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Meer dan woorden

I

n het Vlaamse Regeerakkoord stond een verbod op de
vervanging van stookolieketels door nieuwe stookolie-

ketels in woningen en niet-residentiële gebouwen die
aansluitbaar zijn op het aardgasnet, dat in 2021 van
kracht zou worden. Dankzij de inspanningen van de

sector wordt dit nu genuanceerd door de toevoeging in
het Vlaams Energie en Klimaatplan (VEKP) “tenzij wordt
aangetoond dat de stookolieketels even performant zijn als
de

nieuwste

aardgascondensatieketels”.

We

praten

constructief verder met de Vlaamse overheid over de
interpretatie van het woord ‘performant’.

“We zijn van mening dat de
gastoestellen en stookolietoestellen
binnen de context van het VEKP
vergeleken moeten worden op basis
van energie-efficiëntie.”
Sinds 26 september 2015 bestaat er een duidelijke
regelgeving, met name de Ecodesign verordening voor
energielabels van verwarmingstoestellen en verwarmingsinstallaties. Deze richtlijn deelt de verwarmingstoestellen in energieklassen op en kent een productlabel
toe aan elk toestel dat momenteel wordt verkocht. Op
deze basis voldoen zowel stookoliecondensatieketels als
(aard)gascondensatieketels aan de efficiëntieklasse A.
Op het vlak van performantie halen beiden een
energieefficiëntie voor ruimteverwarming van minimaal
90%, waardoor ze op dit vlak 100% evenwaardig worden
beschouwd. Wanneer we echter niet enkel de uitstoot
van koolstofdioxide, maar ook die van methaangas in
rekening brengen, dan blijkt dat aardgas ten onrechte als
een milieuvriendelijker alternatief wordt voorgesteld.*
Het niet respecteren van een technologieneutraal beleid
en het eventueel toch verbieden van de installatie van
nieuwe stookolieketels in de vervangingsmarkt is dus
niet in overeenstemming met het VEKP. Bovendien
houden we zo geen rekening met de ontwikkeling van

“In deze editie leest u meer over de
proefprojecten van Informazout met
hernieuwbare, milieuvriendelijke
brandstoffen.“
Onze sector draagt zijn steentje bij aan het verminderen
van de uitstoot van de broeikasgassen en promoot
moderne, betaalbare, flexibele en performante verwar
mingsoplossingen die conventionele en hernieuwbare
energie met hun respectieve sterke punten combineren. Wie vandaag zijn oude stookolieketel
vervangt door een hoogrendementsketel verbruikt
automatisch 30% minder en stoot 30% minder CO2
uit. Hij kan nog 10 tot 15% minder CO2 uitstoten
door sanitair warm water te produceren met
behulp van een hernieuwbare energiebron zoals
een zonneboiler of warmtepompboiler.
In plaats van een verbod op stookolieketels
moet er een positieve maatregel komen, die de
vervanging stimuleert en versnelt van verouderde en inefficiënte verwarmingsinstallaties
door

hoogrendementstookolietoestellen

die

beantwoorden aan de Europese verordening
‘Ecodesign’ of door hybride installaties. Een vrije
technologiekeuze en een verscheidenheid aan
energiebronnen zijn de beste manier om een al te
grote afhankelijkheid van één specifieke energiebron
te vermijden.
Willem Voets
General Manager
(*) Studie van het onderzoeksbureau RDC Environment
over de impact van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de
volledige levenscyclus van aardgas en stookolie als brandstof
voor huishoudelijke verwarming. Een update wordt verwacht
in juni 2020.
Studie ‘Natural Gas Study’, Energy Watch Group, Duitsland,
september 2019.

innovatieve koolstofneutrale vloeibare brandstoffen, die
beginnen op te duiken.
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ACTUA

