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Consument verdient realistische oplossingen

D

e bescherming van ons klimaat en de transitie naar

Volgens recente rapporten van de Londense Royal Society

een koolstofarme samenleving behoren tot de groot

of Engineering en de Freiberg University of Mining and Tech

ste uitdagingen van deze tijd. In ons land gaat meer dan de

nology is de kans zelfs reëel dat er in de toekomst ook

helft van het energieverbruik naar verwarming en

CO2-armere vloeibare brandstoffen beschikbaar zullen zijn

industriële processen. Laten we het aan de industrie over
laten om te beslissen welke maatregelen er nodig zijn om

die een significante bijdrage kunnen leveren aan de toe
komstige energievoorziening.

de productieprocessen koolstofarm te maken, en laten we
eens kijken naar de bijdrage van de verwarmingsmarkt en

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is een volledige

zijn 5 miljoen woningen.

elektrificatie van onze verwarmingssystemen echt niet dé
oplossing. Elektriciteit zal in de komende decennia hoofd

Zo’n 90% van deze woningen wordt vandaag verwarmd
met fossiele brandstoffen, waarvan een derde met stook

zakelijk geproduceerd worden met centrales die werken op
fossiele brandstoffen. Dus het probleem van de CO2-uit

olie. We weten dat ongeveer de helft van deze installaties

stoot wordt enkel verplaatst van de eindverbruiker naar de

ouder zijn dan 20 jaar en dat de vervanging van deze toe

producent.

stellen traag verloopt. De consument heeft dus nood aan
betaalbare oplossingen. Bovendien moeten alle energie

Helaas lijkt dit nog niet helemaal doorgedrongen te zijn bij

gebruikers – en niet alleen die van stookolie – als actoren in

de beleidsmakers. Zij overwegen zelfs een verbod op de ver

de energietransitie worden gesensibiliseerd, geïnformeerd

koop van stookolieketels vanaf 2035. Fossiele brandstoffen

en ondersteund.

spelen een belangrijke rol als hoofdverwarming of als toe
komstige back-up in combinatie met hernieuwbare energie.

“We pleiten voor het creëren van een stimulerend
kader om het energieverbruik in te perken en om
naar realistische en gepaste oplossingen te zoeken
voor iedereen.”
Daarom is het belangrijk dat we de technologie en denkpis

Ze verdienen het dus niet om door de beleidsmakers afge
schilderd te worden als boeman.

“Sectorfederaties hebben kritische bedenkingen
bij Premaz”

tes die niet in het Energiepact staan, niet zomaar uitsluiten.

Zullen particulieren die geconfronteerd worden met bo

Een evenwichtige en progressieve energiemix, zoals in dit

demverontreiniging door een lekkende stookolietank bin

pact wordt bepleit, is niet onverenigbaar met de vrije keuze

nenkort een beroep kunnen doen op het solidariteitsfonds

van het verwarmingssysteem voor de consument. Het ver

Premaz? Het fonds werd als objectief naar voren geschoven

bruik en de uitstoot van CO2 verminderen kan immers door

in de Milieubeleidsovereenkomst die op 7 november 2000

het gebruik van alle moderne ver-

in het Staatsblad werd gepubliceerd.

warmings
technieken te stimule

Sindsdien is over het project al heel wat inkt gevloeid.

ren. Dankzij de condensatie

Eind 2017 – rijkelijk laat dus – werden Brafco, de Belgische

techniek en de modulerende

Petroleum Federatie en Informazout ingelicht over een


eigenschappen verbruiken de

ontwerptekst van een interregionaal samenwerkings


huidige

verwarmingsinstalla

akkoord tussen regionale en federale ministers voor de op

ties op stookolie tot 30% min

richting van het solidariteitsfonds in 2019. De sectorfedera

der dan de vorige generatie.

ties uitten een aantal kritische bedenkingen over de

Bovendien zijn die installaties

betaalbaarheid, het verzekeringsluik en de impact op de

perfect compatibel met hernieuw

sector. Deze werden overgemaakt aan de betrokken over

bare energie. Stookolie zelf is

heden en worden m
 omenteel verder besproken.

performanter en minder vervui

lend geworden aangezien het zwa
velgehalte in 50 jaar tijd gedaald
is met 99,3%.

Willem Voets
General Manager
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ACTUA

Informazout partner van Renovatiedag

57% van de Belgen heeft
verwarming veranderd

Informazout is opnieuw partner van de

In de winter verlangen we allemaal naar

Renovatiedag, zowel in Vlaanderen als in

een gezellig, warm huis. Het ideale mo

Wallonië en Brussel. De Vlaamse Renovatie

ment dus om de Grote Gezelligheids

dag vindt plaats op 27 mei 2018, de

test* te lanceren, dacht Informazout.

