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Stookolie is een troef
voor de energietransitie

V

orig jaar keurde het Vlaams Parlement een klimaatresolutie goed die onder andere pleit voor
een afbouwscenario voor verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Informazout ging daar-

over het gesprek aan met de beleidsmakers in Vlaanderen. Aan de hand van concrete cijfers
(zie p. 6-7) wijzen we hen op de cruciale rol van stookolie in de energiemix. Aan dat overleg nemen
ook de Belgische Petroleumfederatie (BPF) en de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars
deel (BRAFCO). We baseren ons hiervoor op drie vaststellingen:
1. Verwarmen op stookolie kan perfect samengaan met een gedecentraliseerde productie
op basis van hernieuwbare energie.
2. Door stookolie in de energiemix te houden vermijden we een overbelasting van het elektriciteitsnet die een massale overschakeling van netgebonden verwarmingssystemen
(bv. warmtepompen) onvermijdelijk met zich meebrengt.
3. Stookolie is de enige energiebron die op goedkope wijze kan worden opgeslagen, vervoerd en geleverd door een uitgebalanceerd netwerk van verdelers.
Het kabinet van Bart Tommelein (Energie), dat van Liesbeth Homans (Huisvesting) en dat van Joke
Schauvliege (Leefmilieu) tonen stuk voor stuk veel interesse voor onze argumenten en onze expertise. Zo herinneren we hen eraan dat we consumenten al 50 jaar informeren over efficiënt en rationeel verwarmen met stookolie, dat onze website 900.000 bezoekers per jaar telt en dat er elk jaar
1.200 installateurs bijgeschoold worden in ons trainingscentrum Cedicol. Uit onderzoek blijkt dat
het zwavelgehalte van stookolie in 50 jaar tijd met 99,3% gedaald is en dat onze verbrandingstechnieken tegenwoordig een rendement van 98% kunnen bieden.
Volgens een onderzoek van Het Vlaams Energieagentschap (VEA) uitgevoerd in 2014 zijn in
Vlaanderen 53% van de geïnstalleerde ketels ouder dan 15 jaar. Door deze te vervangen door een
condensatieketel met hoog rendement zou dit resulteren in 30% minder verbruik en 934 Kt
minder CO2-uitstoot. Als deze installaties zouden worden gecombineerd met een hernieuwbare
energiebron zoals een zonneboiler voor het verwarmen van het sanitair warm water kan de
CO2-uitstoot zelfs met 1.362 Kt verminderd worden.
Het behoud van stookolie in de energiemix kan er op deze manier mee voor zorgen dat de Europese doelstellingen gehaald worden op het vlak van energie-efficiëntie, CO2-reductie en het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie. En dit alles op een betaalbare wijze met behoud van
comfort.
We zullen dit dossier ook onder de aandacht van de andere gewesten brengen. Daarbij dringen
we erop aan om alle technologie te promoten – en te ondersteunen! – die het verbruik en de
uitstoot helpt te verkleinen, ongeacht de energiebron. Een goed begin zou zijn om alle verwarmingsinstallaties even frequent te controleren, ongeacht de gebruikte brandstof, zoals onlangs
werd gesuggereerd aan minister Schauvliege via een parlementaire vraag.
Willem Voets
General Manager
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ACTUA

Moderner imago dankzij
kaMAZOUTra

Hoewel de resultaten van de post-test niet uitsloten dat de campagne
een vierde jaar op rij kon worden gevoerd, mits de boodschap grondig

Na afloop van Batibouw maakten we de balans op van het derde sei-

werd herbekeken en meer werd geïnvesteerd om het doelpubliek te

zoen van onze kaMAZOUTra-campagne op radio en print. Zoals dat

bereiken, bevestigden de eerste tekenen van sleet op het concept ons

hoort in de marketingwereld werd de campagne onderworpen aan een

voornemen dat het tijd was voor iets nieuws. Met de kaMAZOUTra-

grondige ‘post-test’. Die test wordt elk jaar in dezelfde periode uitge-

campagne hebben we mazout een stem gegeven en een moderner

voerd om zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Een staal van 639

imago bezorgd bij een jonger publiek. Nu is het tijd om andere troeven

Belgen tussen 18 en 64 werd bevraagd via mail, waaronder 308 stook-

uit te spelen. Volledig in lijn met een nieuwe positionering werd ook de

oliegebruikers die meer specifieke vragen kregen over het product.

communicatie anders ingevuld, maar daarvoor moet u nog even ge-

De resultaten leren ons het volgende:

duld hebben. In de volgende uitgave vertellen we meer over de nieuwe
campagne, die in september van start gaat.

