
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 1 Met olie gestookte ovens met verdampingsbranders en 
schoorsteenaansluiting Toestellen tot 15 kW Met olie gestookte ovens Ruimteverwarming in gebouwen 3 M/129

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

EN 442-1 Radiatoren en convectoren 
— Deel 1: Technische specificaties en eisen

Toestellen bestemd om te installeren in het 
systeem van de centrale verwarming in 
residentiële gebouwen

Radiatoren en convectoren Gebouwen 1,3 en 4 M/129

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

EN 777-4
Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één branders 
voor niet-huishoudelijk gebruik 

      

Toestellen van het type B52 met een 
nettowarmtebelasting tot 120 kW en bestemd 
voor gebruik elders dan in huishoudelijke 
woningen waar de toevoer van 

       
   

 

Schoorstenen M/105

EN 777-3
Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander 
voor niet-huishoudelijk gebruik 
— Deel 3: Systeem F — Veiligheid

Toestellen van het type B52x en B53x met 
een nettowarmtebelasting tot 120 kW en 
bestemd voor gebruik elders dan in 
huishoudelijke woningen waar de toevoer van 
verbrandingslucht en / of de afvoer van 
verbrandingsproducten met mechanische 
middelen gebeurt

Schoorstenen M/105

EN 777-2
Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander 
voor niet-huishoudelijk gebruik 
— Deel 2: Systeem E — Veiligheid

Toestellen van het type B52 met een 
nettowarmtebelasting tot 120 kW en bestemd 
voor gebruik elders dan in huishoudelijke 
woningen waar de toevoer van 
verbrandingslucht en / of de afvoer van 
verbrandingsproducten met mechanische 
middelen gebeurt

Schoorstenen M/105

EN 621

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers met 
gedwongen convectie voor ruimteverwarming met een 
nettowarmtebelasting tot 300 kW zonder ventilator voor het 
transport van verbrandingslucht en/of de afvoer van 
verbrandingsgassen

Toestellen van het type B11, B41, C11 en 
C31 met een nettowarmtebelasting tot 300 
kW en bestemd voor de verwarming van 
andere lokalen dan de individuele woning

Schoorstenen M/105

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 27: VOORZIENINGEN VOOR RUIMTEVERWARMING

EN 416-1
Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-
huishoudelijk gebruik 
— Deel 1: Veiligheid

Toestellen van het type A2, A3, B12, B13, 
B22, B23, B42, B43, B52, B53, C12, C13, 
C32 en C33  met een nettowarmtebelasting 
tot 120 kW en bestemd voor gebruik elders 
dan in huishoudelijke woningen waar de 
toevoer van verbrandingslucht en / of de 
afvoer van verbrandingsproducten met 
mechanische middelen gebeurt

Schoorstenen M/105

EN 777-1
Met gas gestookte donkerstalers met meer dan één brander 
voor niet-huishoudelijk gebruik 
— Deel 1: Systeem D, Veiligheid

Toestellen van het type B52 met een 
nettowarmtebelasting tot 120 kW en bestemd 
voor gebruik elders dan in huishoudelijke 
woningen waar de toevoer van 
verbrandingslucht en / of de afvoer van 
verbrandingsproducten met mechanische 
middelen gebeurt

Schoorstenen M/105



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

Metalen schoorsteenproducten 2+

Schoorsteenpotten 4

EN 12809
Met vaste brandstof gestookte ketels 
— Nominale belasting tot 50 kW 
— Eisen en beproevingsmethoden

Toestellen met manuele en automatische 
toevoer tot 50 kW

Ketels-kachels op basis van 
pellets of houtblokken met 
functie van verwarming door 
middel van convectie of straling

Verwarming met vaste brandstof 
in residentiële gebouwen met 
warmwatervoorziening

3 M/129

EN 12815 Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen 
— Eisen en beproevingsmethoden

Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke 
kooktoestellen bestemd om in een leefruimte 
te installeren 

Met vaste brandstof of 
houtblokken of pellets gestookte 
kooktoestellen

Koken en eventueel verwarming 3 M/129

EN 13229 Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen 
— Eisen en beproevingsmethoden Toestellen zonder mechanische toevoer Inbouwtoestellen en open 

haarden 

Verwarming in een woongebouw 
met mogelijkheid tot 
warmwatervoorziening

3 M/129

EN 13240 Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen 
— Eisen en beproevingsmethoden Toestellen zonder mechanische toevoer

Met hout of vaste brandstof 
gestookte kachels behalve 
pellets

Verwarming in een woongebouw 
met mogelijkheid tot 
warmwatervoorziening 

3 M/129

EN 14037-1

Vrijhangende verwarmings- en koelingsoppervlakken voor 
water met een temperatuur van minder dan 120 °C 
— Deel 1: Geprefabriceerde aan het plafond gemonteerde 
stralingspanelen voor ruimteverwarming 
— Technische specificaties
en eisen

Warm water stralingspanelen

Aan het plafond gemonteerde 
stralingspanelen en / of buizen 
welke door een vakman worden 
geplaatst

Gebouwen 3 M/129

M/105

EN 1319

Met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming 
voor huishoudelijk gebruik, met door een ventilator 
ondersteunde branders en een belasting op onderwaarde tot 70 
kW

Toestellen met een nettowarmtebelasting tot 
70 kW en die in het bijzonder bedoeld zijn 
voor gebruik in individuele woningen

Schoorstenen M/105

EN 1020

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor 
ruimteverwarming met een netto- warmtebelasting tot 300 kW 
en een ventilator voor het transport van de verbrandingslucht 
en. of verbrandingsgassen

Toestellen van het type B12, B13, B14, B22, 
B23, B42, B43, B44, B52, B53, C12, C13, 
C32, C52 en C53 met een 
nettowarmtebelasting tot 300 kW en bestemd 
voor de verwarming van andere lokalen dan 
de individuele woning

Schoorstenen

EN 778

Eisen voor huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers 
voor ruimteverwarming met een nettowarmtebelasting van 70 
kW, zonder een ventilator voor de aanvoer van 
verbrandingslucht en.of afvoer van verbrandingsgassen

Toestellen van het type B11, B41, C11 , C21, 
C31 en C41 met een nettowarmtebelasting 
tot 70 kW en die in het bijzonder bedoeld zijn 
voor gebruik in individuele woningen

Schoorstenen M/105

EN 777 4
         

voor niet huishoudelijk gebruik 
— Deel 4: Systeem H — Veiligheid

       
      

      
woningen waar de toevoer van 
verbrandingslucht en / of de afvoer van 
verbrandingsproducten met mechanische 
middelen gebeurt

Schoorstenen M/105



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 14785
Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met 
geperst hout 
— Eisen en beproevingsmethoden

Toestellen met mechanische toevoer tot 50 
kW Pelletkachels

Verwarming in een woongebouw 
met mogelijkheid tot 
warmwatervoorziening

3 M/129

EN 15250 Accumulerende toestellen gestookt met vaste brandstof 
— Eisen en beproevingsmethoden Toestellen met manuele toevoer Accumulerende kachels Verwarming met vaste brandstof 

in residentiële gebouwen 3 M/129

EN 15821 Met houtblokken gestookte sauna kachels 
— Eisen en beproevingsmethoden Met houtblokken gestookte sauna kachels Sauna kachels Gebouwen 3 M/129


	NL