‘Journée de la Rénovation’ op 6 mei. Het

Het onderzoek werd uitgevoerd

evenement is bedoeld voor al wie verbouwplannen koestert voor zijn huidige of

via verschillende kanalen in de

toekomstige woning. Bezoekers kunnen er ideeën opdoen en een woordje uitleg

bouw- en renovatiesector en op

krijgen van architecten achter het project en de bewoners. Elk jaar zijn er zo

www.informazout.be/nl/

tientallen renovatieprojecten te bezoeken. In 2017 trokken de Renovatiedag en de

welk-gezelligheidstype-ben-jij.

‘Journée de la Rénovation’ meer dan duizend bezoekers.

Met de online vragenlijst wilden we te weten

Als partner van het evenement wil Informazout de mogelijkheden van stookolie in
de kijker zetten bij mensen met renovatieplannen en bij de deelnemende
architecten.

komen hoe belangrijk een gezellig huis is voor de
consument en op welke manier verwarming daar
toe bijdraagt. Bovendien konden we zo e-mail
adressen verzamelen voor de MazoutMails, de

Info en inschrijvingen op

nieuwsbrieven die Informazout uitstuurt om het

https://www.devlaamserenovatiedag.be/

hele jaar door met de consumenten in gesprek te

http://www.journeedelarenovation.be/

gaan. Nu we beschikken over concrete gegevens,
kunnen we hen nog gerichter aanspreken.

Energiepremies 2018
Waals Gewest verhoogt de energiepremies
vanaf 1 maart 2018
Met een nieuw jaar wijzigen er weer enkele energie- en
renovatiepremies.
Federaal
De belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie door een aannemer
(30% factuur – max. 3200 euro in 2018) blijft nog altijd mogelijk voor bestaande woningen in het Waals Gewest.
Vlaams Gewest
Wellicht wist u al dat sinds midden 2017 de installateur voor de plaatsing van een
zonneboiler over een certificaat van bekwaamheid ‘zonneboiler’ moet beschikken. In
2018 blijft de zonnepremie gelijk (550 euro/m2, maximum 2750 euro – max 40% van
de factuur) maar opgepast: in 2019 daalt de premie naar 375 euro/m2 (max.
1875 euro – max. 40% van de factuur). Misschien een nuttige tip voor klanten die
interesse hebben in een zonneboilersysteem!

Wat leren we uit de Gezelligheidstest?
• 93% van de Belgen associeert comfort met een
goed verwarmd huis in de winter.
• Haast 1 op 3 van de ondervraagden verwarmt
zijn huis met stookolie. Indien ze geen budget
taire

of

zouden


praktische
sommigen

beperkingen
daarvan

hadden,

kiezen

voor

zonne-energie (32%) of voor een warmtepomp
(24%).
• 65% van de Belgen zegt wakker te liggen van
het milieu.
• 44% zou zelfs bereid zijn om van verwarming te
veranderen als dat beter was voor het milieu.
• 19% van de Belgen heeft een zonneboiler en/of
zonnepanelen.
Kers op de taart: 3% van de Belgen die verwar
men met stookolie heeft al een verwarmingsketel
met warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen,

Waals Gewest

terwijl 6% overweegt om dit op korte termijn te

Het Waals Gewest verhoogt zijn energiepremies fors zodat de burger er meer ge-

doen om hun ecologische voetafdruk te verklei

bruik van zou maken. De wijziging betreft een tiental energiepremies en dit vanaf

nen. De Gezelligheidstest leert ons ook dat 68%

1 maart 2018. De premiebedragen worden verdubbeld, verdrievoudigd of zelfs ver-

van de eigenaars hun woning hebben ge

viervoudigd in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld: de basispremie voor dakisolatie in

renoveerd en dat de verwarming het vaakst (in

een bestaande woning gaat van 2 euro/m² naar 6 euro/m² isolatiemateriaal. De pre-

57% van de gevallen) als eerste wordt vernieuwd.

mies voor zonneboiler (min. 1500 euro) en het systeem van de Ecopack-leningen
(0%-leningen voor energiebesparende werken) blijven behouden. Het vervangen van

*
Onderzoek

uitgevoerd

door

een oude ketel door een condensatieketel op stookolie komt in aanmerking voor een
Ecopacklening.

