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Voorwoord 

In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen 
op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. 

Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. 

Indien een gasinstallatie wordt geïnstalleerd volgens de in de delen van deze NPR genoemde 
uitvoeringsvormen voldoet deze installatie aan de in dit deel aangehaalde (prestatie-)eisen. Andere 
uitvoeringsvormen die niet in de delen zijn genoemd worden niet uitgesloten. Wel moet men zich er van 
vergewissen dat een andere uitvoeringsvorm aan de prestatie-eisen voldoet. Dit kan worden gedaan met de 
bijbehorende bepalingsmethode. 

Het installeren van een sfeertoestel vereist specifieke kennis, vooral met betrekking tot de 
brandveiligheidsaspecten. 

Het is te allen tijde verplicht de installatievoorschriften van de toestelfabrikant op te volgen. 

We kennen de volgende modellen sfeertoestellen: 

a) vrijstaande of vrijhangende sfeertoestellen; 

b) inbouw sfeertoestellen; 

c) inzet sfeertoestellen. 

Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 1999: 

de inhoud is aangepast aan de stand der techniek en bovendien is het toepassingsgebied verbreed van 
blokkenvuurtoestellen naar sfeertoestellen, ook zijn gesloten sfeertoestellen toegevoegd en is speciale 
aandacht gegeven aan de brandveiligheidsaspecten. 

Deze praktijkrichtlijn is aanvaard door normcommissie 349 100 “Installaties voor verbruikstoestellen”. 
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Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gastoestellen en opstellingsruimten – 
Deel 20: Gasgestookte sfeertoestellen met aansluiting op een 
rookgasafvoersysteem   

1 Onderwerp en toepassingsgebied  

In dit deel van de NPR is een installatiewijze beschreven voor gasgestookte sfeertoestellen. 

Het betreft sfeertoestellen met een open of gesloten verbrandingssysteem.  

Onder de toestellen met een open verbrandingssysteem vallen ook de blokkenvuurtoestellen (gasgestookte 
open haard). Het betreft zowel toestellen die compleet met afvoeraansluiting worden geleverd (het 
zogenaamde type B11BS-toestel (o.a. blokkenvuurtoestel type I)) als toestellen die slechts bestaan uit een 
losse brander, dus zonder afvoeraansluiting (type BAS-toestel (blokkenvuurtoestel type II)), bedoeld om in de 
schouw van een open haard te worden geplaatst. De aanduiding type I en II is een puur Nederlandse 
aanduiding. 

Met het begrip “schouw” wordt in dit deel van de NPR bedoeld: een constructie voor het inbouwen van een 
sfeertoestel, bijv. een gemetselde of uit plaatmateriaal bestaande constructie. 

2 Verwijzingen 

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij 
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is 
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van 
toepassing. 

NPR 3378 (Overige delen) 

— Deel 0 

— Deel 11 

— Deel 22 
 

— Deel 60 

— Deel 61 

— Deel 80 

Praktijkrichtlijn gasinstallaties 

Algemeen 

Aansluitleidingen en aansluitkranen 

Opstelplaatsen voor gastoestellen, opstellingsruimte en 
stookruimte 

Uitmondingen; hinder- en verdunningsafstand 

Uitmondingen; goede werking 

Toestelaanduidingen 

3 Toesteltyperingen 

3.1 Algemeen 

Gastoestellen met een aansluiting voor een rookgasafvoer zijn in Europa in twee hoofdtypen aan te geven. 
Per type wordt de manier aangegeven hoe de verbrandingslucht wordt toegevoerd en het verbrandingsgas 
wordt afgevoerd. We kennen de toesteltypen B en C. 

— B is een open afvoergebonden toestel. 

— C is een gesloten afvoergebonden toestel. 

Achter de letter B of C worden bovendien één of twee cijfers toegevoegd om het toestel nader te typeren. 
Ook kunnen er kleine letters achter staan. Hiermee wordt de beveiliging van het toestel aangegeven. 
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Tevens bestaat ook een toestel type A. Dit is een afvoerloos sfeertoestel. Omdat deze toestellen geen 
aansluiting hebben op een rookgasafvoer, worden ze niet benoemd in dit deel. 