Energiepremies 2020: nuttig advies voor uw klanten
Voor Vlaamse verbouwers die in 2020 hun oude ketel

stookolieketel (energielabel A) staat daarbij op de

wensen te vervangen door een nieuwe hoogrendements-

lijst van de subsidieerbare werken. De eigenaar-

ketel op stookolie is de Vlaamse renovatiepremie het

aanvrager moet wonen in de woning, die zelf minstens

meest interessant. Deze premie bedraagt max. 1.500 of

10 jaar oud is. De werken moeten worden uitgevoerd

2.250 € (20% of 30% - afhankelijk van uw inkomen) van

door een geregistreerd aannemer. Het belastbaar

max. 7.500 € kosten voor werken aan de centrale verwar-

inkomen van het gezin mag niet meer dan 93.000 €

ming. Het plaatsen van een verwarmingsketel op stookolie

bedragen. De lening moet minstens 1.000 € bedragen

met hoog rendement (energielabel B of A) komt in aanmerking in de

en maximum 60.000 € terugbetaalbaar in max. 30 jaar.

categorie “cv-werken”. Een rekenvoorbeeld: hoogrendementsketel
kost 5.000 € (ex BTW) => renovatiepremie van 30%=1.500 €. De

Tot slot: de premies voor de zonneboiler in combinatie met een

woning moet op datum van aanvraag minstens 30 jaar oud zijn en de

stookolieketel blijven op hetzelfde niveau als in 2019 in alle gewesten.

werken moeten voltooid zijn op het tijdstip van de aanvraag.
Een vollediger overzicht van energiepremies en andere voordelen
Waalse verbouwers die hun bestaande verwarmingsinstallatie

voor mazoutgebruikers vindt u op

wensen te renoveren kunnen dan weer beroep doen op een rente-

https://informazout.be/nl/faq/premies

loze lening, genaamd Rénopack. Het plaatsen van een condenserende
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installatie’ mazoutklanten geruststellen en
hen meenemen in een duidelijk stappenplan
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• Op tv van 17/2 tot 8/3: een selectieve

richting een koolstofarm en zelfs koolstofneutraal verwarmings-

campagne richtte zich op de zenders

systeem. Uiteraard vertrekkend vanuit hun huidige stookolie-

Vier, Vijf en Zes in Vlaanderen, en La

installatie.

Une en La Deux in Wallonië tot mazoutklanten.

De folder ‘Alles wat ze u niet vertellen over propaan’ zet aan

• Op de radio van 29/2 tot 8/3:

de hand van cijfermateriaal dan weer de puntjes op de i wat be-

In Vlaanderen: MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie.

treft een hele resem vooroordelen over de vergelijking tussen

In Wallonië: Bel RTL, Radio Contact, Nostalgie, Fun Radio,

stookolie en propaan: meer bepaald over de prijs, het rendement

Chérie FM, La Première, Vivacité, Pure, Classic 21, NRJ, DH

van verwarmingsketels, het respect voor het milieu, de veiligheid
en het beheer van de tank en de bestellingen.

Radio, Maximum, Must FM, Sud Radio en Antipode.
• In de pers in speciale Batibouw-bijlagen bij Knack/Le Vif, La
Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports en My Watt

Door die folders te verdelen onder uw klanten kunt u ze niet alleen

Watcher/Energiewijzer.

geruststellen, maar profileert u zich tegelijk ook als een energie

• Online met een bijzonder gevarieerde digitale campagne met

partner voor vandaag én morgen. Hoe u die folders kunt bestel-

video’s, artikels, e-advies, e-mails en posts op sociale netwerk-

len, kwam u al te weten via de mailing Mazoutmail PRO.

sites.

(Her)ontdek deze folders
door volgende QR-code
te scannen

Ontdek de tv-spotjes
van Informazout door
volgende QR-code te scannen
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INNOVATIE

FAME, HET BIOBESTANDDEEL VAN DIESEL,
KAN OOK WORDEN VERMENGD MET GASOLIE-VERWARMING

WAT IS FAME?
FAME wordt gemengd met stookolie of diesel om een schonere brandstof te maken.
Die biomazout of biodiesel is een hernieuwbare en dus duurzame energiebron.
Gasolie-verwarming met FAME kan ook gebruikt worden in verwarmingsinstallaties.