Informazout bij 1.000 Belgen tussen 18 en


Een up-to-date overzicht van de energiepremies in 2018 vindt u op
https://informazout.be/nl/faq/premies

iVOX

in

onafhankelijk

onderzoeksbureau


opdracht

van

64 jaar, representatief voor de hele bevolking
met een foutmarge van 3%.
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INNOVATIE

FABRIKANTEN AAN HET WOORD - ELCO

INSTALLATEUR STAAT AAN HET ROER
Hoe kijken fabrikanten naar de marktevolutie en hoe benaderen zij de samenwerking met
installateurs? Werner Neuville is Technical & Solution Directeur bij Elco. Opleiding is volgens
hem van groot belang.

Verwarmingsinfo: Welke grote trends ziet u op de markt van

computerprogrammering, kunnen nog verder evolueren. Des te meer

warmtegeneratoren?

aangezien onze warmtegeneratoren gecombineerd moeten worden

Werner Neuville: Verwarming wordt steeds energie-efficiënter, her-

met hernieuwbare energie.

nieuwbare energie wint geleidelijk aan belang en gebouwen verbruiken almaar minder energie. Ook in die context is er nog steeds ruimte

Hoe ziet u die combinatie met hernieuwbare energie?

voor verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Een stookoliecondensatieketel is perfect combineerbaar met een

Die installaties worden echter meer en meer gebruikt in hybride com-

zonneboiler voor de warmwaterproductie of met een warmtepomp

binaties met geothermie, zonne-energie en windenergie.

die maar een deel van het jaar werkt, zodat de stookolieketel in koude
periodes alleen kan draaien. Dat levert een erg zuinig systeem op.

Hoe zit het met de installatie van stookolieketels?

Stookolie heeft zeker een plaats in hybride combinaties. Ook daarom

Ondanks een lichte daling blijft de markt stabiel, voornamelijk dankzij

moet Cedicol als competentiecentrum blijven openstaan voor alle

de renovatiesector. Condensatieketels doen het

technologieën (zie kader).

goed op de markt en zijn speciaal aangepast om
gecombineerd te worden met hernieuwbare

Elco werkt rechtstreeks samen met installateurs. Welke rol

energiebronnen. Die zijn relatief duur en kun-

speelt die op de markt?

nen alleen met subsidies gepromoot worden.

De installateur staat aan het roer! Hij begeleidt de particulier bij het
kiezen van een installatie (en van een energiebron). Om het vertrou-

Zal de consument dit soort installaties

wen van de particulier te verdienen, moet hij uiteraard bekwaam zijn.

blijven vertrouwen nu het ontwerp van

Een kwaliteitsservice leveren aan de eindklant is de beste troef van

het Belgische Interfederale Energiepact

elke installateur.

aanbeveelt om er vanaf 2035 geen
meer op de markt te brengen?

We vragen veel van installateurs op het vlak van opleiding.

De elektriciteit die dit ontwerpverdrag zo

Inderdaad, installateurs moeten heel wat basisopleidingen en bij-

sterk aanbeveelt blijft relatief duur, ter-

scholingen volgen om de nodige bekwaamheidsbewijzen te verkrijgen

wijl alternatieve energieën alleen niet

en hun activiteit te kunnen uitoefenen: opleiding ‘technicus vloeibare

de totale energievoorziening kunnen

brandstoffen’, opleiding ‘erkende technicus gasvormige brandstoffen’,

garanderen. Het aardgasnetwerk be-

Cerga-opleiding ‘professionele gasinstallateur voor propaan of aard-

strijkt niet het gehele grondgebied, en

gas’, opleiding ‘wetgeving’, een opleiding om het bekwaamheidsbewijs

dat betekent dat stookolie een aanzien-

te krijgen voor EPB verwarmingsadviseur, enz. Onlangs werd het

lijk potentieel behoudt.

RESCert-label gecreëerd voor installateurs van kleine hernieuwbare
energiesystemen, en ook daarvoor moeten ze bepaalde vaardig

Merkt u dat de technologie van
stookolieketels nog evolueert?

heden kunnen aantonen. Deze lijst is verre van compleet. Bovendien
zijn er nog verschillen tussen de drie gewesten onderling.

De condensatietechnologie is enorm geavanceerd en biedt een rendement van

Werkt u mee aan het opleiden van installateurs?

98%. De randelementen van de installatie,

Fabrikanten en importeurs moeten installateurs opleiding bieden

zoals regeling, hydraulica, elektriciteit en

over hun materiaal en al wat daarmee te maken heeft, zoals regel

Werner Neuville is Technical & Solution Director bij Elco
én de nieuwe voorzitter van Cedicol.
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geving. Bij ons volgen elk jaar zo’n 700 installateurs en technici oplei-

Leert u uw partners ook verkoopstechnieken aan?

dingen op onze locaties in Anderlecht, Kuurne en Hasselt. Installa-

Als fabrikant-importeur moeten we vooral installateurs opleiden rond

teurs werken aan verschillende producten en houden contact met

de werking van ons materiaal en de mogelijkheden die dat biedt. De

verschillende merken, elk met hun eigen marketingbeleid. De techni-

uitgebreide functies worden immers niet altijd (goed) gebruikt. De

sche en administratieve aspecten van het beroep worden almaar

verkoop is afhankelijk van de strategie die de installateur samen met

complexer. In de toekomst zullen ze zich dus moeten specialiseren in

zijn personeel heeft uitgewerkt en van zijn contact met de klanten.