      

Figuur 1 — Doorsnede gesloten en open gastoestel 

Veel voorkomende sfeerverwarmingstoestellen zijn de typen: C11, C31, B11BS, B11AS en BAS. Een uitgebreide 
uitleg over de toestelaanduidingen staat vermeld in NPR 3378-80. 

Een toestel met een gesloten verbrandingssysteem (toestel type C) heeft de voorkeur boven een toestel met 
een open verbrandingssysteem (toestel type B) omdat deze onafhankelijk werkt ten opzichte van de lucht in 
de ruimte waar het toestel staat opgesteld. Verwijzingen naar type C toestellen kan men vinden in de diverse 
NPR 3378-delen. Maar als een type B toestel (open toestel) wordt toegepast dan geeft onder andere dit 
NPR-deel de voorwaarden hiervoor. 

3.2 Toesteltype B11BS en B11AS 

Een compleet sfeertoestel van het toesteltype B11BS of B11AS, uitgevoerd als open haard, heeft de 
Nederlandse typeaanduiding ‘Blokkenvuurtoestel type I’. De hoofdfunctie van een blokkenvuurtoestel type I 
is het decoratieve effect. Voor een toesteltype B11BS en B11AS, anders dan een open haard wordt verwezen 
naar NPR 3378-22. 

Het blokkenvuurtoestel type I van het toesteltype B11BS is voorzien van een trekonderbreker en een 
afvoerbeveiliging (zie figuur 2). Deze beveiliging zorgt ervoor dat bij stagnatie van de afvoer van 
verbrandingsgas door een verstopping in het afvoersysteem, de gastoevoer naar het toestel wordt 
vergrendeld. Die beveiliging is bijvoorbeeld een ‘Thermische Terugslag Beveiliging’ (TTB) in de 
trekonderbreker van het toestel, zoals in figuur 2 is aangegeven. De aanwezigheid van een dergelijke 
beveiliging in het toestel is herkenbaar doordat in de typeaanduiding de letters ‘BS’ (Blocked Safety) zijn 
vermeld. 

Het blokkenvuurtoestel type I van het toesteltype B11AS heeft ook een trekonderbreker, maar is voorzien van 
een atmosfeerbeveiliging.. De aanwezigheid van een dergelijke beveiliging in het toestel is herkenbaar 
doordat in de typeaanduiding de letters ‘AS’ (Atmospheric Safety) zijn vermeld. 
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Figuur 2 — Toestel type B11BS (blokkenvuurtoestel type I) 

3.3 Toesteltype BAS (= blokkenvuurtoestel type II) 

Een toesteltype BAS bevat een losse gasbrander met gasregelblok, imitatie houtstammetjes en 
gasaansluitingen, waarvan de Nederlandse typeaanduiding ‘Blokkenvuurtoestel type II’ is. Deze toestellen 
moeten worden geplaatst in een bestaande schouw die is aangesloten op een afvoersysteem. Zie figuur 3. 
Het is dus een type B toestel, voorzien van een atmosfeerbeveiliging (AS) (Atmospheric Safety). 

 

Figuur 3 — Toestel type BAS (blokkenvuurtoestel type II) 

4 Brandstof toevoerleiding 

Alleen voor sfeertoestellen geldt dat de gas-aansluitkraan ook in de meterkast mag worden geplaatst. Dan 
moet wel worden aangegeven, door middel van een tekstplaatje, dat het de aansluitkraan van een 
sfeertoestel betreft. 

De aansluiting van een sfeertoestel op de gasleiding moet verder aan de algemene voorwaarden voldoen 
zoals vermeld in NPR 3378-11. 