F

AME, dat staat voor Fatty Acid Methyl Esters oftewel vetzuurmethyl

stof geeft bij de verbranding niet meer CO2 af dan het tijdens zijn pro-

esters in het Nederlands, zijn vetzuren die worden geproduceerd op

ductie heeft opgenomen, vandaar dat we van klimaatneutrale brandstof

basis van een chemisch proces (transesterificatie) met als basisgrond-

kunnen spreken.

stof: plantaardige- en dierlijke oliën (tallow oil of talkolie) alsook
gebruikte frituurolie (UCO of Used Cooking Oil).

FAME wordt nu al gebruikt in de biodiesel in de transportsector en is
beschikbaar in grote hoeveelheden. De volgende stap is het gebruik

Koolstofneutraal

voor verwarming. Op verschillende plekken in Europa, ook in België,

Biobrandstof heeft een aantal pluspunten in vergelijking met fossiele

verwarmen testgezinnen zich nu al probleemloos en in alle comfort

brandstof: het is een onuitputtelijke brandstof, biologisch afbreekbaar,

met een mix van FAME en stookolie. In Scandinavische landen is het

met een lagere koolstof uitstoot en een lager zwavelgehalte. Biobrand-

verwarmen op FAME al meerdere jaren ingeburgerd.

zonne-energie

gewasveredeling

hernieuwbare grondstof

biodieselproductie

(evenals gebruikte bak- en braadolie)

glycerine
producten

BIODIESEL

bestaande
technologie

hernieuwbare
brandstoffen

BIOMAZOUT

Productieproces biodiesel/biomazout (FAME)
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De mazoutsector
neemt het voortouw
Door zich toe te spitsen op koolstof
neutrale vloeibare brandstoffen neemt de
mazoutsector het voortouw en bevestigt
zo zijn rol in de energietransitie. Er geldt
namelijk nog geen enkele verplichting om
biocomponenten in gasolie-verwarming te
mengen, in tegenstelling tot de transporten mobiliteitssector. Tegen 2030 moet het
aandeel hernieuwbare energie in de vervoersector stijgen tot 14%. Het aandeel
van biobrandstoffen op basis van voe© Cargill

dingsgewassen wordt beperkt tot maxi-

FAME wordt nu al gebruikt in de transportsector
en is beschikbaar in grote hoeveelheden.

maal 7%, terwijl het aandeel van de
tweede generatie biobrandstoffen vanaf
2025 moet toenemen. Dat is de reden
waarom FAME al goed ingeburgerd is in
diesel.
Sinds 23 juli 2018 mogen de nieuwe biodiesels (B10-B20-B30 en XTL) op de markt
worden gebracht, maar de beschikbaarheid ervan aan de pomp is afhankelijk van
de individuele beslissing van elk brand-

De nieuwe biobrandstoffen gebruiken in
verwarmingsinstallaties?
Kan FAME, het biobestanddeel van diesel (B7), ook gemengd worden
met mazout voor verwarming? Technisch gezien is er geen tegen
indicatie om de nieuwe brandstoffen te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden, voor zover ze niet voor een lange periode worden
gestockeerd. De opslagperiode wordt verlengd door toevoeging van
een antioxidant, zoals BHT, waardoor de houdbaarheid tot minimum
18 maanden wordt verhoogd.