één, twee of maximaal drie merken.

Het is niet aan ons om hem tips te geven op dat vlak.

NIEUWE IMPULS
VOOR CEDICOL
Werner Neuville werd onlangs aangesteld als voorzitter van
Cedicol. Hij wil van het opleidingscentrum een referentie
platform voor alle energiebronnen maken.

Goed om te
weten
De STRATON® S stookolieketel haalt
dankzij dubbele condensatie in de
roestvrijstalen rookgascondensator

Verwarmingsinfo: Welke impuls wil u geven aan het

en een luchtrookgassysteem volgens

multi-energie opleidingscentrum voor verwarmingsinstal

de ecodesignverordening energie-

lateurs?
Werner Neuville: Cedicol moet zijn opdracht van informatie en opleiding versterken ten opzichte van de installateur. Het is de taak van de
fabrikant-importeur om de installateur te informeren over zijn techno-

efficiëntieklasse A, de hoogst bereik
bare klasse voor fossiele brandstof
fen. Hij is geschikt voor stookolie van
50 ppm.

logie en zijn product. Bij Cedicol moeten we op onze beurt onze kennis
van de markt doorgeven. Als competentiecentrum moeten we de
fabrikanten helpen om de installateurs te informeren. Installateurs
moeten beschikken over een goed platform waar ze documentatie
vinden over zaken zoals energiebronnen en de interpretatie van de
regelgeving.
Hebt u al een bedrijfsplan opgesteld?
We hebben een aantal werkgroepen opgericht die zich momenteel
buigen over de missie van opleiding en informatie en de instrumenten
die daarvoor nodig zijn, maar ook over lobbywerk. Het is essentieel dat
we de regionale, nationale en Europese wetgeving volgen en dat we als
erkend referentiecentrum die informatie doorgeven aan fabrikanten
en installateurs.
U wilt van Cedicol een ‘kenniscentrum in de breedste zin van
het woord’ maken. Maar is dat niet al het geval?
Inderdaad, Cedicol begon zich enkele jaren geleden open te stellen
voor alle technologieën, in het kader van de diversificatie bij de energie
distributeurs. Cedicol is een bekend en erkend competentiecentrum
voor verschillende verwarmingstechnieken, ongeacht de energiebron.
We moeten verder gaan op die ingeslagen weg door ons nog meer te
profileren als een multi-energie organisatie die kennis en opleidingen
promoot. Het komt erop aan om die kennis te ontwikkelen en de
instrumenten te optimaliseren om nog beter te kunnen communice-

ELCO in cijfers
Lid van de Ariston Thermo Group

6900

medewerkers wereldwijd

120

medewerkers in België

800

servicetechniekers in Europa
waarvan 52 in België

Top 3
in branders

ren. Business as usual is hier geen optie. Op de volgende Algemene
vergadering van Cedicol zullen we een gedetailleerd bedrijfsplan voor
stellen.
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DOSSIER

SCHRIJF U IN VOOR DE
INFORMAZOUT INSTALL AWARDS
Informazout lanceert de Install Awards.
Deze prijzen zullen jaarlijks worden uitgereikt
aan professionals die een recente stateof-the-art hoogrendementsketel op
stookolie geïnstalleerd hebben, al dan niet
gecombineerd met hernieuwbare energie.

M

et de Install Awards wil Informazout het vakmanschap van technici en installateurs bekronen en enkele bijzondere toepassingen in

de kijker zetten bij de professionele community. De prestigieuze awards

NEM
HOE DEEL

belonen professionals voor het realiseren van een recente state-of-theart hoogrendementsketel op stookolie, al dan niet gecombineerd met

EN?

ar
1. Surf na
l/awards
e
azout.b /n
pro.inform
in.
formulier
e
2. Vul het
etailleerd
u het ged
gt
n
a
tv
n
o
Daarna
a e-mail.
dossier vi

hernieuwbare energie. U leest het goed: de Informazout Install Awards
tellen 2 categorieën en per categorie wordt er een award en een prijs
uitgereikt voor zowel Franstalige als Nederlandstalige deelnemers. ln
aanmerking komen installaties met een energielabel die maximaal
2 jaar oud zijn en die volgens de geldende regels werden geïnstalleerd.
De Informazout Install Awards worden voor het eerst georganiseerd in
2018 en zullen hierna jaarlijks worden uitgereikt.