5 Opstellingsruimte 

5.1 Algemeen 

Het is belangrijk om nauwgezet volgens de installatievoorschriften van de fabrikant te werken. Als het 
installatievoorschrift niet, of onvoldoende, voorziet in de aspecten die in dit werkblad zijn genoemd, dan is 
deze praktijkrichtlijn bepalend. 
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De opstellingsruimte is de ruimte waarin de opstelplaats van het sfeertoestel zich bevindt. Dit kan een 
vrijstaande plaatsing zijn of een opstelling waarbij het toestel is ingebouwd of als ‘inzet’ is geplaatst. De 
definitie van de ‘opstelplaats’ staat vermeld in NPR 3378-0. 

5.2 Brandveiligheid toestelopstelling (gesloten en open toestellen) 

Installeer het toestel zodanig dat er geen brandbare materialen binnen een straal van 1,5 m rondom het 
toestel of de rookgasafvoer aanwezig zijn. Brandbare materialen zullen namelijk, vanaf een temperatuur van 
85 °C, in brand geraken. Dit kan al binnen enkele minuten (bij hoge temperaturen, > 200 °C), tot binnen 
enkele weken (bij lage temperaturen > 85 °C). 

Een sfeertoestel kan aan de buitenzijde een temperatuur hebben die tot 600 °C kan oplopen. 

Aanwijzingen voor het installeren van de inbouw- of inzethaard (zie figuur 4):  

— plaats de haard volgens het voorschrift van de fabrikant op een voldoende sterke vloer, bijvoorbeeld op 
een betonnen vloer; 

— de schouw mag geen brandbare materialen bevatten; 

— zorg voor een luchtspouw rondom het toestel, ook aan de onderzijde van het toestel; 

— indien de fabrikant in zijn installatievoorschriften voorschrijft om het toestel voor de inbouw te isoleren, 
gebruik hiervoor dan isolatiemateriaal met een minimale temperatuurbestendigheid van 1000 °C zonder 
bindmiddel of gebruik door de fabrikant voorgeschreven isolatiematerialen;  

— indien het toestel in een ruime schouw wordt ingebouwd, moet deze worden geventileerd door aan de 
onder- en bovenzijde van de schouw ventilatieopeningen aan te brengen. Zorg ervoor dat de temperatuur 
in de schouw lager dan 85 °C blijft!; 

— plaats in de schouw uitblaasroosters op ongeveer 50 cm onder het plafond van de ruimte, zodat de 
uittredende warme convectielucht niet direct in contact kan komen met dit plafond (zie figuur 4) om 
verkleuring daarvan te voorkomen. Bouw in de schouw een verlaagd plafond van onbrandbaar materiaal 
tot net boven deze roosters zodat de lucht horizontaal uitstroomt in de ruimte.  
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Figuur 4 — Inbouwhaard in schouw 

5.3 Verbrandingsluchttoevoer toestel type B (inclusief blokkenvuurtoestellen type I en II) 

5.3.1 Benodigde grootte van de luchttoevoeropening 

Voor de verbranding van gas is lucht (verbrandingslucht) nodig. De wijze waarop bij een open toestel 
(type B) de luchttoevoer moet plaatsvinden, de grootte van deze toevoer en eventuele aanvullende 
voorschriften, staan hierna vermeld. 
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Tabel 1 — Benodigde luchttoevoeropeningen 

 Open sfeertoestel type B
 

Woning ventilatie B11BS of B11AS (blokkenvuurtoestel 
type I) 

Benodigde luchttoevoeropening 
[cm

2
] 

BAS (blokkenvuurtoestel type II) 

 

Benodigde luchttoevoeropening 
[cm

2
] 

— Natuurlijk geventileerd 5,5 B 16,5 B 

— Mechanische ventilatie: 

— Mechanische afzuiging 

— Natuurlijk geventileerd met 
afzuigkap 

5,5 B + 2,75 qa2 16,5B + 2,75 qa2 

— Gebalanceerd 
ventilatiesysteem (er is een 
permanente overdruk in de 
woning) 

5,5 B 16,5 B 

B     =  nominale belasting toestel [kW] op onderwaarde. 

qa2  = luchtafvoercapaciteit van de mechanische ventilatie [m
3
/h] van de ruimte waar het toestel staat opgesteld. 

