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Let’s introduce… 

Marc Heusinkveld 
 
§   Afgestudeerd in Energietechniek, Elektronica, Meet-, Regel- en Beveiligingstechniek, 

Bedrijfsinformatica 
§   21 jaar ervaring in de HVAC-sector 
§   4 jaar werkzaam bij Caleffi International NV als Product Manager 
§   Lid van ‘Stichting Warmtenetwerk’, TVVL, ISSO 
§   Deelname aan de werkgroep ‘Beveiligingstoestellen WBT’ 

Contact:  
§   marc.heusinkveld@caleffi.com  
§   +31 6 52 02 00 60 
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Caleffi worldwide… 

§  Opgericht in 1961 
§  Headquarter & productiesites in Noord-Italië + 16 filialen 
§  Producent van componenten, systemen en totaaloplossingen in verwarming, 

watertechnologie en hernieuwbare energie 
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Caleffi worldwide… 

Kennis hebben is macht… kennis delen is kracht! 
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Bescherming van het drinkwater 



1. NORMEN 

A.   Europese normen EN 1717 en EN 806 
B.   Nederlandse norm NEN 1006 / Waterwerkbladen 
C.   Hoe is controle geregeld in de normen 
D.   Inspectiebeleid drinkwater bedrijven en resultaten 
E.   Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit 
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1.A Europese normen EN 1717 en EN 806 
EN 1717 
Europese norm m.b.t. bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in 
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van 
verontreiniging door terugstroming. 
 
 

EN 806  
Europese norm m.b.t. drinkwaterinstallaties in gebouwen en bestaat uit: 
1.  Algemeen 
2.  Ontwerp 
3.  Leiding dimensionering 
4.  Installatie 
5.  Bedrijfsvoering en onderhoud 
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1.B Nederlandse norm NEN 1006 en Waterwerkbladen 
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De Europese normen zijn in Nederland vertaald in: 
NEN 1006 en de Waterwerkbladen 

§  Nieuwe NEN 1006: ter inzage bij het normalisatie instituut  
 Voorziene publicatie: 1 januari 2015 

 
§  Gelijktijdig worden ALLE werkbladen herzien  

 Voorziene publicatie belangrijkste WB 1.4 G en WB 3.8: 1 januari 2015 
(gelijk met de nieuwe NEN 1006) 

 



1.B Nederlandse norm NEN 1006 en Waterwerkbladen 
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PREVIEW: wijzigingen in de nieuwe NEN1006  
1.  Alle documentatie m.b.t. de installatie moet aanwezig zijn zoals 

§  Technische product informatie (TPI) 
§  Inbedrijfstellingsrapporten 
§  Onderhoudsrapporten 

 
2.  Frequenties van de controle (vastgelegd) 

3.  Wat te controleren / onderhouden staat vastgelegd 
§  Filters reinigen 
§  Trechter controleren en reinigen 
§  Werking controleren 
§  Resultaten vastleggen (wie, wat, wanneer en resultaat) 

4.  Het bypassen van TSB is verboden  
(zelfs tijdelijk)   

  



1.B Nederlandse norm NEN 1006 en Waterwerkbladen 
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PREVIEW: wijzigingen in nieuw Werkblad 3.8  
1.  Term verandering 

§  Beveiliging wordt terugstroombeveiliging 
§  Beveiligingseenheid wordt terugstroombeveiliging 
§  Huishoudelijk gebruik worden huishoudelijke toestellen 
§  Inventarisatie wordt analyse 

2.  Gebruik van proefdieren voor bepaling LD50 waarde is eruit. 
3.  Terugstroombeveiliging EC en ED (dubbele keerklep) verdwijnen. 
4.  Beluchters LA en LB (drukbelaste beluchters) verdwijnen. 
5.  Toevoeging van de tabel met vloeistofklassen  
6.  Toevoeging van de controle methoden per terugstroombeveiliging? 

Daarmee vervalt WB 1.4G 
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1.C Controle (beheer en onderhoud) 

Europese controle van terugstroombeveiligers:  
EN 806 deel 5 
 
Nederland:  
NEN 1006, Drinkwaterwet, Drinkwaterbesluit  
en de Werkbladen 
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1.D Inspectiebeleid 

DRINKWATERWET Artikel 24  
•  benoemt 10 drinkwaterbedrijven aan voor de controle van de aangesloten 

drinkwaterinstallaties.  
•  ILT (Inpectie Leefomgeving en Transport) handhaaft de wet. 
•  De eigenaar van de drinkwater installatie is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en 

onderhoud. 

Info: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/
geldigheidsdatum_02-06-2014 
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1.D Inspectiebeleid 

 
Nederland telt 6,9 miljoen aangesloten installaties.  
De 10 drinkwaterbedrijven leveren hier  
jaarlijks 1.136 miljoen m3 drinkwater van zeer hoge kwaliteit.  
 
 
De drinkwaterbedrijven controleren  
jaarlijks zo’n 50.000 installaties.  
In 2012 was de geconstateerde afwijking  
maar liefst 40%.  
(Cijfers van 2013 zijn nog niet beschikbaar.) 
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1.D Inspectiebeleid 

FREQUENTIE 
 
 
Controlefrequentie per risicoklasse 

Risico-
klasse 1 2 3 4 5 

Controle-
frequentie -  Steekproefs

-gewijs 
1 x per  
9 jaar 

1 x per  
6 jaar 

1 x per  
3 jaar 
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1.D Inspectiebeleid 

RISICOKLASSE 
 
De indeling van de risicoklasse is afhankelijk van: 
•  De vloeistofklasse waarmee het drinkwater in aanraking kan komen 
•  De grootte van de installatie (gemeten adhv de watermeter) 
•  De mogelijke verbinding met andere waternetten (grijswater / hemelwater / 

proceswater / grondwater) 
•  De kwetsbaarheid van de verbruiker. 
 