Wie kan deelnemen?

Beoordeling van de projecten

MazoutExperts en installateurs die

De cases worden beoordeeld door een jury van 5 personen van

nog geen MazoutExpert zijn, maar

Informazout, Cedicol, AIB Vinçotte en het studiebureau Deplasse. De be-

een dossier indienen om het te wor-

oordeling zal gebeuren op deskundige wijze en volgens de hieronder

den. Zij moeten dan wel als Mazout

opgesomde criteria:

Expert zijn toegelaten vóór de uitrei-

• Correctheid en originaliteit van het voorstel aan de klant

king van de Awards.

• Vakkennis
• Toepassing van nieuwe verwarmingstechnieken of van
hoogrendementstechnieken op stookolie
• Energiebesparende reflectie (bij renovatie)
• Technische onderbouwing van het voorstel of de oplossing
• Aangewende technieken of materialen
• Kwaliteit en netheid van de uitgevoerde werken

Prijsuitreiking
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De bekendmaking van de ingediende en
winnende projecten gebeurt tijdens een groots evenement in februari 2019.
Alle participerende projecten krijgen bovendien ruime aandacht via de communicatiekanalen van
lnformazout (website, blog, nieuwsbrieven, magazine).
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WORDT U 1 VAN ONZE 4 LAUREATEN ?

VOOR NEDERLANDSTALIGE
DEELNEMERS

€ 2500

VOOR FRANSTALIGE
DEELNEMERS

€ 2500

€ 2500

€ 2500

+
1 x € 2.500 reischeque
voor de categorie
stookolieketel op
hoog rendement

+

1 x € 2.500 reischeque
voor de categorie
stookolieketel op hoog
rendement gecombineerd
met hernieuwbare energie

1 x € 2.500 reischeque
voor de categorie
stookolieketel op
hoog rendement

1 x € 2.500 reischeque
voor de categorie
stookolieketel op hoog
rendement gecombineerd
met hernieuwbare energie

VOOR EINDKLANTEN

1000 liter stookolie

Ook aan hen is er gedacht. De klanten bij wie de winnende installatie werd uitgevoerd,
winnen 1.000 liter stookolie.

1 december 2017 e
31 december 2018
Inschrijven voor Informazout
Install Awards

januari 2019

doorheen het jaar 2019

Beoordeling en
beraadslaging

Online & offline
publicatie van
winnende dossiers

21 maart 2018 e
31 december 2018

februari 2019
(datum te bepalen)

Indienen van de dossiers

Bekendmaking en prijsuitreiking
VERWARMINGSINFO | NR 181 | MAART 2018
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DE
PRAKTIJK

EEN EXPANSIEVAT BIJVULLEN MET DRUKGAS

STIKSTOF OF PERSLUCHT?
Belangrijk misverstand in de CV-wereld: al decennia lang spreekt men van ‘expansievaten
met stikstofdruk’. In de praktijk gebruikt men perslucht. Hoe zit dat nu eigenlijk?
Het speelt geen rol

Van open naar gesloten

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: geen enkel nieuw ex-

Toen begin jaren 50 het gesloten expansievat met membraan (of balg)

pansievat bevat zuivere stikstof. Alle expansievaten, van alle merken,

het open expansievat begon te verdringen, was men ervan overtuigd

worden in de fabriek met gewone (olievrije en gedroogde) perslucht

dat het gesloten expansievat de ideale oplossing bracht om corrosie

gevuld, op één uitzondering na.

helemaal te vermijden. Het open vat veroorzaakt immers blijvende
zuurstofindringing omdat de zuurstof in het CV-water permanent ‘op-

‘Met stikstofdruk’

gebruikt’ wordt in het corrosieproces, met als gevolg vorming van bruin

Verder in dit artikel wordt uitgelegd dat na een tijdje ALLE expansie

of zwart slijk. Hierdoor daalt de partiële druk (van de zuurstof in het

vaten alleen maar stikstof bevatten. Maar vooraf willen we eerst komaf

water) tot bijna nul, en heeft het CV-water dus de neiging om constant

maken met de hardnekkige mythe dat een expansievat de fabriek zou

verse zuurstof te gaan ‘zoeken’, die het vindt aan het wateroppervlak in

verlaten met alleen maar stikstof erin. Elke fabrikant vult zijn expansie-

het open expansievat.