De kaMAZOUTra-campagne wordt positief onthaald. Stookolie

Het bereik gaat achteruit (percentage van het doelpubliek dat

gebruikers vinden de campagne nog altijd leuk en origineel.

effectief in aanraking komt met de campagne).

Duidelijke, geloofwaardige en overtuigende boodschap

Het concept valt minder op dan vroeger tussen de rest van de

Consumenten begrijpen de boodschap goed en onthouden veel

reclame. Eerste tekenen van gewenning aan het concept na 3 jaar.

informatie. De kaMAZOUTra-campagne zelf is niet veranderd in het

Te veel informatie verkleint de impact van de reclame.

derde seizoen, maar de boodschap komt er sterker uit.

Levert niet genoeg contacten op

Positief imago van mazout

Cedicol komt naar installateurs toe
Na Brussel, Bergen en Lokeren krijgt ook Libramont een nieuw
trainingscentrum in 2018.
Het nieuwe centrum is het
resultaat van een
samenwerking tussen
Cedicol en de Forem

Lokeren

(de Waalse tegenhanger van de VDAB) van
Libramont, die het gebouw

Brussel
Bergen

ter beschikking stelt. De
verbouwingswerken starten begin
volgend jaar. De les- en praktijklokalen

Libramont

zullen voldoen aan de normen van Cedicol,
zodat ze geschikt zijn voor alle soorten opleidingen
(stookolie, gas, hernieuwbare energie enz.). Net als in
Brussel, Bergen en Lokeren wordt ook het centrum in Libramont
uitgerust met de allernieuwste apparatuur. Installateurs leren er
werken met verschillende soorten materiaal en volgen er praktijkles-

Opleidingskalender Cedicol 2017
Opleiding

Datum

OPLEIDINGSCENTRUM LOKEREN
Hernieuwing brandertechnicus
brandstoffen G (GI/GII)

18-19 september 2017

Hernieuwing brandertechnicus
brandstoffen G (GI/GII)

24-25 oktober 2017

Hernieuwing brandertechnicus
brandstoffen L

21-22 november 2017

Hernieuwing brandertechnicus
brandstoffen L

11-12 september 2017

Basisopleiding Gas

27-28-29 september + 4-5-611-12-13-18 oktober 2017

Gastechniek GI (unit gasketels)

7-8-14-15-22 september 2017

Verwarmingsaudit >100kW (H100)

16-17-19 oktober
+ 8 december 2017

Thermische zonne-energiesystemen
SWW (RESCert)

9-16-23-30 november
+7 december 2017

OPLEIDINGSCENTRUM BRUSSEL
Basisopleiding Stookolie

2-3-4-9-10-11-16-17-18-23
oktober 2017

Hernieuwing brandertechnicus
brandstoffen L

25-26 oktober 2017

Hernieuwing brandertechnicus
brandstoffen G (GI/GII)

11-12 december 2017

garanderen. Door trainingscentra over het hele land op te richten, wil

Erkend verwarmingsinstallateur Brussel

18-19-20 september 2017

Cedicol zijn opleidingsaanbod uitbreiden en verre verplaatsingen

EPB verwarmingsadviseur Brussel

6-7 december 2017

vermijden voor installateurs.

Hernieuwing wetgeving Wallonie

14 november 2017

sen die nauw aansluiten bij de realiteit.
Ook in Libramont worden de opleidingen gegeven door Cedicol-trainers, stuk voor stuk ervaren professionals die kunnen bogen op een
ruime praktijkervaring. Zo kunnen alle centra dezelfde kwaliteit
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INNOVATIE

HET WOORD AAN DE FABRIKANTEN – SAINT ROCH

“LOKALE PRODUCTIE
IS EEN TROEF”
Hoe kijken fabrikanten naar de evolutie op de markt? Wat is hun strategie? Hoe pakken ze
de samenwerking met installateurs aan? Deze keer gingen we aankloppen bij Jan De Locht,
commercieel directeur België bij Saint Roch.
Verwarmingsinfo: Wat is uw visie op de markt van de warmte-

Welke rol spelen installateurs volgens u op de markt van de

generatoren?

warmtegeneratoren?