INSTALLATIE 

vloeistof grootte/soort object extra risico 

mogelijk 
contact met 

klasse 

Q3 (Qn) andere 
waterleiding-

netten 
wijzigingsrisico 

≤10 (6) >10 (6) 

1 1 2 2 2 
2 2 2 3 3 
3 3 3 4 4 

4 + 5 4 5 5 5 

KWETSBAARHEID  
GEBRUIKER 

prioritaire groep /  
LCI klasse 

laag 1 

middel 4 
hoog 5 
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1.E Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit 

 
 
Aansprakelijkheid beheer en onderhoud is voor de 
eigenaar (klant) geregeld in: 
 
•  De drinkwaterwet via de wet economische delicten 
•  Burgerlijk wetboek (Zorgplicht) 
•  Informatieplicht voor de installateur en monteur 
 



2. Terugstroombeveiliging 

A.   Contactsituaties  
B.   Vloeistofklasse, beveiligingsmatrix en uitzonderingen 
C.   Keerklep EB / EA 
D.   Werking en controle terugstroombeveiliger CA 
E.   Werking en controle terugstroombeveiliger BA 
F.   Aandachtspunten BA terugstroombeveiligers (filters) – 

beoordelingsrapporten? 
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2.A Contactsituaties 

ZUIGKRUISVERBINDING 
 
Een contactsituatie waarbij door “terugheveling” ongewenste stoffen naar de 
drinkwaterinstallatie kunnen terugstromen. Deze situatie kan zich voordoen 
als in de waterleiding gedurende een bepaalde tijd de druk van overdruk naar 
onderdruk verandert. De verandering van overdruk naar onderdruk kan zich 
voordoen door grote afname elders in het net. 
 
 
Bijvoorbeeld 
 
 

Brandweerkraan Automatisch waterverdeelsysteem Badkamer 
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2.A Contactsituaties 

PERSKRUISVERBINDING 
 
Een contactsituatie waarbij door “terugpersing” ongewenste stoffen terug naar 
de drinkwater installatie kunnen stromen. Dit kan gebeuren als de druk in het 
aangesloten toestel gedurende een bepaalde periode hoger is dan de druk in de 
drinkwaterinstallatie. De verandering van druk naar een hogere druk kan zich 
voordoen door verwarming (uitzetting) of door pompen die de druk verhogen. 
 
 
Bijvoorbeeld 
 
 Ziekenhuis Kraan met slangaansluiting 
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2.B Vloeistofklassen, beveiligingsmatrix, uitzonderingen 

VLOEISTOFKLASSEN 
 
De classificatie van vloeistoffen die in contact staan of kunnen komen te 
staan met drinkwater speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het 
verontreinigingsrisico. Deze indeling is uitgedrukt in vloeistofklassen. 
 
 
 
 

Vloeistofklasse Omschrijving 

1 Water bedoeld voor menselijke consumptie 

2 
Vloeibare stof, welke geen schade voor de menselijke gezondheid oplevert en 
geschikt voor menselijke consumptie. Verandering van smaak, geur, kleur en 
temperatuur (verwarming of koeling) 

3 
Vloeibare stof die in enige mate de menselijke gezondheid kan schaden door 
aanwezigheid van 1 of meerdere toxische of zeer toxische bestanddelen. 
LD50 > 200 mg/kg 

4 
Vloeibare stof die een gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten 
gevolge van aanwezigheid van een of meerdere toxische of zeer toxische 
bestanddelen. LD50 <= 200 mg/kg. Of radioactieve, mutagenen (straling) of 
carcinogenen (kankerverwekkende)  bestanddelen. 

5 Vloeibare stof die gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid ten 
gevolge van de aanwezigheid van pathogene bacteriën of virussen. 
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2.B Vloeistofklassen, beveiligingsmatrix, uitzonderingen 

LEGENDE 
l terugheveling en terugpersing 
m   terugheveling  

*  beveiliging n.v.t.  
3.8  uitzonderingssituatie voor huishoudelijk gebruik 

zie 3.8 
  

zie 3.8 
  

zie 3.8 
  

BEVEILIGINGSMATRIX 
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2.B Vloeistofklassen, beveiligingsmatrix, uitzonderingen 

UITZONDERINGEN 
 
Voor huishoudelijke toepassingen 

Toestel Vloeistof-
klasse 

Aangepast beveiligingsniveau 

Tapkraan met handdouche op 
wastafel, douche, bad m.u.v. toilet 
en bidet 

5 Beveiligingseenheid geschikt voor 
vloeistofklasse 2 en EB, ED en HC 

Bad met vulopening lager dan de 
badrand (B) 5 Beveiligingseenheid geschikt voor 

vloeistofklasse 3 

Aansluitingkraan voor slangen (A B) 5 Beveiligingseenheid geschikt voor 
vloeistofklasse 3 

Ingegraven tuin irrigatiesysteem (B) 5 Beveiligingseenheid geschikt voor 
vloeistofklasse 4 

(A)  Toepassing voor wassen, schoonmaken en tuinsproeien. 
(B)  De beveiligingseenheid moet hoger worden gemonteerd dan het hoogste werkingsniveau. 
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2.C Keerklep EB / EA 

 
 
 
 
 
  

keerklep met afsluiter 

aansluiting aftapkraan  
en manometer   

aansluiting   
aftap-/controlekraan    

afsluiter  

EA  

controlekraan   

GENORMALISEERD SCHEMA BEVEILIGINGSEENHEID BEVEILIGINGSEENHEID 

INSTALLATIE 
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2.C Keerklep EB / EA 

WERKING 

p1   p2  

messing 
behuizing kunststof 

keerklepmodule  

veerbelaste beweegbare kegel (klep)  
wordt bij waterstroom uit zitting gedrukt   
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2.C Keerklep EB / EA 

WERKING 

Wanneer de stroming stopt, de terugslagklep rust op 
een lipvormige EPDM afdichting (1), die waterdichtheid 
garandeert, zelfs bij afwezigheid van tegendruk. 