CO2-daling

Cargill is een wereldwijde speler die hoofdzakelijk actief is in de
voedings- en landbouwsector, maar ook biodiesel produceert en verhandelt. De operator produceert 750.000 ton FAME per jaar in zijn vestigingen in Gent en Frankfurt, en verhandelt bijkomend nog eens een
gelijkaardig volume. Dat is goed voor een totale Europese handel van
1,5 miljoen ton, oftewel 15% van de Europese markt. Cargill werkt
samen met Informazout bij de organisatie van een test op een condensatieketel op mazout met 20% FAME (meer details over deze ‘Test B20’
in de rubriek Dossier van deze editie). “Het gaat om FAME op basis van
plantaardige producten en van afvalstromen”, licht Philip Goedkoop,
Senior Merchant Biodiesel bij Cargill, toe. “We willen hiermee een aanzet geven om de stookoliegebruiker een duurzamer alternatief aan te
bieden. Door de CO2-uitstoot van gasolie-verwarming drastisch terug te

stofverkooppunt. Vandaag is diesel B7 de
vaakst aangeboden dieselbrandstof in
tankstations. Die beantwoordt aan de
norm EN 590 en bevat maximaal 7% biocomponenten (FAME).
Diesel B10 bevat maximaal 10% biocomponenten (FAME), diesel B20 maximaal
20% en diesel B30 maximaal 30% biocomponenten. B20 en B30 zijn enkel bestemd
voor gebruik in bedrijfswagenparken (een
gedefinieerde groep voertuigen die op
een gecontroleerde manier die brandstof
gebruikt). Diesel XTL is de benaming die
gebruikt wordt voor synthetische paraffinische

diesels.

Die

kunnen

worden

gemaakt uit uiteenlopende basisgrondstoffen, elk met hun specifieke procestechnologie: met aardgas (GTL, Gas To
Liquid), biomassa (BTL of Biomass To
Liquid) of via het hydrogeneren van plantaardige olie (HVO of ‘Hydrogenated Vegetable Oil’). Diesel XTL kan dus biocomponenten bevatten.

schroeven, helpt FAME bij het behalen van de Europese doelstellingen.”
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DOSSIER

INFORMAZOUT TEST EEN B20-MIX
IN REËLE OMSTANDIGHEDEN
In het buitenland werden al meermaals tests uitgevoerd met gasolie-verwarming en
hernieuwbare componenten, maar nu organiseert Informazout ook een reeks tests op
bestaande installaties in België. In dit dossier bespreken we een test op een condensatieketel
met een mix van 80% gasolie-verwarming en 20% FAME (zie rubriek ‘Innovatie’ in deze editie).
Vandaar ook de benaming ‘Test B20’.

I

nformazout maakt er geen geheim van dat de mix van 80% gasolie-

fabrikanten van verwarmingsketels uitvoerig informeren over hun

verwarming en 20% FAME uitstekend werkt. Er werden namelijk al

bestaan”, aldus Willem Voets, General Manager van Informazout.

heel wat tests naar uitgevoerd in andere Europese landen. Maar als we
diezelfde tests uitvoeren op Belgische bodem, geeft dat meer zicht-

In dat kader vermelden we ook dat Eurofuel (de Europese vereniging

baarheid aan de bijdrage van mazoutverwarming tot het verminderen

die het gebruik van stookolie en vloeibare brandstoffen in huishoude-

van de CO2-uitstoot. “We willen de koolstofarme en zelfs -neutrale

lijke verwarming vertegenwoordigt) samenwerkt met EHI (European

brandstoffen uit het laboratorium halen en ze uittesten in reële

Heating Industry association, de Europese vereniging van verwarmings-

omstandigheden. Daarnaast willen we de pers, de installateurs en de

toestellen) voor de uitvoering van grootschalige tests met het oog op
het analyseren van de verbranding van verschillende combinaties van
brandstoffen en koolstofneutrale componenten in verwarmingsinstallaties van alle fabrikanten. Een jaar of tien geleden werden de Europese
fabrikanten ook al eens aangesproken om de effecten van zwavelarme
gasolie-verwarming in condensatieketels te bestuderen.

