Hoe kunnen we u
van dienst zijn?

Kies voor veilige
mazoutopslag

Stuur deze antwoordcoupon ingevuld terug naar
Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, of mail
naar info@informazout.be, en onze energieadviseur
neemt zo snel mogelijk contact met u op !

Als u een tank installeert of vervangt, kies er dan bij
voorkeur één met het Optitank-label: die biedt bijkomende
garanties bovenop de wettelijke.

Verwarm
uw gebouw
voordelig en
duurzaam

Ja, ik wens een gesprek - uiteraard kostenloos met de energie-adviseur van Informazout over:

q
q
q

mijn verbruik; jaarlijks geschat verbruik ............................. liter

q
q

mazoutreservoirs

de vervanging van mijn ketel en/of brander
de combinatie van mazout en hernieuwbare
energie in verwarming
mazout voor niet-verwarmingsgebruik

Bedrijf of organisatie:
Naam:
Straat:
Nr:
Bus:
Postcode:
Plaats:

Ook moet u de regelgeving respecteren van het gewest
waarin de tank gelegen is.

Meer weten over mazouttanks?
Contacteer onze energieadviseur via de antwoordcoupon
of via 02 558 52 33 of gsa@informazout.be
Dit is een initiatief van Informazout vzw, het informatiecentrum voor de rationele aanwending en
besparing van stookolie. Wij verstrekken informatie over alles wat met mazoutverwarming en de
combinatie met hernieuwbare energie te maken heeft. We werken hiervoor nauw samen met
uw stookolieleverancier.

Professionele gebruiker:
Naam:
Voornaam:

Uw leverancier

Tel./GSM:
E-mail:
Datum:

q Informazout respecteert uw privéleven. Alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, wordt
zorgvuldig bewaard in de database van Informazout. Informazout is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.De verwerking van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van 14 april 2016 en van de Wet op de Elektronische Communicatie
van 13 juni 2005. Indien u uw uitdrukkelijke toestemming geeft door het aankruishokje aan te vinken, geeft
u uw goedkeuring voor het gebruik van uw gegevens om u te informeren over onze producten, diensten
en aanbiedingen. U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en aan te passen wanneer ze onvolledig of niet correct zouden zijn. Daartoe
richt u zich tot het volgende adres: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. U beschikt eveneens
over het recht op verzet tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, over het recht op beperking van de
verwerking, het recht op verwijdering en op overdraagbaarheid van uw gegevens.
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Gegevens:

Een mix van koolstofneutrale
brandstof en stookolie om
flatgebouwen, bedrijven, scholen,
hotels of zorginstellingen
duurzaam te verwarmen.

15-06-20 16:43

Eerste pilootproject met
koolstofneutrale brandstof
in Belgisch bedrijf!
De stookoliesector evolueert mee naar een koolstofvrije
maatschappij met het inzetten van hernieuwbare en
koolstofneutrale brandstoffen voor verwarmingstoepassingen.

In het buitenland werden al meermaals tests uitgevoerd
met gasolie-verwarming en hernieuwbare componenten,
maar nu heeft Informazout deze brandstoffen ook getest
in België. De primeur was voor een bedrijf in Boom dat
een mix gebruikt van gewone gasolie-verwarming en
de hernieuwbare vloeibare brandstof “FAME” in zijn
verwarmingsketel.

Wat is FAME en wat werd er getest?
FAME (Fatty Acid Methyl Ester) zijn vetzuren die worden
geproduceerd op basis van een chemisch proces met
als basisgrondstof plantaardige- en dierlijke oliën alsook
gebruikte frituurolie. In de test werd een mix van 80 %
gewone stookolie en 20% FAME gebruikt.
De test begon in december 2019 op een condensatieketel met tweetrapsbrander, waarbij regelmatig metingen werden uitgevoerd op de verwarmingsinstallatie.
De verwarmingsketel zelf werd daarbij op geen enkele
manier aangepast en draaide een volledig stookseizoen
zonder technische problemen.
Het verbrandingsrendement ligt hoger dan 99% (Hi) en
is dus conform met de regelgeving voor onderhoud en
nazicht van centrale stooktoestellen.

Wat zijn koolstofneutrale vloeibare
brandstoffen?
Koolstofneutrale brandstoffen stoten tot 90% minder
CO2 uit dan fossiele brandstoffen en dragen niet bij
tot de klimaatverandering. Er bestaan vier types
koolstofneutrale brandstoffen. Sommige daarvan zijn
biobrandstoffen, andere zijn synthetische brandstoffen, zoals Power-to-Liquids. Die worden ook E-fuels
genoemd, waarbij de ‘E’ staat voor groene elektriciteit.
Onder de biobrandstoffen vallen FAME, HVO en B-t-L.
• FAME (Fatty Acid Methyl Ester): een hernieuwbare
brandstof gemaakt van gerecycleerde dierlijke en
plantaardige oliën wordt gemengd met stookolie om
die te verduurzamen. De transportsector gebruikt
deze brandstof al.
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14% minder CO2 uitstoot
FAME verlaagt de CO2 uitstoot met 70%. Gezien het feit
dat er voor deze test 20% FAME werd gebruikt, komt de
CO2-reductie uit op een vijfde van 70%. Met andere
woorden: door het gebruik van FAME stoot deze installatie ongeveer 14% minder CO2 uit dan een installatie
met klassieke stookolie.
Koolstofneutrale brandstoffen zullen in de toekomst
meer en meer gemengd worden met
stookolie en kunnen deze op termijn
vervangen.
Meer weten over FAME en deze test?
Scan de code en bekijk het filmpje.

• BtL (Biomass-to-Liquid): een vloeibare en koolstofneutrale brandstof die wordt gemaakt van biomassa
en plantaardig afval, zoals houtpulp, plantaardige
olie of algen.
• HVO (Hydrotreated Vegetable Oil): wordt gemaakt
door plantaardige oliën en bakolieafval te behandelen met waterstof. Tegenwoordig wordt meer HVO
geproduceerd uit afval- en restvetfracties van de
voedsel-, vis- en slachthuisindustrie en uit plantaardige oliefracties die niet van voedselkwaliteit zijn.
• E-fuels: synthetische brandstoffen die worden
gemaakt met de hulp van zonne- of windenergie.
Die groene stroom wordt gebruikt om hernieuwbare brandstoffen te maken waarbij ook CO2 wordt
afgevangen uit de lucht. Zo wordt een deel van het
broeikasgasprobleem een deel van de oplossing.
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