Bij sterke tegendruk, verandert de afsluiter (2)  de 
vorm van de afdichting en rust op het werkelijke 
eindpunt. Deze oplossing garandeert een 
optimale levensduur. 
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2.C Keerklep EB / EA 

CONTROLE: OPSTELLINGEN 
STANDAARD METHODE  

Legende 
1.  afsluiter bovenstrooms  
2. afsluiter benedenstrooms  
3. keerklep  
4. aftap-/controlekraan 
5. aftap-/controlekraan voor 
aansluiting manometer  
6. aftap-/controlekraan voor 
aansluiting testunit  
7. afsluiter vacuümslang 
8. afsluiter drukslang    

Test- 
apparatuur 

1 2 
4 5 

3 

1 
6 

3 

7 

VACUÜM-METHODE   

5 

OVERDRUK-METHODE   

1 

2 

6 3 
8 

5 



2.C Keerklep EB / EA 

CONTROLE: STANDAARD METHODE 

Legende 
1.  afsluiter bovenstrooms  
2.  afsluiter benedenstrooms  
3.  keerklep  
4.  aftap-/controlekraan 
5.  aftap-/controlekraan voor 

aansluiting manometer  

1 2 
4 5 

3 

Werkwijze  
1. Sluit stopkraan (1)  
2. Open de aftapaansluiting (5) van de keerklep.  
3. Monteer de manometer op de aftapaansluiting.  
4. Open stopkraan (1) en ontlucht de installatie.  
5. Sluit stopkraan (1) zodra de manometer een stabiele druk aangeeft.  
6. Open de testaansluiting (4).  
7. Controleer of de aangegeven druk gedurende minimaal 30 seconden constant blijft (lekdicht) 
of afneemt (lek).  
8. Sluit de testaansluiting, verwijder de manometer en sluit de aftapaansluiting.  
9. Open stopkraan (1).  
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2.C Keerklep EB / EA 

CONTROLE: VACUÜM-METHODE 

Legende 
1. afsluiter bovenstrooms  
2. afsluiter benedenstrooms  
3. keerklep  
4. aftap-/controlekraan 
5. aftap-/controlekraan voor 
aansluiting manometer  
6. aftap-/controlekraan voor 
aansluiting testunit  
7. afsluiter vacuümslang 

Test- 
apparatuur 

1 
6 

3 

7 

Werkwijze  
1. Sluit stopkraan (1).  
2. Open de testaansluiting (6) en sluit de vacuüminstallatie aan.  
3. Belast de keerklep met een vacuüm van 50 kPa (= 50%).  
4. Indien het vacuüm stabiel is, sluit stopkraan (2).  
5. Controleer of het aangegeven vacuüm gedurende minimaal 30 
seconden constant blijft (lekdicht) of terugloopt (lek).  
6. Ontkoppel de vacuüminstallatie en sluit de testaansluiting.  
7. Open (voorzichtig) stopkraan (1).  

5 
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2.C Keerklep EB / EA 

CONTROLE: OVERDRUK-METHODE 

Legende 
1. afsluiter bovenstrooms  
2. afsluiter benedenstrooms  
3. keerklep  
4. aftap-/controlekraan 
5. aftap-/controlekraan voor 
aansluiting manometer  
6. aftap-/controlekraan voor 
aansluiting testunit  
7. afsluiter vacuümslang 
8. afsluiter drukslang    

Test- 
apparatuur 

Werkwijze  
1. Sluit stopkraan (1) en (2).  
2. Open de aftapaansluiting en sluit de drukverhogingsunit aan.  
3. Open stopkraan (1), (2) en (8) en ontlucht de installatie.  
4. Sluit stopkraan (2) en lees de druk af op de manometer.  
5. Verhoog met de drukverhogingsunit de druk met 50 kPa.  
6. Zodra de druk stabiel is, sluit stopkraan (8). Indien de druk na geruime tijd niet stabiel 
wordt, is de keerklep lek.  
7. Indien de druk wel stabiel wordt, controleer of de aangegeven druk gedurende 
minimaal 30 seconden constant blijft (lekdicht) of afneemt (lek).  
8. Ontlast het leidingdeel tussen de keerklep en stopkraan (2) door stopkraan (8) te 
openen. De hoeveelheid uitstromende water moet minimaal zoveel zijn als dat er is 
ingepompt en moet in een andere voorraadbak worden opgevangen. 
9. Sluit stopkraan (1). Koppel de aansluiting van de drukverhogingunit los en sluit het 
aftappunt.  
10. Open stopkraan (1) en (2) en ontlucht de installatie.  