Mix 80% gasolie-verwarming - 20% FAME
Om een gasolie-verwarming met 20% FAME te testen, organiseerde
Informazout een samenwerking tussen Cargill (dat de FAME voor de
test leverde), Forceville (dat instond voor de mazout en een geschikte
verwarmingsinstallatie) en Weishaupt (dat de verbrandingsparameters
optekende en de staat van de verwarmingsketel controleerde).
Het vermengen van de FAME en de gasolie-verwarming vond plaats op
12 december 2019 in de Sea Tank Terminal in Gent. Een tankwagen van
Forceville kwam met 1600 liter gasolie-verwarming in een van zijn compartimenten ter plaatse om er 400 liter FAME, ter beschikking gesteld
door Cargill, te gaan laden. De mengoperatie verliep in aanwezigheid
van een agent van Douane en Accijnzen. Naast FAME bevatte het
mazoutmengsel ook BHT (1000 ppm) – een antioxidant dat de houdbaarheid van het product optrekt tot minstens 18 maanden, oftewel
twee verwarmingsseizoenen –, de Euromarker Solvent Yellow en een
antibacterieel middel. Dat antibacteriële middel werd louter uit voorzorg toegevoegd, aangezien FAME zelf, in tegenstelling tot mazout,
geen bacteriën bevat. Maar als de producten in aanraking komen met
eventuele bacteriën in de tank kan dat leiden tot de vorming van een
zure slurry die de tank kan aantasten.

14% lagere CO2-uitstoot
De Test B20 is een test met 1600 liter gasolie-verwarming waaraan
400 liter FAME werd toegevoegd.
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Volgens Cargill, dat de B20-test beschouwt als een verrijkend onderzoeksproces, verlaagt FAME de CO2-uitstoot met 70%. Gezien het feit

1

1
2
2

Geert De Decker (Forceville nv)
legt uit dat de Weishaupt
WTC-OB-condensatieketel op
mazout, die in zijn showroom
wordt gebruikt, voor de
B20-test een perfecte
verbranding 1 laat optekenen. En hij toont ook een
optimale circulatie van het
FAME-gasolie-verwarmingsmengsel in de stookoliefilter
met lucht/gas afscheider 2 .

dat er voor het B20-mazoutmengsel slechts 20% FAME wordt gebruikt,

kunnen we alles van nabij opvolgen”, vertelt Geert De Decker, afgevaar-

komt de CO2-reductie dus uit op een vijfde van 70%. Met andere woor-

digd bestuurder van Forceville.

den: als het B20-mazoutmengsel gebruikt wordt voor verwarmingsdoeleinden, zorgt dat voor 14% CO2-reductie.

Ook de technici van Weishaupt komen geregeld metingen uitvoeren op
de verwarmingsinstallatie. Die werd op geen enkele manier aangepast

De FAME die werd gebruikt voor de B20-test is in overeenstemming

voor de test met B20. Toen de technicus van Weishaupt een eerste

met de Europese norm NF EN 14214 en blijft vloeibaar tot -16 graden,

keer langskwam, op 19 december 2019, had de ketel al 67 liter gaso-

waardoor het risico op bevriezing nagenoeg tot nul wordt herleid. De

lie-verwarming met 20% FAME verbruikt. Hij controleerde onder andere

calorische waarde bedraagt 33 megajoule per liter, oftewel 10% minder

de stookinrichting, de pompdruk, de sproeier en alle verbrandingspara-

dan de calorische waarde van mazout (36 megajoule per liter). En de

meters en uitstootgegevens. Vervolgens nam hij foto’s die als vergelij-

prijs van het product schommelde in oktober 2019 rond de 883 dollar

kingsbasis zullen dienen tijdens latere tests. Hij stelde vast dat het ver-

per m3.

brandingsrendement hoger ligt dan 99% (Hi), en dus conform is met de
regelgeving inzake onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen

Ongewijzigde verwarmingsinstallatie

in het Vlaams Gewest. De test duurt voort tot de 2000 liter B20 zijn

De test begon in december 2019 in de showroom van Forceville in

opgebruikt. Daarna volgt een grondig onderzoek van de ketel en

Boom met een Weishaupt Thermo Condens WTC-OB-condensatieketel

worden de resultaten van de test gepubliceerd, waaronder ook de

met tweetrapsbrander. Mazoutverdeler en verwarmingsinstallateur

financiële en ecologische voordelen van B20.