vaten in de fabriek tot op de gewenste voordruk met perslucht, slechts
één fabrikant gebruikt stikstof. Maar ook die wordt dan gevuld in een
expansievat dat reeds gewone omgevingslucht bevat, dus afhankelijk
van de voordruk bevatten de vaten van dat merk dus minder zuurstof
dan de andere. Dat is natuurlijk goed! Maar eigenlijk speelt het amper
een rol…

Water en opgeloste gassen
We weten inmiddels (zie vorige artikels) dat het drukgas van het
expansievat doorheen het membraan naar het water ‘kruipt’ omdat het
rubberen membraan een klein beetje gasdoorlatend is. Bij zuurstof
gaat dat sneller dan bij stikstof, omdat de doorlaatbaarheid voor stikstof iets minder is dan voor zuurstof. Na een tijdje is het aandeel zuurstof (ca. 21%) dus sowieso verdwenen uit het expansievat en blijft er
alleen stikstof achter. In de praktijk bevatten de ‘niet-meer-nieuwe’

Van open naar gesloten expansievat.

expansievaten dus geen zuurstof meer en klopt het dus dat we spreken
over een ‘expansievat met stikstofdruk’. Maar ook die stikstof verdwijnt

Zuurstofdiffusie

in het CV-water, alleen wat langzamer. Je zou kunnen besluiten dat het

Nu we vele decennia lang ervaring hebben met gesloten expansie

(bij-)vullen van expansievaten met zuivere stikstof beter is, omdat er

vaten, weten we dat de moderne installaties vaak nog méér slijk bevat-

dan tenminste geen zuurstof uit het gaskussen naar het water kan

ten dan vroeger, en denken we dat de (zuurstofdoorlatende) kunststof

diffunderen, waardoor er dus ook minder corrosie kan gevormd wor-

leidingen hiervoor de schuld dragen. Dit is niet helemaal waar. Natuur-

den. Dat is juist, maar… niet relevant.

lijk waren de eerste generatie kunststof leidingen erg zuurstofdoor
latend, en dragen deze aanzienlijk bij tot de hoeveelheid corrosie in de
CV-wereld. Maar het échte probleem ligt bij de expansievaten.

Automatische ontluchters kunnen ook beluchten
Een automatische ontluchter werkt met een vlotterventieltje. Als er een
luchtbelletje tot in de ontluchter geraakt, zakt de vlotter een klein beetje,
en wordt het luchtbelletje in een flits naar buiten gelaten. Als er druk is…
Geen druk?
Diffusie van het drukgas
(zuurstof en stikstof)
doorheen het membraan
van het expansievat naar
het installatiewater.
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Als er géén druk is op de ontluchter, zakt het waterniveau in de ontluchter, en dus ook de vlotter, en krijgen we een permanente opening langs
waar de omgevingslucht naar binnenkomt. De schuld ligt echter NIET
bij de automatische ontluchter, maar bij het expansievat! Er bestaan

De voordruk moet
jaarlijks weer op peil
gebracht worden, dat
mag met perslucht of
een gewone fietspomp.

automatische vlotterontluchters met een terugslagventieltje bovenop
gemonteerd, opdat bij afwezigheid van druk de ontluchter geen lucht
(met zuurstof) naar binnen zou laten, maar dat is een illusie. Elke CV-installatie bevat talloze plekken waar bij onderdruk de lucht naar binnen
zal treden (bv. O-ring afdichtingen, geschroefde verbindingen, enzovoort), alleen wat minder snel dan langs een openstaande vlotter
ontluchter.

Communicerende vaten
Al op de lagere school leren we het principe van communicerende
vaten. Iedereen begrijpt wel dat het open vat ook het allerhoogste punt
van de installatie moest zijn, en als er water in het vat was heerste er
dus op elk punt van de CV-installatie ook overdruk. Bij een gesloten
installatie moet er uiteraard ook altijd druk op de hoogste punten van
het systeem zijn, anders wordt er daar lucht (met zuurstof) ingezogen
(met corrosie tot gevolg). Dit is iets moeilijker om te begrijpen. Immers:
als het expansievat geen water bevat (te hoge voordruk), is er na af
koeling (bv. nachtverlaging) geen druk meer op de hoogste punten.
Maar als het expansievat te veel water bevat (te weinig voordruk), heeft

Een gesloten expansievat communiceert niet
Het is natuurlijk een taalgrapje, maar het klopt wél: omdat je niet kan
zien of een gesloten expansievat de juiste voordruk bevat, weet je nooit
of de installatie zich behoorlijk zal gedragen. Er is maar één manier om
vast te stellen of het vat de juiste voordruk bevat: het vat moet leeg zijn!
En dan kan je met een bandendrukmanometer de voordruk meten. Dat
moet jaarlijks gebeuren. Als de voordruk te hoog is, moet je druk aflaten, als hij te laag is moet je druk bijpompen. En dat hoeft dus niet met
stikstof te zijn.
Wat telt nu écht?
Oorzaken van zuurstof in een CV-installatie en de hoeveelheid slijk die
gevormd wordt