Jan De Locht: De markt is grondig veranderd. De afgelopen vijf jaar

Installateurs spelen een belangrijke rol. Ze zijn de link tussen fabrikan-

ging die evolutie sneller dan in de twintig jaar ervoor. Je kan haast

ten en consumenten. Zij vertegenwoordigen ons bij de klanten, geven

spreken van een revolutie. Twintig jaar geleden beperkte het werk van

uitleg over onze producten en beïnvloeden de keuze van de klant. De

een installateur zich tot de stookruimte. Vandaag biedt hij een totaal-

evolutie van de markt maakt hun taak almaar complexer. Het is niet

pakket aan voor de hele woning. Ook de mentaliteit is veranderd:

makkelijk voor hen om al die nieuwe ontwikkelingen te volgen.

klanten zijn tegenwoordig milieubewust en willen hun ecologische
voetafdruk verkleinen. Vroeger speelde dat veel minder. Het einde

Inzetten op bijscholing is dan ook cruciaal…

van de “mono-energie” is ook in zicht.

Alle fabrikanten zien het belang daarvan in. We worden voortdurend
bijgeschoold, via onze studieburelen, externe specialisten en op buiten-

Merkt u dat de technologie van stookolieketels nog evolueert?

landse conferenties. Voor de vorige generatie was een bijscholing een

Ja, absoluut. De condensatietechniek is steeds performanter, de tradi-

goed excuus om je te amuseren. Tegenwoordig zijn bijscholingen veel

tionele aan-/uit-stand heeft plaats gemaakt voor modulerende signa-

technischer geworden. Ik durf gerust toegeven dat het ook voor mij een

len, de vergassingstechniek wordt steeds beter en condensatie wordt

uitdaging is. Ik besef dus maar al te goed tegen welke moeilijkheden

de norm dankzij de lagere prijzen. Door het gebruik van nieuwe lege-

installateurs kunnen aanlopen. Vaak zijn ze verplicht om zich na hun

ringen zijn we erin geslaagd om kleinere gietijzeren verwarmings

dagtaak nog bij te scholen. Bovendien zijn de opleidingen niet altijd af-

ketels te produceren, met minder vermogen, maar met dezelfde

gestemd op hun technische bagage. Al die zaken maken het er niet

kwaliteit en hoge levensduur van al onze producten.

makkelijker op. Saint Roch is daarom voorstander van bijscholingen op
maat in kleine groepjes van maximaal drie installateurs. Die aanpak lijkt

Wat denkt u van hernieuwbare energie en
de combinatie met stookolie?

ons beter te voldoen aan de verwachtingen. We hebben het geluk om
deel uit te maken van een groep waarbinnen elke entiteit zijn speciali-

Hernieuwbare energie wint terrein, maar

teit heeft. Wij zijn uiteraard gespecialiseerd in stookolieketels, maar we

stookolie blijft de ideale aanvulling, of het

kunnen gebruik maken van de verschillende opleidingscentra van de

nu gaat om windenergie, thermische of

groep. We werken ook nauw samen met Cedicol voor het bijscholen

fotovoltaïsche zonne-energie, biomassa

van onze technici.

of warmtepompen. Hernieuwbare energie
produceert meestal een lage watertempe-

Welke strategie hanteert u wat betreft sales en techniek?

ratuur. Dat is voldoende voor een zeer goed

Ons verkoopteam is klein, maar zeer technisch geschoold. Ze krijgen

geïsoleerde woning. Bij een minder goed

dezelfde technische opleidingen als onze dienst after sales. Het ge-

geïsoleerde woning kan hernieuw-

beurt meer dan eens dat onze verkopers terugkomen van klanten met

bare energie alleen de vraag

ideeën voor het verbeteren of ontwikkelen van producten. Die zetten

naar energie niet opvangen tij-

we graag in de praktijk. We hebben gekozen voor de distributie via

dens de koudste maanden.

groothandels om ons te kunnen concentreren op het technische con-

Stookolie is dan essentieel om

tact met de installateurs. Onze dienst after sales bestaat uit interne

het hele jaar door comfort te

technici, die installateurs ook ondersteunen bij complexe projecten.

bieden.