1 

2 

6 3 
8 

5 
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2.C Keerklep EB / EA 

CONTROLE 

Voor elke methode geldt:  
 

à   over de keerklep wordt een drukverschil 
aangelegd van > 50 kPa  

 
à   zodra de druk stabiel is, blijft de druk 

gedurende 30 seconden constant 
 
 
 
 
 

Indien JA  
keerklep is lekdicht 

Indien NEE  
keerklep is vervuild  
of defect (slijtage)     
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

WERKING: PRINCIPE 

Terugstroombeveiliger met niet controleerbare lagedrukzone, type CA: 
  
1.  stroomopwaartse keerklep  
2.  stroomafwaartse keerklep   
3.  een spuisysteem 

1 2 

3 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

WERKING: PRINCIPE 

De twee keerkleppen (1) en (2)  begrenzen 
drie verschillende gebieden met elk een 
verschillende druk:  
A.  een stroomopwaartse zone   
B.  een tussenruimte die ook wel 

lagedrukzone genoemd wordt  
C.  een stroomafwaartse zone  
 

1 2 

3 

CA B
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

WERKING: PRINCIPE 

Het spuisysteem (3) bevindt zich in de 
lagedrukzone (B) en is verbonden met het 
membraan (4).  
 
Het openen en sluiten van dit mobiele 
geheel wordt gecontroleerd door het 
drukverschil over de keerklep en door de 
veer (5). 

1 2 

3 

4 

CA B

5 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

NORMALE WERKING 

De druk in de lagedrukzone (B) is 
normaal gezien altijd lager dan de 
stroomopwaartse druk (A), als gevolg 
van het drukverlies over de eerste 
keerklep (1).  
 
Dit drukverschil werkt eveneens op het 
membraan (4) en zorgt ervoor dat de 
spuiklep (3), die in verbinding staat met 
de atmosfeer, gesloten blijft door de 
veer (5) in te drukken.  

1 2 

3 

4 

CA B

5 

34 



2.D Terugstroombeveiliger CA 

GEEN WATERAFNAME 

De keerkleppen (1) en (2) sluiten als er 
geen waterafname is.  
 
De spuiklep (3) blijft gesloten dankzij 
het drukverschil tussen de 
stroomopwaartse zone (A) en de 
lagedrukzone (B). 

1 2 

3 

4 

CA B

5 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

DRUKDALING IN ZONE A 

De 2 keerkleppen (1) en (2) sluiten als de 
stroomopwaartse druk afneemt.  
 
Het spuisysteem (3) opent als het drukverschil 
Δp tussen de stroomopwaartse zone (A) en de 
lagedrukzone (B) een waarde bereikt die iets 
lager is dan de tegendruk van de veer (5).  
 
Het spuien gaat door totdat de tussenruimte 
leeg is. Hierdoor ontstaat er een (veilige) 
luchtzone die verhindert dat verontreinigd water 
uit de installatie terugstroomt naar het 
waterleidingsnet, zelfs indien de 
stroomafwaartse keerklep (2) defect zou zijn.  
  
Vanaf het moment de normale situatie terug 
komt (stroomopwaartse druk hoger dan 
stroomafwaartse druk), sluit de spuiklep en is 
de terugstroombeveiliger opnieuw gereed om 
normaal te functioneren 

1 2 

3 

4 

CA B

5 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

DRUKSTIJGING IN ZONE C 

Als de stroomafwaartse druk (C) 
toeneemt en de stroomopwaartse druk 
(A) overtreft, dan sluit de 2de keerklep 
(2), waardoor het water niet kan 
terugstromen.  
 
Indien deze keerklep (2) zou lekken of 
indien er een ander probleem zou zijn 
met de terugstroombeveiliger, dan zal er 
steeds een onderbreking ontstaan 
tussen de installatie en het 
waterleidingnet. De 
terugstroombeveiliger is immers 
voorzien van een positieve 
beveiliging waardoor in elke situatie 
steeds een optimale beveiliging 
gegarandeerd is. 

1 2 

3 

4 

CA B

5 

37 



2.D Terugstroombeveiliger CA 

INSTALLATIE 

Voor ingebruikname moet de beveiliging ontlucht worden door deze flink te 
laten doorstromen.  
 
Gebeurt dit niet dan kan de klep ongecontroleerd blijven spuien.  
 
Na ingebruikname kan uit de afvoeropening van de beveiliging even water 
lekken, totdat de keerkleppen zich gezet hebben. 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

CONTROLE 

Visuele controle: 
§  Controleer  of de trechter heeft een zichtbare vrije uitloop heeft.  
§  De afstand tussen de uitlaat van de spuiklep van de CA en het overloopniveau van de trechter 

is minimaal gelijk aan de inwendige middellijn van de uitlaat (afvoeropening) en tevens 
minimaal 20 mm.  

§  Controleer of deze is aangesloten op een afvoerleiding. 
§  Controleer of er lekkages zijn aan de terugstroombeveiliger. 

Onderhoud: 
Reinig regelmatig het ingebouwde filter aan de stroomopwaartse zijde. 
Controleer terugstroombeveiligers CA jaarlijks op de goede werking. 
 
 OPTIE A  

Legende 
1.  afsluiter bovenstrooms  
2.  afsluiter benedenstrooms  
3.  zeef 
4.  terugstroombeveiliging CA (met 

twee keerkleppen en ontlastklep) 
5.  afvoeropening ontlast/spuiklep  
6.  afvoertrechter riolering  
7.  controlekraan 

1 

7 

3 
4 

2 

5 

6 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

CONTROLE 

Controle spuiklep 
§  Sluit afsluitkraan 1 
§  Open de controlekraan 7 
§  Het water dat in de tussenkamer zit, dient nu weg te stromen, ten teken dat het toestel 

heeft ingegrepen en de spuiklep is geopend. 