Corrosie afkomstig van

Corrosie (g)

Corrosie (cm³)

Initiële vulling met water

36,25

7,01

installatie is na enige tijd (omdat de druk niet veilig gesteld is), een open

10% restlucht ingesloten

76,13

14,72

installatie geworden die grote hoeveelheden lucht in- en uitademt via

Drukkussen expansievat (diffusie)

374,88

72,51

39,83

7,70

3657,65

707,48

dat exact hetzelfde gevolg. En we weten inmiddels dat expansievaten
jaarlijks véél te snel gasdruk verliezen. Anders gezegd: de gesloten

de automatische ontluchters. In plaats van alleen maar corrosie te
vormen in het open expansievat en -leiding, zit de zuurstof nu overal!

Veroorzaakt door onderdruk:

En daarom is het corrosieprobleem tegenwoordig zoveel groter dan in

Eén nacht afkoelen 70-20

de vorige eeuw!

Stookseizoen (30-20/55-20/70-20)

Magnetietvorming in een installatie van 1000 l water met een expansievat
van 150 l.

Conclusie: eén stookseizoen met slecht drukbehoud veroorzaakt
dus honderd keer zoveel corrosie als de eerste vulling.

Algemeen besluit aan onze reeks van 6 artikels
bestemd aan de kwaliteit van het water in een
centraal verwarmingssysteem
In de CV-wereld is de illusie ontstaan dat corrosie en slijkvorming
verholpen moeten worden met chemicaliën. Chemicaliën kunnen
echter geen defect expansievat herstellen en hebben bovendien
flink wat nevenwerkingen (zie Verwarmingsinfo 177 ‘De keerzijde
van de medaille’). Jaarlijks de voordruk van het expansievat controleren is een absolute noodzaak, expansievaten gebruiken van goeBij zowel een te hoge als een te lage voordruk ontstaat er bij
afkoeling van de installatie onderdruk, waardoor er lucht in de
installatie wordt gezogen.

de kwaliteit die weinig voordruk verliezen, is nog veel beter. En een
expansievat een maatje groter kiezen is pas echt verstandig.
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SPILLSTOP, ÉÉN VAN DE VEILIGSTE
OVERVULBEVEILIGINGEN
SpillStop, dat tijdens het grote verdelersevenement van Informazout op 27 september vorig
jaar werd voorgesteld, wist verschillende professionelen aangenaam te verrassen, en zij
namen dan ook meteen contact op met de vertegenwoordigers van Kingspan in België.

S

pillStop is een volledig mechanische overvulbeveiliging voor opslag-

steeds bereikbaar is met de hand voor de verplichte periodieke

tanks uit staal of andere materialen (kunststof) voor diesel en gaso-

controle. Overigens wordt aanbevolen om eens in de 5 jaar het gaatje

lie, getest en gecertificeerd volgens norm EN 13616:2004 (voor overvul-

bovenin de kegel te controleren en vrij te maken van vuil en eventueel

beveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare

andere belemmeringen.

brandstoffen), en volgens de Nederlandse norm BRL-K636 betreffende
overvulbeveiligers voor opslaginstallaties voor vloeibare brandstoffen.

Tijdens de levering moet de mazoutverdeler de vulslang rechtstreeks

De SpillStop-versie voor stalen tanks kan worden gebruikt voor boven-

op de SpillStop aansluiten. Daarna kan de gasolie of diesel vrij door de

en ondergrondse tanks, die gevuld worden met een pomp met een

zijdelingse openingen van het toestel lopen. Zodra het vloeistofniveau

vulsnelheid van minstens 35 en maximum 600 liter/minuut.

in de tank de afsluitpositie bereikt (98% van de tankinhoud), wordt de
SpillStop geactiveerd en de volumestroom teruggebracht tot een maxi-

In tegenstelling tot de elektronische peilsonde, die transporteerbaar is,

mum van 2,5 liter/minuut. De verdeler moet dan enkel nog de afsluiter

wordt SpillStop vast op de vulaansluiting van 2 duim aan de bovenkant

van de vulslang sluiten en de pomp uitschakelen. Daarna moet hij nog

van de tank geschroefd. De SpillStop moet ook altijd dicht bij een

1 minuut wachten en de slang op de gebruikelijke manier laten leeg-

inspectieopening op de tank geïnstalleerd worden zodat hij nadien

stromen.