 

Aanvullende voorschriften: Luchttoevoer toesteltypen B11BS  en B11AS (blokkenvuurtoestel type I), en BAS 
(blokkenvuurtoestel type II): 

a) de lucht voor een blokkenvuurtoestel mag ook via een nevenruimte worden toegevoegd. In dat geval 
behoren beide openingen aan de doortochteis te voldoen; 

b) de luchttoevoer kan in de gevel of bovendaks zijn aangebracht. Dit kunnen tevens twee tegenover elkaar 
liggende gevels of dakvlakken zijn (zie figuur 5 en 6); 

c) buiten behoort de luchttoevoer zo hoog te zijn aangebracht dat deze door bijvoorbeeld sneeuw en 
bladeren niet verstopt kan raken. Plaats daartoe de luchttoevoeropening ten minste 0,3 m boven het 
maaiveld of het (aangrenzend) dakvlak; 

d) de luchttoevoeropening van een toesteltype BAS (blokkenvuurtoestel type II) behoort vanwege 
comfortproblemen afsluitbaar te zijn (de luchttoevoeropening voor een toesteltype B11BS of B11AS 
(blokkenvuurtoestel type I) mag eventueel ook niet-afsluitbaar zijn). Bij een afsluitbare luchttoevoer 
behoort deze te zijn voorzien van een bewaking op open stand. Dit houdt in dat de gastoevoer naar de 
brander niet eerder kan worden vrijgegeven dan nadat de luchttoevoerklep in de open stand is 
aangekomen. Een methode hiertoe is het plaatsen van een eindschakelaar die, zodra de open stand van 
de klep is bereikt, tegen de veerdruk van de schakelaar in de stand veilig inneemt en daarmee spanning 
op een magneetklep brengt die de gastoevoer naar het toestel vrijgeeft; 

e) als er een rooster is geplaatst in de instroomopening van de luchttoevoer dan behoort de spleet- of 
maaswijdte 10 mm te bedragen.  

TOELICHTING  Deze behoren groot genoeg te zijn om de luchttoevoer te waarborgen. Te nauwe spleten of mazen 
leiden tot verstopping door aanhechtend vuil. Betreft het anderzijds een rooster in een niet-afsluitbare opening in de 
gevel, dan mogen de openingen ook weer niet te groot zijn teneinde intrede van ongedierte te voorkomen. 
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5.3.2 Positie luchttoevoeropening ten behoeve van een toesteltype BAS (blokkenvuurtoestel type II) 

in de opstellingsruimte  

Het is in de praktijk gebleken dat een beluchtingopening op één van de gevels soms tot problemen kan 
leiden; namelijk bij wind op de gevel kan er een overdruksituatie ontstaan waardoor veel koude lucht de 
opstellingsruimte in kan stromen. Als de beluchting voor een toesteltype BAS (blokkenvuurtoestel type II) zich 
in de directe nabijheid van dit toestel bevindt, kan het gebeuren dat hierdoor de waakvlam wordt uitgeblazen. 
Bij een sterke onderdruk op de gevel, kan het zelfs gebeuren dat de rookgassen het beluchtingkanaal 
worden ingezogen, met alle gevolgen van dien. 

Beter is het om een luchttoevoer te maken met behulp van een buizensysteem dat beluchtingopeningen 
heeft op twee tegenover elkaar liggende gevels.  

OPMERKING  Bij hoge drukverschillen over beide gevels, zoals bij vrijstaande woningen, bestaat de kans dat door 
Venturi-werking de rookgassen het beluchtingskanaal in worden gezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 — Toesteltype BAS (blokkenvuurtoestel type II) met luchttoevoeropeningen, met behulp van 
een buizensysteem, op twee tegenover elkaar liggende gevels  