Technisch advies verstrekken we dus zowel voor als na de verkoop. Zo

Jan De Locht, commercieel directeur België bij Saint Roch.

heeft ons verkoopteam onlangs een project begeleid van A tot Z: van
het indienen van de offerte, het overleggen met een studiebureau en
het produceren in onze fabriek in Couvin tot het leveren van een stookolieketel op maat (klein formaat voor een opstelling in cascade in een

Nieuwe aandeelhouders
voor Saint Roch

kleine ruimte). Die lokale productie is een onmiskenbare troef voor

Een primeur: Saint Roch krijgt een nieuw bestuur en nieuwe

onze dienstverlening aan de klant.

investeerders. Groot nieuws waar Jan De Locht graag wat
commentaar bij geeft.

Goed om
te weten
• Saint Roch heeft een
condensatieketel op de markt
gebracht tegen een basisprijs. Die
moet beantwoorden aan de vraag
naar betaalbare combinaties met

De gieterij in Couvin. De lokale productie is een onmiskenbare troef

hernieuwbare energie.
• Alle gietijzeren stookolieketels van
Saint Roch worden geproduceerd in

voor de dienstverlening aan de klant.
Condensatieketel

Couvin. De fabrikant probeert voor

Ultra PFC.

“Onze gieterij is rendabel. Het geheim zit hem in de kleinschalig-

de onderdelen zo veel mogelijk te

heid. We hebben snel begrepen dat fossiele energie, zowel aardgas

werken met Belgische leveranciers.

als stookolie, een belangrijk rol zou blijven spelen, alleen in een veel
kleiner aandeel. Als nichespeler, gespecialiseerd in het maken van
gietijzeren stookolieketels, hebben we meerdere internationale
klanten die heel wat groter zijn dan wij. Het was dus onvermijdelijk
dat een van die grote klanten (een Italiaanse onderneming, waarvan Saint Roch binnenkort de naam zal onthullen) ooit de touwtjes

Saint Roch in cijfers
‘Residentieel’ marktaandeel:

± 20%
—
100
—
4 tot 12

in handen zou nemen. Door die strategische beslissing kunnen we
ons nog beter toeleggen op onze sleutelrol: stookolieketels produceren die gecombineerd kunnen worden met hernieuwbare energie. Voor de Belgische markt verandert er niet onmiddellijk iets. Op
internationaal niveau zullen we waarschijnlijk een uniformering van
onze producten zien op de verschillende markten.”
Wanneer we hem vragen naar het belang van de Belgisch markt ten
opzichte van de export, antwoordt De Locht dat het ene niet zonder het andere kan. “We zijn ervan overtuigd dat onze sterke positie

medewerkers

op de eigen markt ook de export buiten de Europese Unie aan-

Dienst after sales met

ben voor de export. De fossiele markt blijft voor ons een toppriori-

interne technici, naargelang het seizoen
(versterking dankzij polyvalente medewerkers)

zwengelt. Een terugloop in België zou onvermijdelijk gevolgen hebteit. We blijven dan ook investeren om onze toekomst veilig te
stellen.”

Hoe ziet u de toekomst van stookolie?
“We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van stookolie en hernieuwbare energie snel terrein zal winnen. Dat betekent uiteraard
dat het verbruik geleidelijk zal dalen. Op termijn zal dat gevolgen
hebben voor de opslag en de organisatie van de distributie. Het
distributienetwerk van stookolie is echter een grote troef. Bij aardgas blijven de kosten immers dezelfde, welke hoeveelheid er ook
wordt geleverd.”
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DOSSIER

WAAROM IS STOOKOLIE
EEN TROEF VOOR DE
ENERGIETRANSITIE?
Stookolie gaat mee met zijn tijd. Verbrandingstechnieken worden steeds beter
en moderne verwarmingsketels kunnen perfect gecombineerd worden met
hernieuwbare energiebronnen. Stookolie is dan ook een essentieel onderdeel
van de energiemix van vandaag én morgen.