Forceville had zichzelf kandidaat gesteld om B20 uit te testen in zijn
ketel die instaat voor de verwarming van zowel de showroom en de

In deze rubriek houdt Informazout u in de toekomst op de

kantoren. “Iedereen kan binnenlopen en aan den lijve ondervinden dat

hoogte van andere tests met andere koolstofneutrale brand-

het goed werkt. En aangezien we zelf over eigen technici beschikken,

stoffen.
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Beknopt overzicht per merk van
stookoliecondensatieketels met A-label & hybride opties

Fabrikant

ACV

BOSCH

BUDERUS

Produktnaam/omschrijving

N2Condens

Olio Condens 2500FT 25/32

Logano plus GB125
18/22/30/35/49/60

Vermogen (kW)

22,4

25/32 (1-traps)

18/22/30/35/49/60 (1-traps)

Model (Vloer/Wand)

Vloer

Vloer

Vloer

Afmetingen (L/B/H in mm)

925/470/760

520/600/855

600/835/835/955/1075/1195 /917

Gewicht in kg

155

128/130

152/152/195/238/269/301

Energie-eﬃciëntielabel

A

A

A

Helio Smart S

Solar Comfort FKC2

Hybride-opties
· Zonnethermie
· Warmtepomp lucht/water

Compress 6000
Compress 3000
Compress CS4000DW 2501 CFI
Compress CS5000DW 2703 CFO

Logasol SKN4.0
Logasol SKT1.0
Logatherm WPL AR
Logatherm WPLS.2
Logatherm WPT250 IS
Logatherm WPT270 S

· Warmtepompboiler

Glass HP 300C

Fabrikant

DE DIETRICH

ELCO

FERROLI

Produktnaam/omschrijving

AFC 24

STRATON S 17

Atlas D Eco Condens Unit

Vermogen (kW)

14,1 – 24

11 – 18 (2traps)

16 tot 42

Model (Vloer/Wand)

Vloer

Vloer

Vloer

Afmetingen (L/B/H in mm)

681/600/1113

965/600/1100

500/930/850

Gewicht in kg

113

145

177 tot 216

Energie-eﬃciëntielabel

A

A

A

· Zonnethermie

Zonneboiler B 220 SHL

SOLATRON

/

· Warmtepomp lucht/water

HPI S

AEROTOP SPLIT

RVL I PLUS

· Warmtepompboiler

Kaliko TWH 300 E

AEROTOP DHW

AQUA 1 PLUS LT

Hybride-opties
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Fabrikant

REMEHA

RIELLO

SIME

Produktnaam/omschrijving

Calora Tower Oil 18 LS

TAU UNIT OIL 28 B FLEX

Solo HE / Duetto HE et Aqua HE

Vermogen (kW)

10,6 – 18 bij 50/30° C

28

25 tot 60

Model (Vloer/Wand)

Vloer

Vloer

Vloer

Afmetingen (L/B/H in mm)

681/600/1113

982/600/1025

55/85/10321132 en 55/85/116

Gewicht in kg

117

150

142 tot 252

Energie-eﬃciëntielabel

A

A

A

· Zonnethermie

Tank BS 220 SHL
vlakkeplaatcollector

Zonnesysteem RPS25/4 Ready-i

Via „printcard“ in optie

· Warmtepomp lucht/water

Neptuna – Eria Tower

· Warmtepompboiler

Azorra

Fabrikant

VAILLANT

VIESSMANN

WEISHAUPT

WOLF

Produktnaam/omschrijving

icoVIT VKO 156/37

Vitoladens 300-C

Thermo Condens
WTCOB 18B

TOB18

Vermogen (kW)

11,0 – 15,8 bij 50/30°C

10,3 – 28,9 (module
rend) bij 50/30°C

12,2 – 18,3 bij 50/30° C

6,6  18,6 (module
rend) bij 50/30°C

Model (Vloer/Wand)