OPTIE A  
Legende 
1.  afsluiter bovenstrooms  
2.  afsluiter benedenstrooms  
3.  zeef 
4.  terugstroombeveiliging CA (met 

twee keerkleppen en ontlastklep) 
5.  afvoeropening ontlast/spuiklep  
6.  afvoertrechter riolering  
7.  controlekraan 

1 

7 

3 
4 

2 

5 

6 
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2.D Terugstroombeveiliger CA 

CONTROLE 

Toetsing dichtheid tweede keerklep  
§  Bij tegendruk op de benedenstroomse zijde van de tweede keerklep, dan moet deze 

sluiten, zodat stroming in de tegengestelde richting wordt verhinderd. 
§  Indien er tegendruk is en blijft er na het lozen van de tussenkamer water druppelen, 

dan duidt dit op een lekkage/verontreiniging van de tweede keerklep. 
§  Optionele extra controle op lekdichtheid van de 2de keerklep. 

OPTIE B  
Legende 
1.  afsluiter bovenstrooms  
2.  afsluiter benedenstrooms  
3.  zeef 
4.  terugstroombeveiliging CA (met 

twee keerkleppen en ontlastklep) 
5.  afvoeropening ontlast/spuiklep  
6.  afvoertrechter riolering  
7.  controlekraan 
8.  controlekraan voor bypass 
9.  controlekraan voor bypass 

1 
7 

3 

4 

2 
5 

6 

9 8 
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2.E Terugstroombeveiliger BA 

NORMALE WERKING 

Bij normale waterafname zijn de 
keerkleppen (1) en (2) open, terwijl de 
druk in de tussenkamer (B) tengevolge 
van een drukverlies, veroorzaakt door de 
keerklep (1), minstens 140 mbar (14kPa) 
lager is dan de inlaatdruk. 
 
Anderzijds is de druk in de bovenste 
kamer (D) gelijk aan de inlaatdruk. In 
deze toestand, onder invloed van het 
drukverschil uitgeoefend op het 
membraan (5), zal het bewegende 
gedeelte, bestaande uit het membraan 
zelf, de drijfstang (4) en de klep (3), een 
neerwaartse druk uitoefenen die hoger is 
dan de opwaartse druk van de veer (6) 
met als gevolg dat de spuiklep gesloten 
blijft. 
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B
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2 
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3 
6 
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2.E Terugstroombeveiliger BA 

GEEN WATERAFNAME 

De keerkleppen (1) en (2) zijn nu 
gesloten.  
 
Gezien de druk in de bovenste kamer 
(D) gelijk is aan de inlaatdruk en deze 
minimaal 140 mbar groter is dan de 
druk in de tussenkamer (B), blijft de 
spuiklep dicht. 
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2.E Terugstroombeveiliger BA 

DRUKSTIJGING IN ZONE C 

Als de druk in het verbruikersnet 
toeneemt tot boven de inlaatdruk dan 
sluit de keerklep (2) en zorgt ervoor 
dat het water dat zich in het 
verbruikersnet bevindt niet in het 
waterleidingnet terechtkomt.  
 
Indien de keerklep (2) of de 
terugstroombeveiliger een fout 
vertoont, zorgt de keerklep (2) steeds 
voor het ontkoppelen van de 
stroming tussen het waterleidingsnet 
en het verbruikersnet. 
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2.E Terugstroombeveiliger BA 

DRUKDALING IN ZONE A 

Bij een drukdaling in zone (A) zal er 
minder drukverschil aanwezig zijn 
tussen zone (A) en (B).  
 
Indien dit verschil kleiner wordt dan 
140 mbar (14 kPa) zal de invloed van 
de veer (6) hoger zijn dan de druk op 
het membraam (5). 
 
Hierdoor wordt de drijfstang (4) door 
de veer (6) naar boven gedrukt. De 
spuiklep (3) zal openen en de 
lagedrukzone zal leeglopen.  
 
Hierdoor ontstaat een atmosferische 
onderbreking tussen zone (A) en (C). 
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2.E Terugstroombeveiliger BA 

INSTALLATIE 

Monteer de terugstroombeveiliger altijd tussen 2 afsluiters. 
Tussen stroomopwaartse afsluiter en de terugstroombeveiliger dient ten allen tijde een filter gemonteerd te 
worden. 
  
Nieuwe beveiligingen, die zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de installatieinstructies, hoeven voor 
ingebruikname niet te worden gecontroleerd. 
  
Voor ingebruikname de beveiliging ontlucht worden door deze flink te laten doorstromen. Gebeurt dit niet 
dan kan de klep ongecontroleerd blijven spuien.  
Tevens dienen de controlekraantjes ontlucht te worden bij ingebruikname.  
Na ingebruikname kan uit de afvoeropening van de beveiliging even water lekken, totdat de keerkleppen 
zich gezet hebben. 
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2.E Terugstroombeveiliger BA 

CONTROLE 

Visuele controle 
§ Controleer of de trechter een zichtbare vrije uitloop heeft.  
§ De afstand tussen de uitlaat van de spuiklep van de BA en het overloopniveau van de trechter is minimaal 
gelijk aan de inwendige middellijn van de uitlaat (afvoeropening) en tevens minimaal 20 mm. Controleer of 
deze is aangesloten op een afvoerleiding. 
§ Controleer of er lekkages zijn aan de terugstroombeveiliger. 
  
Onderhoud 
Reinig regelmatig het filter aan de stroomopwaartse zijde. 
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2.F BEOORDELINGSRAPPORTEN 

De ‘’Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen’’ zijn opgesteld door de 
Werkgroep Beveiliging Toestellen van de Samenwerkende Drinkwaterbedrijven. 
  