I

nformazout, gesteund door zijn partners Brafco en BPF, pleiten voor

Met concrete cijfers in de hand trekt Informazout ook naar de gewestelij-

een gefaseerde aanpak om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te

ke overheden. We dringen erop aan om een neutraal beleid te voeren op

bereiken. Het versneld afbouwen van verwarmen op stookolie is daarbij

het vlak van technologie en tegelijk alle verwarmingsinstallaties meer te

niet de juiste strategie. De alternatieven zorgen vandaag niet voor een

ondersteunen die het verbruik en de uitstoot helpen te verminderen.

aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en zijn
vaak duurdere oplossingen. Ook is het behoud van het warmtecomfort
voor de consument niet altijd gegarandeerd.
Stookolie uit het energiedebat halen gaat bovendien in tegen de Europese doelstellingen. Die willen tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen
terugdringen met 40%, het aandeel hernieuwbare energie verhogen
met minstens 27% en meer energie besparen met een vergelijkbare doelstelling. Van het versneld afbouwen of verbieden
van verwarmen op stookolie is geen sprake.

6021 l/j
6000

5000

Meer dan 80% besparing mogelijk
op verbruik tussen 1990 en 2050
Tussen 1990 en 2015 daalde het gemiddeld
stookolieverbruik van een Belgisch gezin met
27% dankzij de technische verbeteringen bij
stookolieketels, tot een gemiddeld verbruik van
2.657 liter per jaar. Tegen 2050 kan dat gemiddelde
verbruik nog verder dalen tot bijna 80% dankzij
ondermeer het vervangen van oude ketels door
performante condensatieketels (met A-label), een
combinatie met hybride technologie en
beter geïsoleerde gebouwen.

Al gerealiseerde
besparingen t.o.v.
1990 = 27%

3633 l/j
4000

3000

Mazoutverbruik
2657 l/j

2000

1000
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In België wordt 34% van de woningen
verwarmd met stookolie

Besparingspotentieel van
80% = mogelijke verlaging van
de CO2-uitstoot met 80%

Het zwavelgehalte van stookolie is
gedaald met 99,3% in 50 jaar tijd

aardgas

55%

mazout

34%

elektriciteit

7%
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2%

propaan

1%
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1%
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<1%
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Een oude stookolie-installatie vervangen
door een nieuwe condensatieketel
betekent 30 % meer rendement en 30%
vermindering van de CO2 uitstoot.
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Besparingspotentieel van 26 à
30% met HR/hybride technologie
anno 2017

68%

Besparings
potentieel van
26 à 30% tov. 2015
met de huidige
HR/hybride
technologie

Nuttig
energiegebruik (Hs*)

86%

98%

oude
ketel

laagtemperatuur
ketel

condensatie
ketel

Hs = bovenste verbrandingswaarde die
de 100% niet kan overschrijden

Extra besparen
van 15 à 25% door
verbeteren van
de bouwschil
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DE
PRAKTIJK

FYSISCHE WATERBEHANDELING VOOR CENTRALE VERWARMING

CV WATER BEHANDELEN
ZONDER CHEMICALIEN?
In vorige nummers (Verwarmingsinfo nr. 176 en 177) schreven we over systeemwater
conditionering met chemische inhibitoren en hun bijwerkingen. Vandaag komt het
alternatief aan bod, en in het volgend nummer geven we tips over het begrijpen en
analyseren van probleemgevallen. Het is de bedoeling om deze moeilijke materie op
praktisch bruikbare wijze uit te leggen.

Waarom fysische waterbehandeling?
De moderne ketels, warmtepompen, maar ook ventielen etc. zijn veel

Opbouw van een

energie-efficiënter dan vroeger, maar hebben anderzijds véél kleinere

schilfer met

doorlaatopeningen en waterkanalen. Ze zijn in die zin veel storings

ketelsteen en

gevoeliger. De uitwisseling van warmte vindt plaats op een erg kleine

magnetiet als de

oppervlakte. Dus moeten we afzettingen veel beter vermijden, want

jaarringen in de

daardoor zakt het rendement aanzienlijk, en stijgt het risico voor

doorgezaagde

barsten door thermische spanningen.

boom: wit voor

Er is een verschil tussen ketelsteen (kalksteen) en corrosieslib, maar

kalk, zwart voor

vaak heb je beide samen.

