Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

WERKBLAD: 01-016-003 • Huishoudelijke warmtepomp
Wijze van verontreiniging:
Terugheveling en/of terugpersing
Installatiematrix:
Vloeistofcategorie
Druk
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Beveiliging volgens NBN EN 1717:
1a): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
1b): AA-AB-AD-AF-BA
2b): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua
2a) en 2c): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Gedoogde beveiliging Belgaqua:
n.v.t.
Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:
1a): CA
1b): BA
2a) en 2c): EA
Toelichting Belgaqua:
• (*): een warmtepomp wordt aanzien als een dubbelwandige eenheid indien lekdetectie 		
(visueel of akoestisch) is voorzien bij defect.
• 2b): Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor 		
sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
• De beveiligingen 1 & 2 moeten apart uitgevoerd worden en kunnen niet door één 		
enkele beveiliging vervangen worden.
• Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.
• Indien op de primaire of secundaire kring van de warmtepomp bijkomende
warmtewisselaars geplaatst worden, dient voor deze een aparte risicoanalyse te gebeuren.

2/2 - Datum: 16-01-2019

101

102

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

DEEL III:
					
					
					
					
					

VOORSCHRIFTEN 				
VOOR DE BEVEILIGING
VAN INSTALLATIES 			
EN TOESTELLEN IN EEN
NIET-HUISHOUDELIJKE 		
OMGEVING

Deze installaties en toestellen werden reeds voor een deel beoordeeld volgens de
werkbladen, gebaseerd op de NBN EN 1717.
Belgaqua stelt regelmatig nieuwe werkbladen op om de toepassingen op de meest
uitgebreide wijze te dekken. Ze zijn allemaal beschikbaar via www.belgaqua.be.
De werkbladen bepalen welke beveiligingen nodig zijn in functie van de beschreven
omstandigheden.
Andere installaties kunnen tevens ter goedkeuring aangeboden worden volgens
de principes van NBN EN 1717.

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

WERKBLADEN VOOR INSTALLATIES EN TOESTELLEN
IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING
Voor het meest recente overzicht van deze werkbladen, raadpleeg de Belgaqua website.
WB 06-000-010
WB 06-000-020
WB 06-010-010
WB 06-010-020
WB 06-010-030
WB 06-010-040
WB 06-010-050
WB 06-010-060
WB 06-010-070
WB 06-010-075
WB 06-010-080
WB 06-010-090
WB 06-020-010
WB 06-030-010
WB 06-030-020
WB 06-030-030
WB 06-030-040
WB 06-030-050
WB 06-030-060
WB 06-030-070
WB 06-030-080
WB 06-030-090
WB 06-030-100
WB 06-030-110
WB 06-030-120
WB 06-030-130
WB 06-030-140
WB 06-030-150
WB 06-030-160
WB 06-040-020
WB 06-050-020
WB 06-050-030
WB 06-050-035

Onderbreking naar de afvoer voor beveiligingen en toestellen
Leidingen met stagnerend water
Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen e.d.
Permanent ondergedompelde voeding en/of spoeling voor een bad, lavabo, gootsteen, uitgietbak
Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen voor huishoudelijke
toepassingen in een niet-huishoudelijke omgeving
Gewone kraan voor bad, douche, lavabo, gootsteen
Kraan voor slangaansluiting (dubbeldienstkraan) voor huishoudelijke toepassing in een niethuishoudelijke omgeving
Spoelsysteem voor WC met randspoeling zonder additieven
Spoelsysteem voor WC met randspoeling met additieven
Spoelsysteem voor WC met randspoeling met dubbel gevoede spoelsystemen,
al dan niet met additieven
Spoelsysteem voor urinoir met niet-horizontale randspoeling
Handsproeier voor WC en bidet
Water van vreemde herkomst
Koudwatertoestel
IJsblokjes - schilferijstoestel
Spoelbak met gedompelde voeding
Handsproeier voor spoelbak
Spoelbak of toestel voor het wassen van groeten
“Bain-Marie”-bak voor het warm houden van voedsel
Kookpot met afgesloten dubbel wand
Vaatwastoestel
Afvalverbrijzelaar
Combi-steamer (≤ 10 bar)
Drankautomaten
Zetmeelafscheider
Bierspoelsysteem
Pastakoker
Teppanyaki
Spoelbakje voor het spoelen van ijslepels
Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven (cat.3 of 4)
Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven cat.3, gecombineerd met warmwaterproductie
Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat.4, gecombineerd met
warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen. Warmtewisseling door
enkelwandige wisselaar
Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat.4, gecombineerd met
warmwaterproductie voor niet-drinkbare toepassingen
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WB 06-050-040
WB 06-050-050
WB 06-050-060
WB 06-060-010
WB 06-060-015
WB 06-060-020
WB 06-060-030
WB 06-060-035
WB 06-060-040
WB 06-060-050
WB 06-070-020
WB 06-070-040
WB 06-070-050
WB 06-080-010
WB 06-080-020
WB 06-080-030
WB 06-080-040
WB 06-090-020
WB 06-090-030
WB 06-090-050
WB 06-090-060
WB 06-100-010
WB 06-100-020
WB 06-100-030
WB 06-100-040
WB 06-110-010
WB 06-120-010
WB 06-130-010
WB 06-140-010
WB 06-140-020
WB 06-150-010
WB 06-150-020
WB 06-160-010
WB 06-160-020
WB 06-160-030
WB 06-170-010
WB 06-170-030
WB 06-170-040
WB 06-170-050
WB 06-180-010

Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat.4, gecombineerd met
warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen. Warmtewisseling door
dubbelwandige wisselaar
Waterverwarmingstoestellen
Sanitaire warmwaterbereiding en CV via satellietunit dmv gemeenschappelijke verwarming
zonder additieven of met additieven cat. 3
Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (voor menselijke consumptie)
Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (niet voor menselijke consumptie)
Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door middel van doseren van additieven
Waterbehandeling door filtratie, maasgrootte ≥ 0,1 µm
Waterbehandeling door filtratie, maasgrootte < 0,1 µm
Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor drinkbare toepassingen
Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor niet-drinkbare toepassingen
Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven in de verwarmingskring
Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven cat.3 in de verwarmingskring, uitgerust met warmwaterproductie
Zwembadverwarming met additieven cat.4 in de verwarmingskring, uitgerust met warmwaterproductie
Drukverhogingsinstallatie
Hogedrukreiniger
Carwash
Industriële wasmachine
Warmwaterproductie d.m.v. zonnepaneel, zonder of met additieven cat.3 in de verwarmingskring
Warmwaterproductie d.m.v. zonnepaneel met additieven cat.4 in de
verwarmingskring
Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel zonder of met additieven cat.3
Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met
additieven cat.4
Luchtbevochtiging
Productie van stoom of warm water zonder recuperatie
van condensaat (≤ 10 bar)
Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat
(> 10 bar)
Productie van stoom of warm water met recuperatie van condensaat
Dosering van additieven categorie 3 of 4 voor niet-drinkbare toepassingen
Vulling en/of bijvulling van een fontein of vijver
Ingegraven tuinirrigatiesysteem
Manuele brandblusinstallatie
Automatische brandblusinstallatie
Mobiele installaties met watervoorraad/tank
Mobiele installaties zonder watervoorraad/tank
Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp lucht
Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp gesloten energiebron
Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp open energiebron
Medisch bad
Bedpanreiniger
Tandheelkundige unit
Autoclaaf/sterilisator
Labokranen

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Moniotte • Keizerinlaan, 17-19 -1000 Brussel • Mag niet verkocht worden.
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