Voorbeeld met uitleg: 
biertank_-_reinigingsinstallatie.pdf 
  
CV_-_vulinstallatie.pdf 
  
vaatspoelmachine_-_directe_dosering_naglansmiddel.pdf 
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3. LEGIONELLAPREVENTIE 

A.   Wet en regelgeving m.b.t. legionella preventie 
B.   Prioritaire en niet prioritaire installaties 
C.   Ladder van VROM (ILT) 

Door gastspreker Leo Bikker 
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3. LEGIONELLAPREVENTIE 

Thermische desinfectie - Legiomix® 
 
D.  Werking mengventiel met programmeerbare 
desinfectie (Legiomix®) 
E.  Voordelen Legiomix®, aansturen spuikleppen 
F.  Dimensioneren Legiomix® 
G.  Uitlezing Legiomix® via interface 
H.  Aandachtspunten bij toepassing Legiomix® 



3.D Mengventiel met programmeerbare desinfectie  

AANDACHTSPUNTEN 
 
Als eigenaar van een prioritaire instelling moeten volgende maatregelen genomen 
worden ter preventie van Legionella: 
 
1.  Zorg voor een actuele risicoanalyse door een gecertificeerd adviseursbureau. 
2.  Op basis van de risicoanalyse stelt het adviseursbureau een beheersplan op.  
3.  Voer de maatregelen volgens het beheersplan uit. 
4.  Houdt een logboek bij. 
5.  Laat periodiek watermonsters nemen door een geaccrediteerd bedrijf, conform 

het watermonster tabel. 
6.  Meld normoverschrijdingen van Legionella (>1000 kve/l) in drinkwater bij 

Inspectie Leefomgeving en Transport. 
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3.D Mengventiel met programmeerbare desinfectie  

AANDACHTSPUNTEN 
 
Algemene punten voor een Legionella-veilig ontwerp: 

§  Ga uit van thermisch beheer 
§  Zo klein mogelijk aantal beheersmaatregelen 
§  Automatiseer de beheersmaatregelen. 
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3.D Mengventiel met programmeerbare desinfectie  
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WERKING LEGIOMIX® 
 
Programmeerbare desinfectie 
 
In deze toestand voert de regelaar een desinfectie uit. Deze 
desinfectie bestaat uit het verhogen van de temperatuur tot de 
vooringestelde waarde gedurende een bepaalde tijd.  
 
Het mengventiel wordt hiervoor op gepaste wijze aangestuurd. 
Via het menu kan men instellen op welke dagen van de week 
er moet worden gedesinfecteerd.  
 
Wanneer de desinfectie beëindigd is, worden de statistische 
gegevens die betrekking hebben op de zojuist afgeronde 
desinfectie, in het archief opgeslagen. 
 
Het starten en het stoppen van de desinfectie vindt geheel 
automatisch plaats op de door de gebruiker ingestelde begin- 
(TIME ON) en eindtijd (TIME OFF). 
 

Elektronisch mengventiel voor 
thermische desinfectie Legiomix®, 

serie 6000 

Regelaar met controle desinfectie 



3.D Mengventiel met programmeerbare desinfectie  

WERKING LEGIOMIX® 
 
Programmeerbare desinfectie 
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3.D Mengventiel met programmeerbare desinfectie  

WERKING LEGIOMIX® 
 
Programmeerbare desinfectie 
 
Wanneer bij een ingestelde tDIS groter dan tMIN 
in het tijdvenster (TIME OFF - TIME ON) de 
effectieve desinfectietijd is bereikt, wordt de 
desinfectie met een positief resultaat beëindigd.  
 
De regelaar verlaat automatisch deze toestand en 
keert terug in de regeltoestand.  
 
Indien de duur van tDIS niet lang genoeg is, zal 
de desinfectiefase hoe dan ook op het TIME OFF 
- tijdstip worden beëindigd  
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3.E Voordelen Legiomix® 

 
Een van de beheersmaatregelen is koud water ook koud te houden. 
 
Legiomix® circuleert met een lagere temperatuur. Er is dus minder opwarming van 
het koude water, eventueel kan koud water achterwege gelaten worden. 
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3.E Voordelen Legiomix® 
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VOORBEELD 1 
 
Gegevens 
§ Uitgaande warmtapwater temp.   70°C 
§ Temp. retourwater     60°C 
§ Gemiddelde temp. (berekend)    65°C 
§ Soortelijke warmte van circulerend water  4,182 KJ (kg x K) 
§ Dichtheid water     982,7 kg/m3 

§ Correctiefactor vr extra warmteverlies door 
beugeling / niet afgewerkte isolatie   10% 
§ Omgevingstemp.     20°C 
§ Inwendige diameter retourleiding   22 mm 
 

Lengte Diameter Isolatiedikte Ub LxUb Warmteverlies 
(W) / uur 

Warmteverlies 
(W) / 24 uur 

Warmteverlies 
(kW) / jaar 

Gasverbruik 
m3 

warmteverlies 
circulatie 60 35 20 0,253 15,18 751,41 18033,84 6582,3516 671,668531 

warmteverlies 
circulatie 6 28 20 0,219 1,314 65,043 1561,032 569,77668 58,1404776 

TOTAAL 66 16,494 816,453 19594,872 7152,12828 729,809008 



3.E Voordelen Legiomix® 
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VOORBEELD 2 
 
Gegevens 
§ Uitgaande warmtapwater temp.   39°C 
§ Temp. retourwater     37°C 
§ Gemiddelde temp. (berekend)    38°C 
§ Soortelijke warmte van circulerend water  4,182 KJ (kg x K) 
§ Dichtheid water     982,7 kg/m3 

§ Correctiefactor vr extra warmteverlies door 
beugeling / niet afgewerkte isolatie   10% 
§ Omgevingstemp.     20°C 
§ Inwendige diameter retourleiding   22 mm 
 