magnetiet.
Alleen in de warmtegenerator
Verstoppingen door afzettingen van ketelsteen in het systeem zelf,
leidingen of radiatoren, zijn dus onmogelijk, zelfs niet bij frequent (bij)
vullen. Wel kunnen er kalkschilfers afbreken op de plaatsen waar de
afzetting aangroeit (dus in de ketelblok of warmtewisselaar) en meegenomen worden door de stroming om daar op andere plaatsen
(kraanwerk, regelventielen, etc.) verstoppingen te veroorzaken, maar
Ketelsteen en

de vorming ervan gebeurt enkel in de ketel.

corrosieslib
komen vaak
samen voor.
Ketelsteen ontstaat uit de hardheid van het vulwater (kalk wat neerslaat op hete oppervlakken in de ketel). Corrosieslib is het gevolg van
steeds weer zuurstof in het systeemwater.
Schilfers

Vul- en bijvulwater

afkomstig uit de

Er is maar één manier waarop kalk in het systeem kan geraken: via het

ketel in een

water. Als je maar één keer opvult en nooit bijvult, kon ketelsteen dus

radiatorkraan.

nooit een probleem veroorzaken. Nu is ook dat niet helemaal meer
waar. In gebieden met hard water, en CV installaties met grote waterinhoud (bv met vloerverwarming) en warmtegeneratoren met kleine
waterinhoud (de meeste condensatieketels, maar ook bv warmte-

Richtlijnen tegen ketelsteen

pompen) kan het tegenwoordig makkelijk voorkomen dat de hoeveel-

De meeste nationale en internationale richtlijnen geven aan dat vul-

heid calcium al van bij de eerste vulling té hoog is en een té dikke laag

water een maximale hardheid mag hebben, afhankelijk van de grootte

ketelsteen zich zal afzetten op de plaats met hoogste temperatuur

van de installatie en het vermogen. De achterliggende idee is dat als

gebeuren, dus in de ketel.

je héél veel en hard water hebt, en maar een klein keteltje, je gegaran-
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deerd problemen krijgt. Daarom zeggen de richtlijnen dat je
de totale waterinhoud moet delen door het vermogen van je
ketel (als dat er meerdere zijn, moet je de kleinste nemen),
om het zgn. “specifieke waterinhoud”-getal te krijgen. Hoe
groter dat getal, hoe minder kalk je water nog mag bevatten.
Té zacht water voor een verwarmingsinstallatie bestaat niet,
hoe minder hardheid er in zit, hoe beter.

Hoe demineraliseren / ontzilten?
Je kan opvullen via een zgn. “mixed bed patroon” (kation en anion harsen)
die te vinden zijn als een soort van cartouches, in draagbare of verrijdbare
toestellen, of via omgekeerde osmose. Je kan ook het systeem vullen met
gewoon hard stadswater en dan de ontzilting in bypass uitvoeren door
een dergelijk systeem in de installatie (al dan niet permanent) in te bouwen. Uiteraard dient dit te gebeuren alvorens de ketels opgestart worden,

Ontharden: verzachten of demineraliseren?

anders is je ketel weer de “ontharder” door de vorming van ketelsteen, en

Met de klassieke ontharders (verzachters met harsbed), ook

dat wilden we nu net niet. Voor al deze technieken (ontharding, ontzilting,

wel kation-ontharders haal je calcium uit het water om dat te

demineralisatie) bestaan mobiele toestellen of kan men voor grotere volu-

vervangen door natrium (afkomstig van de zouttabletten

mes zelfs gebruik maken van gespecialiseerde firma’s die vullingen met bv.

(NaCl) waarmee de harsen van een ontharder worden gere-

tankwagens aanbieden.

genereerd). Vermits een Ca2+-ion vervangen wordt door
twee Na+-ionen blijft de elektrische geleidbaarheid van het
water vóór en na de ingreep hetzelfde.
Door demineralisatie worden àlle opgeloste hardheidsionen
eruit gehaald. Daardoor verlaagt niet alleen de hardheid
maar ook het elektrisch geleidend vermogen van het water
(conductiviteit, uitgedrukt in µS, is het omgekeerde van

Demineraliseren ter

electrische weerstand). Hoe minder opgeloste stoffen in het

plaatse met mobiele unit

water nog zitten, hoe slechter het nog electrische stroom

door gespecialiseerd

kan geleiden.

bedrijf.

Dat heeft een bijkomend voordeel: hoe minder geleidend
het water is, hoe minder makkelijk er corrosie kan optreden.