SpillStop voor stalen tanks
Minimale druk: 150 mbar (15 kPa)
Maximale druk: 6 bar (0,6 MPa)
Minimaal debiet: 35 liter/min
Maximaal debiet: 600 liter/min

220 mm

Afsluit
positie
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De SpillStop is verkrijgbaar in verschillende lengten. Het
is belangrijk dat de SpillStop niet meer vloeistof dan 98%
van de tankinhoud toelaat. Als die 98% lager ligt dan max.
220 mm van de afsluitpositie van de SpillStop, wordt
aangeraden om contact op te nemen met de fabrikant.
De SpillStop-versie voor andere tanks (kunststof...) lijkt
sterk op die voor stalen tanks. Het grootste verschil zit in
de bevestiging. Bij een stalen tank wordt de SpillStop (na
aanbrengen van vlas of pasta op de schroefdraad) op de
vulaansluiting geschroefd. Bij kunststof tanks wordt de
overvulbeveiliging door middel van een stalen ring en een
moer op de v ulaansluiting bevestigd.

Goed om te weten

SpillStop voor stalen tanks.

SpillStop voor andere tanks (kunststof...)

VERNIEUWENDE
OPSLAGOPLOSSINGEN
Kingspan Titan ontwikkelt en produceert al ruim 40 jaar
oplossingen voor de opslag, distributie en bescherming van
AdBlue, diesel en olie. De belangrijkste producten op onze markt
zijn de FuelMaster® (opslag en distributie van diesel), de
BlueMaster® Pro en standaard (opslag van AdBlue®) en de
TruckMaster® TM 200 / TM 300 (mobiele opslag en distributie
van diesel van 200 & 300 liter). Tijdens de workshop die werd
georganiseerd op het verdelersevenement van 27 september,
stelden de vertegenwoordigers van Kingspan ook de Watchman
Anywhere Pro voor. Dat systeem controleert tanks op afstand,
levert gegevens over het verbruik en waarschuwt wanneer tanks
leeg dreigen te raken, zodat de voorraden optimaal kunnen
worden beheerd.

“In Nederland moeten alle gasolietanks
verplicht zijn uitgerust met een mechanische
overvulbeveiliging”, vertelt Lex Kloppenburg,
Head of Business Development EU (Sensor and
Service) bij Kingspan Environmental. “Systemen
als SpillStop worden dus standaard op onze tanks
gemonteerd. In België beginnen we nog maar net
met het op de markt brengen van SpillStop. Het
systeem heeft momenteel een Vlarem-erkenning
tot 2022. Om in overeenstemming te zijn met
de Europese wetgeving werd het getest op 5000
opeenvolgende aansluitingen.”
“De prijs voor de eindklant schommelt rond de
140 euro. Dat is duurder dan een akoestische
overvulbeveiliging of een elektronische sonde
die altijd kan worden meegenomen en bij iedere
levering kan worden gedemonteerd en opnieuw
geplaatst, maar het werkt wel altijd, ook als de
chauffeur verder van de tank af staat”, voegt Wim
Haegeman toe, Business Development Manager
Benelux bij Kingspan.
De vertegenwoordigers van Kingspan richten zich
vooral tot leveranciers van verwarmingssystemen
(zoals fabrikanten van peilmeters), fabrikanten,
tankconstructeurs en brandstoffenhandelaars.
“De chauffeur is wel verplicht om altijd in de buurt
van de vulopening te blijven, maar in de praktijk
ziet hij de tank niet altijd, omdat die bijvoorbeeld
in de kelder staat of op een moeilijk bereikbare
plaats”, vertelt een stookolieverdeler die erbij
was op de demo van SpillStop. “Tanks worden
dan ook regelmatig ‘blind’ gevuld en de sonde of
akoestische overvulbeveiliging is geen absolute
garantie tegen overlopen. SpillStop biedt wel een
betrouwbare veiligheid. En aangezien het systeem
op de vulslang wordt gemonteerd, is het geschikt
voor alle bestaande tanks.”

De SpillStop wordt in de vulaansluiting van 2 duim bovenop de stalen tank geschroefd. Hij moet diep genoeg in de tank worden bevestigd zodat de vloeistof door de
zijdelingse openingen kan lopen en het schakelpunt op 98% van de vulling minstens op 22 cm ligt.
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OM U TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES…

EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

Mazoutketel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw
klanten. U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich
perfect combineren met andere hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem
gaat daardoor maximaal renderen. Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties
aanbiedt, helpt u ze een keuze te maken voor comfortabele energie. En een comfortabele
factuur. Meer info op informazout.be

Zonnepaneel

Warm voor de toekomst