Lengte Diameter Isolatiedikte Ub LxUb Warmteverlies 
(W) / uur 

Warmteverlies 
(W) / 24 uur 

Warmteverlies 
(kW) / jaar 

Gasverbruik 
m3 

warmteverlies 
circulatie 60 35 20 0,253 15,18 300,564 7213,536 2631,94064 268,667412 

warmteverlies 
circulatie 6 28 20 0,219 1,314 626,0172 624,4128 227,910672 23,256191 

TOTAAL 66 16,494 326,5812 7837,9488 2860,851312 292,923603 



3.F Dimensionering Legiomix® 

www.caleffi.com/nederland/nl/producten/applicaties 
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tool voor de selectie van 
thermostatische mengventielen 

tool voor de selectie van 
elektronische mengventielen 



3.F Dimensionering Legiomix® 

BEREKENING DEBIETEN 
 
De debieten warm en koud naar een mengventiel zijn afhankelijk van de 
temperaturen (warm / koud / meng) en het gevraagde meng debiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qvm = volumestroom mengwater vereist 
qvw  = volumestroom warmtapwater 
qvk  = volumestroom koudwater 
ϑm  = temperatuur mengwater vereist 
ϑk  = temperatuur koudwater 
ϑm  = temperatuur warmtapwater 
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qvw = qvm (ϑm – ϑk) 
  ϑw – ϑk 

 
qvk = qvm – qvw 
 



3.F Dimensionering Legiomix® 

BEREKENING DEBIETEN - voorbeeld 
 
Gegeven 
§ Koudwater temperatuur   10°C 
§ Warmwater temperatuur   60°C 
§ Mengtemperatuur    38°C 
§ Debiet per douche    6 l/min 
§ Kleedruimte voorzien van   4 douches 
  
 
Berekening debieten warm en koudwater 
  
qvw   = 4 x 6 x (38-10) / 60 – 10  

  = 672 / 50  
  = 13,44 l/min warmwater van 60°C 

  
qvk   = 24 – 13,44  

  = 10,56 l/min  
  
! TOTALE DEBIET = 56% warmwater + 44% koudwater 
  
De massadichtheid van water is bij de bovenstaande formule buiten beschouwing gelaten (is temperatuursafhankelijk) 
Let op: de berekening dient altijd gemaakt te worden met de laagst voorkomende koudwatertemperatuur (zie WB 2.1A) 

qvw = qvm (ϑm – ϑk) 
 ϑw – ϑk 

 
qvk = qvm – qvw 
 



3.F Dimensionering Legiomix® 

24 l/min 

0,33 bar 

BEREKENING DEBIETEN - voorbeeld 
 
Gegeven 
§ Koudwater temperatuur   10°C 
§ Warmwater temperatuur   60°C 
§ Mengtemperatuur    38°C 
§ Debiet per douche    6 l/min 
§ Kleedruimte voorzien van  4 douches 

Drukverlies 
Het mengventiel (art. 521115) veroorzaakt een 
drukverlies van 0,33 bar bij 24 l/min. 
  
Let bij het dimensioneren van de leidingen en tel 
hierbij het drukverlies over het mengventiel ook 
mee. 
 
  
 



3.F Dimensionering Legiomix® 

INDICATIEVE KOSTENBEREKENING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bron: http://www.dsvd.nl/lstssdata/?f=ffb2ca514 

  
 

Code Omschrijving Brutoprijs € Aantal Totaalprijs Totaalprijs systeem 
521115 mengventielen 119,77/st. 10 1197,70 € 

leidingwerk 35/m 2 x 80 5600,00 € 

6797,70 € 
600061 Legiomix 1 ¼’” 1409,91 1 1409,91 € 

leidingwerk 50/m 1 x 80 4000 € 

5409,91 € 



3.G Uitlezing Legiomix® 

 
De Legiomix® is via de RS485 aansluiting middels de interface uitleesbaar, en 
heeft een opslagcapaciteit van 40 dagen.  
 



3.G Uitlezing Legiomix® 

 
Door uitlezing/downloaden van dit buffer kan voor de mengleiding een logboek 
gecreëerd worden. 
 



3.G Uitlezing Legiomix® 

VOORZIENINGEN 
 
Relais Legiomix® 
 
§ Relais 1  = (NO contact) contact gemaakt tijdens thermische desinfectie  

  (voor het signaleren of het blokkeren van elektronische drukkers) 

§ Relais 2  = (NC contact) algemeen alarm contact  
  (voor signaleren onvolledige desinfectie of defecte sensoren) 

§ Relais 3  = (NO contact) contact voor 2de thermostaat  
  (om boiler tijdelijk naar een hogere temperatuur te stoken) 

§ Relais 4  = (NO contact) contact voor spoelkleppen  
  (om na thermische desinfectie snel op comforttemperatuur over te 
  gaan of voor het aansturen van niet vaak gebruikte (koud)  
  watertappunten. Door bijvoorbeeld een 2 weg zoneventiel te  
  gebruiken. 



3.G Uitlezing Legiomix® 

VOORZIENINGEN 
 
Desinfectieprogramma’s Legiomix® 
 
Programma 2 is het standaard programma.  
Deze wordt het meest gebruikt omdat deze de aanvoertemperatuur corrigeert in 
functie van de bereikte retourtemperatuur.  
 