Bijkomende voordelen

Dat komt omdat de corrosie reactie een elektro-chemische

Bijkomend voordeel van demineralisatie is dat de pH niet zo hoog zal stij-

reactie is, en hoe minder electronen er kunnen stromen,

gen door de thermische werking van het systeem. Dit is vooral belangrijk

hoe minder de reactie met zuurstof op gang kan komen.

bij aluminium componenten. Bovendien worden de voor inox schadelijke

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen aandacht meer

chlorides met deze techniek eveneens verwijderd alsook de potentieel

moet besteden aan het vermijden van zuurstof in de instal-

schadelijke sulfaten voor laag temperatuur systemen (microbieel geïn-

latie, maar in een installatie met goed gedemineraliseerd

duceerde corrosie, sulfaat reducerende bacteriën).

water (<100µS/cm) kan je een klein beetje meer zuurstof
tolereren dan bij een zoutgehalte tussen 100-1500µS/cm. Je
kan dus stellen dat installaties waar af en toe een beetje
zuurstof zou kunnen binnentreden (bv door diffusie doorheen kunststof leidingen, alle baat hebben bij gedemineraliseerd water!)

Mobiele conditionering
ter plaatse.
Geen schadelijke neveneffecten
Anders dan bij chemische waterbehandeling met inhibitoren, heb je bij
demineralisatie geen nadelige bijverschijnselen. Sommigen adviseren wel
een extra pH-stabilisator, of de pH te verhogen door een additief bij te
voegen, maar in de praktijk blijkt dit zeer zelden nodig. Immers, bij opvullen met een kleine resthardheid van 50 à 60µS/cm is er nog een beetje
bufferend vermogen aanwezig in het water (restalkaliniteit). Bovendien
stijgt de pH in een gesloten systeem sowieso door de thermische werking
en ontgassing, waardoor de vrije koolzuur (CO2) uit het water verdwijnt.
Bijvullen met
gedemineraliseerd

Dat brengt ons bij het volgende belangrijke aspect bij de opstart van een
gesloten systeem: de ontgassing, de ontluchting, de luchtafscheiding.

water.
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CASE

STOOKOLIE VERVANGT
ELEKTRISCHE VERWARMING

Verwarming op elektriciteit is niet de meest voordelige optie. De eigenaars van deze mooie
villa in Oost-Vlaanderen kunnen ervan meespreken. Na de zoveelste torenhoge energiefactuur
besloten ze hun installatie te vervangen door centrale verwarming op stookolie.

O

ude gewoontes doorbreek je niet zomaar. Vaak moet er iets ge-

centrale verwarming op stookolie. Er werden ook andere pistes on-

beuren voor mensen zich vragen gaan stellen. In dit geval deed

derzocht, maar de villa aansluiten op het aardgasnet kostte te veel en

de spectaculaire stijging van de elektriciteitsprijzen een belletje rinke-

een propaantank installeren in de tuin zagen de eigenaars niet zitten.

len. De eigenaars spendeerden jaarlijks 7.700 € aan verwarming, vertelt

Een investering van 25.000 € is niet niks, maar volgens onze berekeningen

Koen Cocquyt, operationeel verantwoordelijke bij Klima+, Mazout

is die in vijf jaar tijd terugverdiend, zegt Koen Cocquyt. Die schatting lijkt

Expert-installateur uit Oudenaarde. Daarnaast waren de eigenaars net

te kloppen: na een eerste winter daalt de jaarlijkse verwarmingsfactuur

grootouders geworden en vroegen ze zich af hoe de waarde van hun vast

voor de woning van 300 m² naar 2.500 €.

goed zou evolueren. Ze beseften dat elektrische verwarming een minpunt
kon zijn bij een eventuele verkoop op termijn en beslisten daarom om de

In gesprek met de klant

woning op te waarderen.

Bij dit soort project is het overleg met de klant even belangrijk als het tech

De eigenaars staken hun licht op bij verschillende verwarmings

nische luik, zegt Cocquyt. Mensen zoeken een betrouwbare partner die

specialisten en vergeleken alle voorgestelde oplossingen en het

hen alle rompslomp uit handen neemt en hun probleem oplost. Het men

rendement van hun investering . Uiteindelijk kozen ze voor Klima+, die

selijke aspect is enorm belangrijk. Voor we onze offerte definitief konden

hun elektrische accumulatieverwarming heeft vervangen door

opstellen, gingen we wel drie keer langs bij de klant. Je moet immers goed

Je moet immers goed begrijpen wat de klant wil
voor je concreet aan de slag kan.
Koen Cocquyt, operationeel verantwoordelijke bij Klima+,
MazoutExpert installateur
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< Dit project toont aan dat stookolie een
interessant alternatief is voor
elektrische verwarming.