Vloer

Vloer

Vloer

Vloer

Afmetingen (L/B/H in mm)

700/570/1272

958/638/841

730/680/1002

605/566/1290

Gewicht in kg

159

148

107

92

Energie-eﬃciëntielabel

A

A

A

A

· Zonnethermie

auroSTEP plus,
auroFLOW plus

Vitosol 200FM

WTSF (pakket)

TopSon F31

· Warmtepomp lucht/water

aroTHERM, flexoTHERM

Vitocal 250-S

· Warmtepompboiler

aroSTOR VLW

Vitocal 262A

Hybride-opties

Hybride-opties

Alle L/W warmtepompen
van Weishaupt
WWPT (pakket
combinatie)

BWL-1S(B)
Nee

Dit is geen compleet marktoverzicht. Fabrikanten bieden ook nog andere modellen aan dan opgenomen in dit overzicht. Alle toestellen beschikken over het
energieefficiëntielabel A. Informazout beperkt zich ertoe de informatie zoals meegedeeld door de fabrikant of de invoerder te vermelden en wijst uitdrukkelijk
elke aansprakelijkheid af in geval van eventuele vergissingen of fouten.
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CASE

Totaalproject met maximale
inzet van hernieuwbare energie
in combinatie met stookolie
In Vlaams-Brabant staat een villa met een bijzondere verwarmings- en energieinstallatie. Een buitengewoon project dat hernieuwbare energie optimaal wil benutten.

E

en paar jaar geleden werd deze villa nog traditioneel verwarmd met

Voor hem stond dit project vooral in het teken van energieefficiëntie.

stookolie. De eigenaars overwogen een volledige renovatie en uit-

Het budget kwam pas op de tweede plaats.

breiding van hun verwarmingsinstallatie met een warmtepomp en zonnepanelen. Helaas gaf hun oude verwarming de geest nog voor het

Cascade-opstelling

project van start kon gaan. Omdat het dringend was, verving hun ver-

Op advies van zijn verwarmingstechnicus Raf Janssens, manager van

warmingstechnicus op dat moment al de ketel door een stookolie-

verwarmingsinstallatiebedrijf 4technics, koos de eigenaar voor volgen-

condensatieketel, rekening houdend met de toekomstplannen..

de cascade-opstelling: warmtepomp, zonne-energie, stookolie. De verwarming (vloerverwarming en enkele radiatoren), de productie van

Die klassieke opstelling deed twee jaar dienst, tot de verbouwingswer-

sanitair warm water en de verwarming van het zwembadwater wordt

ken begonnen. Naast een bijgebouw kwamen er ook een wellnessruim

voorzien door de warmtepomp, de zonneboiler en de stookolieketel.

te en een zwembad (dat het hele jaar door verwarmd wordt). Grote
energieverbruikers dus. De eigenaar is zelf actief in de sector van her-

De warmtepomp en de thermische zonnepanelen leveren prioritair

nieuwbare energie en wou daar zo veel mogelijk gebruik van maken.

hun energie en blijven zo lang als mogelijk de twee buffervaten (950 l en

“Het is perfect mogelijk om in de toekomst de
energiebronnen te kiezen in functie van de kosten”
Raf Janssens, installateur
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< Op advies van zijn verwarmingstechnicus koos de eigenaar
voor volgende cascade-opstelling: warmtepomp, zonneenergie, stookolie.

De tips van de installateur
❶ Probeer te werken met één enkel

merk: materiaal van verschillende
merken mengen is niet ideaal, zowel
voor de technische ondersteuning
als voor de communicatie tussen
verschillende installatie-onderdelen.

❷ Voorkom zo veel mogelijk dat de
300 l) bevoorraden. De ketel dient als bijverwarming wanneer er meer
of sneller energie nodig is (een ketel kan een sanitair warmwatervat
immers op korte tijd opwarmen).

klanten zelf de instellingen kunnen
regelen, want dat kan een enorme
impact hebben op het rendement
van de installatie.