Program Use of return 

probe 
return probe 
shown on 
LED display 

Adjustment 
temperature 

Desinfection 
temperature 

Alarm if 
desinfection 
unsuccessful 

Recording in 
log if 
desinfection 
unsuccessful 

0 NO As monitor 
only 

SET 1 SET 2 NO NO 

1A NO As monitor 
only 

SET 1 
 

SET 2 
 

YES YES 

1B YES YES SET 1 SET 3 YES YES 
2 
(default) 

YES YES SET 1 SET 3 + 
modify SET 2 

YES YES 



3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

AANDACHTSPUNTEN 
 
 
1.  Zorg voor een voldoende hoog retourdebiet voor een stabiele werking. 

2.  Zorg voor een voldoende grote retourleiding. Maximaal 1 maat kleiner 
dan de mengleiding. 

3.  Leg de installatie aan volgens meegeleverde schema. Plaats de 
appendages op de aangegeven plaatsen. 

4.  Let bij douche systemen met magneetventielen op waterslag. Dit kan 
keerkleppen onherstelbaar beschadigen. Plaats een waterslagdemper om 
dit probleem op te lossen. 

5.  Zorg voor voldoende warmte in de boiler voor een goede desinfectie. 
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3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

ANTIVERBRANDINGSBEVEILIGING 
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3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

ANTIVERBRANDINGSBEVEILIGING 
 
Zorg voor thermische beveiliging voor sanitaire toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 600140) 
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3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

CIRCULATIE WARMTAPWATER-SYSTEMEN 
 
Berekening levering tapwater door circulatiepomp 
 
 
 
 
 
 
qv   =  volumestroom circulatie in l/s 
L   =  leidinglengte in meter 
Ub   =  Warmtedoorgangscoëfficiënt  per meter van de leiding in W/(K.m) 

   - zie tabel 
ϑb   =  Gemiddelde temperatuur van het circulerende water in °C 
ϑL amb   =  Gemiddelde luchttemperatuur om de leiding (laagst   

   voorkomende) in °C 
ϑbo   =  Watertemperatuur uit het toestel (boiler) in °C 
ϑc   =  Watertemperatuur naar het toestel (circulatietemperatuur) in °C 
c   =  Soortelijke warmte van water in kJ/(kg K)  

   – waarde bij 60°C c = 4,182 kJ/(kg K) 
ρ   =  Dichtheid van water in kg/m3 

    – waarde bij 60°C ρ = 982,7 kg/m3 

φ   =  Correctiefactor voor extra warmteverlies  
   (door beugeling / niet geïsoleerde appendages) 
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3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

CIRCULATIE WARMTAPWATER-SYSTEMEN – VOORBEELD  
§ Een geïsoleerde circulatieleiding (met daarop tappunten aangesloten) heeft een diameter van 15mm 
koper. De lengte van deze leiding is 28 meter.  
§ De retourleiding heeft een lengte van 26 meter met een diameter van 12mm. Voor beide leidingen is 
een isolatiedikte van 25mm aanghouden.  
§ De temperatuur van het uitgaande water is 65 graden en het retourwater dient 60 graden te zijn.  
§ De leiding is gemonteerd tussen het plafond met een omgevingstemperatuur van 22 graden.  
§ De correctiefactor voor beugels en niet geïsoleerde appendages is 20%. 

 
berekening 
benodigde volumestroom circulatiepomp 
 
ϑb  = (ϑbo + ϑc) / 2  

 = (65 + 60) / 2  
 = 62,5 °C 

 
∑(L x Ub)= (28 x 0,138) + (26 x 0,124)  

    = 7,088 W / K 
 
qv = 7,088 x (62,5 – 22) x 1,2   

   (65 – 60) x 4,182 x 982,7 
 =  0,017 l/s 
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berekening 
blijft leidingsnelheid in retourleiding  
onder vereiste 0,7 m/s 
  
v = 1000 x qv    
      ¼ π x d2 
 = 1000 x 0,017  
      0,785 x 102 
  = 0,22 m/s (voldoet aan de eis) 
 
LET OP: bij berekening van de snelheid dient de inwendige 
diameter te worden aangehouden. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

CIRCULATIE DEELCIRCUITS 
Balanceren/inregelen van installaties met deelcircuits zijn tijdrovend en lastig statisch 
in te regelen. Debieten en drukverschillen wijzigen continu. 

 
Thermostatische regelaar  (serie 116) 
Deze sluit langzaam als de ingestelde temperatuur is bereikt waardoor de circulatie 
naar de andere deelcircuit bevorderd wordt.  
De regelaar zal altijd een minimaal debiet doorlaten (om de wijziging te detecteren). 
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Dankzij het speciale ontwerp van het 
voorgemonteerde patroon komt de 
thermostaat niet in aanraking met het 
circulerende warme water.  
Zo worden mogelijke problemen door 
kalkafzetting voorkomen. 



3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

CIRCULATIE DEELCIRCUITS - AANDACHTSPUNTEN 
Plaats in de verste deelring geen thermostatische regelaar maar een handinstelbare 
inregelafsluiter (serie 130 of 132).  
 
Deze moet zo ingesteld zijn dat de minimale berekende volumestroom er doorheen gaat, 
ook als alle andere deelringen openstaan.  
 
Maar dezelfde instelling van het handinstelbare ventiel mag niet meer dan 0,7 m/s snelheid 
in de deelring opleveren wanneer alle andere deelringen gesloten zijn.  
 
Het toepassen van een toerengeregelde pomp (drukafhankelijk) geeft een extra 
energiebesparing. Daarbij komt ook nog dat er rekening gehouden moet worden met de 
minimale volumestroom van de (toerengeregelde) pomp. 
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serie 130 serie 132 
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3.H Aandachtspunten toepassing Legiomix® 

CIRCULATIE DEELCIRCUITS - AANDACHTSPUNTEN 
Let bij het ontwerp van warmtapwater circulatie ook goed naar het leidingverloop.  
Een zo kort mogelijke leiding geeft minder energieverlies.  
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Vragen? 



Thank you. 