Bovenstaande werkwijze voor de manier van beluchten is niet altijd te realiseren. Meestal kan er slechts één 
opening worden gemaakt. In dat geval wordt geadviseerd om voor een toesteltype BAS (blokkenvuurtoestel 
type II) ook een rookgasventilator toe te passen. Zie figuur 6. 
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Figuur 6 — Toesteltype BAS (blokkenvuurtoestel type II) met één luchttoevoeropening in de gevel en 
voorzien van een rookgasventilator (met transportbeveiliging) 

6 Rookgasafvoer 

6.1 Rookgasafvoer toesteltypen BAS (blokkenvuurtoestel type II) en B11BS 
(blokkenvuurtoestel type I) 

6.1.1 Algemeen 

Voor de toesteltypen B11BS en BAS (blokkenvuurtoestellen type I en II) gelden voor woningen met een 
natuurlijke en mechanische ventilatie aparte voorschriften: 

— in een natuurlijk geventileerde woning kunnen de rookgassen doorgaans op natuurlijke wijze worden 
afgevoerd; 

— in een mechanisch geventileerde woning behoren de rookgassen mechanisch te worden afgevoerd.  

Hieronder zijn deze voorschriften verder uitgewerkt.  

6.1.2 Woning met natuurlijke ventilatie 

Bij uitmonding van een blokkenvuurtoestel met een nominale belasting op onderwaarde van ten hoogste 
13,5  kW in het vrije uitmondingsgebied I is een inwendige middellijn van de afvoerleiding van Ø 180 mm 
toereikend. Bij uitmonding van een blokkenvuurtoestel met een nominale belasting op onderwaarde van 
13,5  kW in uitmondingsgebied II (uitmondingsgebied met afvoerkap) is een inwendige middellijn van ten 
minste Ø 200 mm toereikend. 

De middellijn van een afvoersysteem kan worden geoptimaliseerd door het uitvoeren van een berekening. 
Rekening behoort te worden gehouden met het volgende: de volumestroom aan rookgas zou moeten 
kunnen worden afgevoerd door de afvoervoorziening (de rookgasafvoer of de rookgasleiding) en behoort ten 
minste 12,5 maal zo groot te zijn als de volumestroom aan rookgas bij stoïchiometrische verbranding. De 
volumestroom kan worden berekend met de volgende formule 

qvn =  B.Vgn . n
1
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waarin: 

— qvn is de normaalvolumestroom, in m
3
/s; 

— B is de nominale belasting, in kW onderwaarde; 

— Vgn is het specifieke normaalvolume van het rookgas bij stoïchiometrische verbranding  

 Vgn = 0,30 × 10
-3

 m
3
/kJ; 

— n
1
 is de geëiste verdunning van het rookgas, in de voorziening voor de afvoer volgens het 

 Bouwbesluit  n
1
 = 12,5; bij toestellen gestookt op aardgas, butaan of propaan komt die verdunning 

 van 12,5 overeen met een te meten gehalte van 1 % CO2 in het droge rookgas. 

Als een fabrikant kleinere afmetingen opgeeft dan hier genoemd, dan kunnen deze worden aangehouden als 
daarmee aan de eis van het Bouwbesluit wordt voldaan. 

Voor toesteltype BAS (blokkenvuurtoestellen type II) geldt het volgende: Om de noodzakelijke extra 
verdunning te creëren is het nodig dat de doortocht van de afvoerleiding of de rookgasafvoer ruimer is 
bemeten dan volgens NPR 3378-43 wordt bepaald. 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van enkele belastingen tot 9 kW (onderwaarde) van toesteltype BAS 
(blokkenvuurtoestellen type II) en de daarvoor noodzakelijke inwendige afmetingen van de afvoerleiding of 
het kanaal. 

Tabel 2 — Overzicht belasting en afmetingen doorsnede 

Belasting blokkenvuurtoestel 
kW onderwaarde 

Cirkelvormige doorsnede 
middellijn mm

 
Niet cirkelvormige doorsnede 

doortocht cm
2
 

 minimaal maximaal minimaal maximaal 

0 tot 4,5 125 180 150 300 

4,5 tot 6,8 130 200 160 380 

6,8 tot 9 150 240 200 480 

 

6.1.3 Woning met mechanische ventilatie 

Door het afvoersysteem moet ten minste 13,2 B m
3
/h aan rookgas afgevoerd kunnen worden, B is de 

nominale belasting in kW op onderwaarde. 