De warmtepomp bodem/water haalt zijn energie op een diepte van
115 meter. Ze staat in voor zo’n 90% van de totale energievraag. Met
behulp van sensoren controleert de warmtepomp voortdurend de
temperatuur van de buffervaten.
De zonne-installatie op het dak van het bijgebouw bestaat uit foto
voltaïsche panelen met een vermogen van 3825 watt piek en 18 m²
thermische panelen (met vacuümbuizen). De fotovoltaïsche collectoren

Tip van Informazout
Voor een optimaal rendement stookolie/
zonne-energie regel je de installatie
altijd zo in dat de zonneboiler prioritair
is ten opzichte van de verwarmingsketel.

voeden ook een batterij voor de opslag van elektriciteit. Het doel is om
de geproduceerde zonne-energie op te slaan, ter plaatse te verbruiken
en zo weinig mogelijk elektriciteit van het net te moeten gebruiken.
De verwarmingsinstallatie bestaat uit drie onafhankelijke kringen met
klimaatregeling: de eerste voor de badkamer, de tweede voor de vloerverwarming en de derde voor de kelder. Elke ruimte van de woning is
voorzien van een thermostaat. De verwarming wordt gestuurd door die
thermostaten en niet door thermostatische kranen.

Streven naar autonomie
Voor de verbouwingen schommelde het stookolieverbruik rond de
5000 liter per jaar. Uiteraard is de situatie niet meer vergelijkbaar, aangezien de context veranderd is. De combinatie van warmtepomp en
zonnepanelen deed het verbruik zakken tot 2300 liter per jaar. De ultieme droom van de eigenaar is om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Dat
zou hij nu al kunnen door een windmolen te installeren, maar de
stedenbouwkundige regels laten dit niet toe.

TECHNISCHE FICHE
• Condenserende stookolieketel Vitoladens 300 C,
22 kW, tweetrapsbrander 15/22 kW
• Warmtepomp B/W Vitocal 300 BWC, 13 kW,
verticale boringen van 3 x 115 m met dubbele
U-sonde
• Buffervaten Vitocell 360 M van 950 liter &
Vitocell 100 – B van 300 liter
• Zonnecollectoren voor SWW: Vitosol 200-T
(vacuümbuis), 18 m²
• Fotovoltaïsche panelen: 3825 watt-piek

Installateur
4 Technics, Noorderwijk

“De huidige opstelling is vooral bedacht als een energieproject”, legt Raf
Janssens uit. “Als de klant dat wenst, is het perfect mogelijk om in de
toekomst de energiebronnen te kiezen in functie van de kosten. Het
systeem is heel flexibel.”
“Ik kom nu een paar jaar toe met een volle stookolietank”, voegt de klant
eraan toe. “Het feit dat ik niet meer zo energie-afhankelijk ben is mijn
grootste voldoening.” Volgens de verwarmingstechnicus is de investering op 7 tot 8 jaar terugverdiend. “Het is natuurlijk een complex en
heel specifiek project. Elk project is anders en vraagt om een individuele aanpak, want de kleinste variabele is van belang, of het nu gaat om de
behoeftes van de klant, het budget of de verwachte winst.”
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OM TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES...

EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

Stookolieketel

Minder uitgeven om zich beter te verwarmen: het zal ook uw klanten zeker
interesseren. Adviseer hen een hoogrendementsketel op stookolie om zich tegelijk
voordelig en duurzaam te verwarmen. Want moderne stookolie-installaties zijn
zuiniger en kunnen perfect gecombineerd worden met hernieuwbare energieën.
Ze zijn zelfs klaar voor de koolstofneutrale brandstoffen die binnenkort beschikbaar
zijn. Meer informatie ontdekt u in onze gidsen op www.informazout.be/nl/faq/gidsen.

Thermisch zonnepaneel

Warm voor de toekomst

