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Betreft BRL:  GASKEUR CV: 2010 d.d.: februari 2011 

Nummer: 2013-03  d.d.: september 2013  

 

Vastgesteld TC Gaskeur: d.d.: 24-10-2013 

Vastgesteld CvD EPK d.d.: 04-11-2013              Aanvaard door Kiwa Nederland B.V. d.d.: 12-12-2013 
 
 

Onderwerp: Overgangsregeling toestelmodificaties van toestelcategorie I2L naar toestelcategorie I2EK 

 
 
 

Aanleiding 

 
In artikel 6.1.1 worden eisen gesteld aan het brandstofgas en de omgevingscondities. 

Gesteld wordt dat de metingen, voor zover niet anders vermeld, uitgevoerd worden met het (de) 

referentiegas(sen) onder de nominale voordruk voor de desbetreffende toestelcategorie als 

vastgelegd in EN 437, EN 483, EN 677. 

 

Er is sprake van een nieuwe toestelcategorie voor Nederland. De categorie is I2EK. 

Bij de K-groep hoort het referentiegas G25.3. Voor de E-groep is dit G20. 

Met de komst van de nieuwe K- en E-groep voor Nederland moeten de toestellen geschikt zijn voor 

deze beide referentiegassen. In eerste instantie zal alleen het gas gedistribueerd worden voor 

toestellen geschikt voor de K-groep. Later volgt gas geschikt voor de E-groep. 

 

Na een, nog nader door de overheid te bepalen, overgangsperiode komt de L-groep (referentiegas 

G25) voor Nederland te vervallen. Vooralsnog is een toestelcategorie gebaseerd op de L-groep, naast 

een toestelcategorie gebaseerd op de K-groep, toegestaan. 

 

Het referentiegas voor de K-groep is vastgelegd in NTA 8837:2012. 

Naast dat in artikel 6.1.1 verwezen moet worden naar NTA 8837 is het de vraag wanneer de Gaskeur 

meetresultaten van categorie I2L toestel voor een categorie I2EK bruikbaar zijn. 
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Wijziging 

 
Vervang de eerste zin van artikel 6.1.1 door: 

 

De metingen worden, voor zover niet anders vermeld, uitgevoerd met het (de) referentiegas(sen) 

onder de nominale voordruk voor de desbetreffende toestelcategorie als vastgelegd in EN 437, EN 

483, EN 677, EN15502, NTA 8837 en zijn gebaseerd op de volgende condities: 

 

Voeg aan artikel 6.1.1 toe: 

 

6.1.1.1 Overgangsregeling toestelmodificaties van toestel categorie I2L  

naar toestel categorie I2EK 

 

Indien er een toestel reeds een certificering voor Gaskeur heeft voor de categorie I2L zal voor het 

gewijzigde toestel voor categorie I2EK: 

1. Of een her-meting van de Gaskeur prestaties plaats dienen te vinden; 

2. Of aangetoond moeten worden dat de wijzigingen van dien aard zijn dat de meetresultaten 

van het gewijzigde toestel voor de Gaskeur prestaties gelijk zijn aan die van het ongewijzigde 

toestel. 

 

Een procedure om dit laatste aan te tonen is: 

Voor toestellen die bij de nominale belasting voldoen aan alle hieronder genoemde 

voorwaarden kunnen de Gaskeur meetwaarden van het I2L toestel gebruikt worden voor het 

I2EK toestel. 

1. Het toestel is volledig voorgemengd en uitgerust met een 

gas/luchtverhoudingsregeling. 

2. De enige technische wijziging tussen het I2EK en het I2EL toestel is een aanpassing van 

de afstelling van de gas/luchtverhoudingsregeling eventueel gecombineerd met een 

aanpassing van het toerental van de ventilator. 

3. De wijziging van de afstelling van de gas/luchtverhoudingsregeling is zodanig dat het 

zuurstof gehalte in het verbrandingsgas onder nominale omstandigheden van het I2EK 

toestel bij G25.3 gelijk is aan het zuurstof gehalte van het I2L toestel bij G25. 

4. De wijziging van het toerental van de ventilator is zodanig dat de nominale belasting 

van het I2EK toestel met  G25.3 gelijk is aan de nominale belasting van het I2L toestel 

met G25. 

5. Het installatie voorschrift van het I2EK toestel is zo opgesteld dat de afstelling van de 

gas/luchtverhoudingsregelaar eventueel gecombineerd met een aanpassing van het 

toerental zodanig is dat, bij het aanbieden van het gas G25.3 aan het aldus afgestelde 

toestel, de onder 2 genoemde belasting en het onder 3 genoemde zuurstof gehalte 

wordt bereikt. 

6. Voor “range rated” toestellen dient aan deze voorwaarden te zijn voldaan bij zowel de 

maximale en minimale belasting (“range rated” wil zeggen dat een toestel een 

instelbaar nominaal belastinggebied heeft). De nominale belasting kan zowel de 

minimale als de maximale nominale belasting zijn.  

 

 


