: februari 2011 

Nummer: 2013-01  d.d.: januari 2013  
 
Vastgesteld CvD EPK d.d.: 22-01-2013  Aanvaard door Kiwa Nederland B.V.. d.d.: 22-01-2013 
 
 
Onderwerp: Gelijkmatigheid douchewatertemperatuur 
 
 
 
Aanleiding  
In de BRL GASKEUR CW/HRww: 2010 wordt in artikel 5.5. een functionele eis gesteld aan de 
gelijkmatigheid van de douchewatertemperatuur. In artikel 6.5 wordt de bijbehorende 
beproevingsmethode beschreven. In beide artikelen wordt verwezen naar Bijlage IV waarin de eis 
middels voorbeeldcurven verduidelijkt wordt. In de tweede voorbeeldcurve worden blokken 
gehanteerd van 3,3 K ondanks dat de uitstroomtemperatuur aan het einde van het tweede blok 56,7 
graden Celsius is. Dit is niet in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van de eis. 
 
De gehanteerd blokgrenzen van 3,3K bij een delta T van 50K zijn gebaseerd op de oorspronkelijke 
opzet van de CW eisen, waarbij een gelijkmatigheid van 2 K als uitgangspunt werd gehanteerd voor 
de uitstromende douchetemperatuur van 40 °C (delta T=30 K). Aangezien toestellen nominaal hogere 
uitstroomtemperaturen hebben, is dit verrekend naar een uitstroomtemperatuur van 60 °C (ofwel delta 
T=50K). Hierdoor is destijds de bloktemperatuurgrens ontstaan van 3,3 K (= (2x ((60-10) /(40-10))). 
De werkelijke norm is en blijft echter 40 °C (delta  T=30 K) met een blok van 2 K. 
Er moet dus teruggerekend worden naar een uitstroomtemperatuur van 40 °C waarbij de 
uitstroomtemperatuur aan het einde van een blok maatgevend is voor het bepalen van de blokgrootte 
van het volgende blok. 

Voorbeeld 1: 
Uitstroomtemperatuur aan het einde van het blok =70 °C. 
Blokgrootte = 2x ((70-10) / 30) = 4,0 K. 
 
Voorbeeld 2: 
Uitstroomtemperatuur aan het einde van het blok = 58 °C. 
Blokgrootte= 2x ((58-10) / 30) = 3,2 K. 
 
Tijdens de TC GASKEUR vergadering van 14 september 2012 heeft de TC Gaskeur Kiwa verzocht 
om deze wijziging door te voeren. 
De TC Gaskeur heeft hierbij tevens aangegeven dat deze wijziging uitsluitend geldig moet zijn voor 
nieuwe beoordelingen. 
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Wijziging 
 
Voeg onderaan de onderzoeksmatrix in paragraaf 9.1 het volgende punt toe: 

 
6)  Voor toestellen beoordeeld voor vaststelling van dit wijzigingsblad heeft de fabrikant bij 

productcontrole de keuze tussen: 
- de procedure welke werd gehanteerd voor de vaststelling van dit wijzigingsblad of 
- de procedure beschreven in dit wijzigingsblad. 

Voor toestellen beoordeeld na vaststelling van dit wijzigingsblad geldt bij productcontrole de 
procedure volgens dit wijzigingsblad. 

 
Vervang bijlage IV door de volgende bijlage: 
 

IV Voorbeeld voor bepaling constantheid 
uitstroomtemperatuur 
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De beoordeling van de gelijkmatigheid start op tijdstip t=0 seconden na de stabilisatieperiode. 
Bij de start is de uitstroomtemperatuur 60 °C. 
De blokgrootte van het 1ste blok bedraagt: (2 x ((60-10) / 30) =) 3,33 K. 
 
Na 324 seconden is de uitstroomtemperatuur gelegen op de ondergrens van het 1ste blok van 3,33 K. 
De uitstroomtemperatuur bedraagt in deze situatie 58,27 °C. 
De blokgrootte van het 2de blok bedraagt: (2 x ((58,27-10) / 30) =) 3,22 K. 
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Na 370 seconden is de uitstroomtemperatuur gelegen op de ondergrens van het 2de blok van 3,22 K. 
De uitstroomtemperatuur bedraagt in deze situatie 55,05 °C. 
De blokgrootte van het 3de blok bedraagt: (2 x ((55,05-10) / 30) =) 3,00 K. 
 
Na 419 seconden is de uitstroomtemperatuur gelegen op de ondergrens van het 3de blok van 52,05 K. 
 