Het verdunde rookgas behoort te worden afgezogen met een ventilator die een opvoerhoogte heeft van ten 
minste 100 Pa. De dimensionering van het afvoersysteem is daarbij ondermeer afhankelijk van de 
opvoerhoogte van de ventilator bij het vereiste debiet, de weerstand in het afvoersysteem en de tegendruk 
op de uitmonding. 

Het transport van het rookgas in het afvoersysteem moet zijn zekergesteld door een beveiliging. Immers, de 
ventilator in het systeem kan falen en daardoor zou er een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. 

Bij type BAS toestellen (blokkenvuurtoestellen type II) kan de transportbeveiliging worden gerealiseerd met 
behulp van een drukverschilschakelaar die wordt geplaatst over bijvoorbeeld een aangebrachte stuw in het 
afvoersysteem (zie figuur 7). Deze drukverschilschakelaar moet worden opgenomen in het circuit van de 
gasafsluiter. De schakelaar moet worden afgesteld op 13,2 maal B m

3
/h en bij iedere start op ruststand 

worden gecontroleerd. 
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Figuur 7 — Beveiliging bij het transport van rookgas bij een blokkenvuurtoestel met mechanische 
afvoer van rookgas 

6.2 Brandveiligheid rookgasafvoer 

Om de brandveiligheid rondom een metalen rookgasafvoer te garanderen is een omkokering noodzakelijk. 
Gebruik hiervoor hittebestendige plaatmaterialen, geschikt tot minimaal 600 °C. In onderstaande figuur 8 is 
een voorbeeld gegeven van een geventileerde schacht, waarbij openingen zijn aangebracht op de 
verdiepingen. Afhankelijk van het type toestel en het meegeleverde afvoermateriaal is ventilatie van de 
schacht ook mogelijk door: 

— een opening aan te brengen bij de inlaat van de schacht, dus luchtaanvoer uit de ruimte waar de kachel 
is opgesteld; 

— een opening boven in de schacht aan te brengen voor ventilatie naar de vliering of afvoer via het dak. 



NPR 3378-20:2010 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 — Voorbeeld metalen rookgasafvoer met geventileerde omkokering 

Maak de doorvoering van de afvoerleiding door een wand, gevel, plafond, vloer of dakbeschot zo, dat 
warmte-isolatie en brandwerendheid volgens het Bouwbesluit is gewaarborgd. 
 

Dakdoorvoer.            
Omkokering loopt door tot 
net onder de dakpannen. 

Voorbeeld onveilige 
doorvoer houten vloer.     
Zie uitgewerkt voorbeeld 
in figuur 9. 

Doorvoer.                           
Houten vloer.      
Doorlopende omkokering. 
(zie figuur 9). 

 

Doorvoer.                            
Betonnen vloer.                   
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Figuur 9 — Voorbeeld van een veilige doorvoerconstructie voor een houten vloer 

Zorg vanaf de rookgasafvoer eerst voor een geventileerde luchtspouw van 50 mm (er mag geen 
warmteophoping kunnen plaatsvinden). Breng daar omheen een laag hittebestendig isolatiemateriaal van 
minimaal 25 mm aan en daar omheen nog een luchtspouw van 50 mm rondom. 

 

Figuur 10 — Voorbeeld van een brandveilige doorvoerconstructie voor een betonvloer 

 

6.3 Uitmonding; goede werking 

Uitmondingen voldoen aan de eisen voor goede werking als de plaats wordt bepaald volgens NPR 3378-61 
“Uitmondingen; goede werking”. 

6.4 Uitmonding; hinder 

Constructieve mogelijkheden aangaande het bereiken van een voldoende grote verdunningsafstand naar 
ventilatieopeningen zijn gegeven in NPR 3378-60 “Uitmondingen; hinder- en verdunningsafstand”.  
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