Goed idee

2 tips
van onze collega
• Vergeleken met een klassiek project
(bv. plaatsing van een nieuwe installatie)
moet je bij het vervangen van een
elektrische verwarmingsinstallatie door
centrale verwarming op stookolie echt
meedenken met de klant. Daar kruipt
behoorlijk wat tijd in. Wie investeert in
overleg, heeft meer kans op een geslaagd
project en tevreden klanten.
• Profileer u als een professional die alle
rompslomp van de klant uit handen
neemt.

Plaatst u batterijtanks, geef dat
duidelijk aan bij de
vulleiding zodat de
stookolieleverancier
dit kan zien. Een
maximaal leverings
debiet van 300 liter/
min wordt voorge
schreven door de
fabrikanten

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketel
De Dietrich Nuevo Condens EFU C / VEL 160
van 32 kW – condensatiemodel

begrijpen wat de klant wil voor je technisch aan de slag kan. Het is een zeer
mooie woning en de klant wou niet dat verwarmingsbuizen het hele huis
zouden ontsieren. Voor elke radiator of elke ruimte moet je een duidelijk plan
hebben, dat je soms moet verdedigen. Op bepaalde vragen kan je gewoon
niet ingaan. De tevredenheid van de klant op lange termijn staat immers
voorop. Een discussie over de plaats van de thermostaat is daar een mooi
voorbeeld van. Om esthetische redenen wou de klant de thermostaat net
boven een radiator hangen. We hebben hem uitgelegd dat dat geen goede
plaats was voor een optimaal rendement van zijn installatie en voor zijn ei
gen comfort. Onze taak bestaat er dus in om de klanten stap voor stap te

Warmwaterboiler
Boiler van 160 liter
Opslag stookolie
Bovengrondse dubbelwandige stookolietanks,
2 x 2000 liter
Installateur
Klima+ in Oudenaarde
Plaats
Regio Gent

begeleiden door het hele proces.
(Ex-)zaakvoerder en oude rot in het vak Marc De Vos schetst ons een
genuanceerd portret van de klanten. De meeste klanten zijn niet geïnteres
seerd in de technische kant. De installatie moet betrouwbaar, comfortabel
en zuinig zijn. Van een professional verwachten de klanten het allerbeste.
Dat kan soms frustrerend zijn, want klanten beoordelen ons meer op subjec
tieve criteria dan op de kwaliteit van onze technische oplossingen. Vraag
maar eens aan uw vrienden of ze tevreden zijn over hun verwarmings
specialist. Veel kans dat ze antwoorden dat hij heel vriendelijk is en proper
werkt. Een goed voorkomen lijkt bijna belangrijker dan kennis van het vak.
Dat is de realiteit en daarmee moeten we rekening houden in ons beroep.

Batterijtanks
Aangezien de villa volledig onderkelderd is, was de opslag van stookolie
geen probleem. De toegang tot de kelder is echter behoorlijk smal, zodat de installateur opteerde voor batterijtanks, een handige en efficiënte oplossing voor dit soort opstelling. Voor de rookgasafvoer werd een
roestvast stalen buis geplaatst achter aan het gebouw. De verwarmingsketel is een condensatiemodel van 32 kW die aangesloten is op
13 radiatoren. Een boiler van 160 liter onder de ketel zorgt voor het
sanitair warm water.
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Met een nieuwe mazoutketel met A label
gaat de temperatuur de hoogte in, niet de factuur.
Overwegen je klanten de installatie van een nieuwe ketel? Raad hen dan aan om te investeren
in een nieuwe mazoutketel met A label. Daarmee verbruiken ze tot 30 % minder en beschikken ze meteen
over een energiezuinige ketel van de nieuwste generatie. Bovendien is mazout een energie met toekomst,
dankzij de combinatiemogelijkheden met hernieuwbare energie. Ze zullen het er warm van krijgen…

Meer info op www.informazout.be

Warm voor de toekomst

