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Nieuwe vloeibare brandstoffen
om gebouwen te verwarmen

D

e voordelen van vloeibare brandstoffen zijn intussen

met respect voor het milieu. Hetzelfde geldt voor hybride

bekend. Ze hebben een zeer hoge energiedichtheid

systemen. Hernieuwbare energiebronnen zijn niet altijd

en zijn bijzonder zuinig qua verbruik in de nieuwste ge-

beschikbaar. De nieuwe vloeibare brandstoffen kunnen

neratie ketels. Ze zijn gemakkelijk op te slaan en te trans-

dat tekort compenseren en bieden dus meer comfort

porteren en bieden de consument meer flexibiliteit, want

aan de consument.

hij kan zelf bepalen wanneer en hoeveel hij bestelt. Zo
was de prijs van stookolie de voorbije weken uitzonderlijk laag. Een meevaller voor huishoudens die verwarmen
met stookolie.
Als we echter in de toekomst ook nog van deze voordelen willen genieten, moeten we overstappen op vloeibare
brandstoffen met een laag koolstofgehalte, die voldoen

“Wie vandaag zijn woning verwarmt met
stookolie, zal kunnen blijven genieten
van zijn verwarmingsinstallatie
dankzij de nieuwe vloeibare
brandstoffen met een laag
koolstofgehalte.”

aan de steeds strengere normen voor de uitstoot van
broeikasgassen en het langzaam uitfaseren van fossiele
brandstoffen. Daarbij denk ik ondermeer aan FAME (zie

Om te bewijzen dat deze brandstoffen ook per-

de vorige editie) en E-fuels, maar ook aan HVO, waarover

fect werken in bestaande verwarmingsinstalla-

u meer leest op pagina 4 en 6 van dit magazine. Op ter-

ties, organiseerde Informazout een reeks

mijn kunnen we met deze nieuwe vloeibare brandstoffen

praktijktesten in gezinswoningen. Bij deze tests

de uitstoot van broeikasgassen tot 90% verminderen. Er

gebruikten we een mengsel van 20% van een

wordt momenteel dan ook veel onderzoek gedaan naar

koolstofneutrale vloeibare brandstof met 80%

het efficiënt produceren van deze koolstofneutrale

conventionele stookolie. In deze editie van

brandstoffen en het verhogen van de productievolumes.

Verwarmingsinfo zetten we HVO in de kijker, een
paraffinehoudende gasolie gemaakt van plantaardige, dierlijke en/of gebruikte oliën. We willen

“Om te kunnen blijven genieten van
de onmiskenbare voordelen van
vloeibare brandstoffen, moeten
we ons richten op de nieuwe
koolstofarme alternatieven.”

de verrassing niet bederven, maar de tests zijn
alvast veelbelovend. U leest er alles over in het dossier in dit magazine.
Veel leesplezier!
Willem Voets

Al deze nieuwe vloeibare brandstoffen zijn drop-in-pro-

General Manager

ducten die in bestaande verwarmingsinstallaties kunnen
worden gebruikt zonder de parameters te wijzigen. Ze
kunnen ook worden gemengd met traditionele stookolie,
in welke verhouding dan ook, en zo een geleidelijke
transformatie van onze energiemix mogelijk maken. Wie
vandaag zijn woning verwarmt met een efficiënte en zuinige condensatieketel op stookolie, kan dus blijven
genieten van de voordelen van vloeibare brandstoffen,
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ACTUA

“Blijf-in-uw-kot”-editie van de Renovatiedag
Door de coronacrisis kon de Renovatiedag op 26 april niet doorgaan

De Vlaamse Renovatiedag koos met de steun van Informazout voor

zoals gepland. De Franstalige Renovatiedag werd uitgesteld naar zon-

een digitale editie. NAV, het Netwerk Architecten Vlaanderen, bedacht

dag 27 september. Iedereen die renovatieplannen heeft en graag

een digitale communicatiecampagne in de trend van #BlijfInUwKot,

ideeën wil opdoen, kan die dag met architecten praten en hun reali-

die liep van vrijdag 10 april tot zondag 26 april. Bezoekers konden

saties bewonderen. Als partner van het evenement wil Informazout

virtueel binnenwandelen bij 34 projecten in Vlaanderen en Brussel.

de mogelijkheden van stookolie in de kijker zetten bij mensen met

Wie dat wou, kon ook vragen stellen aan de architect.

renovatieplannen en bij de deelnemende architecten.

Het resultaat? 36.769 bezoekers op https://www.renovatiedag.be/

U vindt het programma van de dag en tal van referenties op de web-

blijf-in-uw-kot-editie/ en Informazout genereerde een duizendtal

site: http://journeedelarenovation.be/

leads voor opvolging met een renovatiemail.

- 3.000 L

Intrekking regelgeving
mazoutopslag van minder
dan 3.000 liter in Wallonië
Op 13 mei 2020 zou een nieuw besluit inzake
stookoliereservoirs met een capaciteit tussen 500
en 24.999 liter in werking treden. De nieuwe
reglementering wordt met minstens een jaar uitgesteld. Die tijd wordt gebruikt om alle actoren in
de sector (distributeurs, technici, overheden, enz.)

POST-TEST
xxx
COMMUNICATIECAMPAGNE
xxxxxxxxxxxx

OM TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES…

Werken onze mediacampagnes? Martkonderzoeksbureau Kantar zocht het voor ons uit. Ook in het derde jaar van onze campagne over de ‘energiemix’
staan alle indicatoren op groen.
EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

RADIO

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.

Warmtepomp

• 53% van de stookoliegebruikers heeft onze radiospots gehoord. Onze campagne bereikte
daarmee een groter deel van onze doelgroep dan de voorbije jaren.
• Eén stookolieconsument op twee kon de radiospots toewijzen aan het
merk Informazout of aan het product stookolie. Dat is een hele verbetering
tegenover 2019.
• De toon en de humor blijven aanslaan. Luisteraars vinden de boodschap
duidelijk en ze begrijpen de informatie over de energiemix en de voordelen
ervan.
MAN0116042HU MAN - B2B - print campaign Home Trainer - Heat + 210x297 BEL nl v1.indd 1

Warm voor de toekomst

9/04/20 14:07

te raadplegen. Informazout zal actief deelnemen

ADVERTENTIECAMPAGNE

aan dit overleg en zal opkomen voor rationele en

Deze campagne is beperkter dan de radiocampagne, aangezien de advertenties alleen verschijnen in gespecialiseerde bouw- of renovatiemagazines. De
resultaten zijn echter positief.
• Eén stookoliegebruiker op vijf heeft minstens een van de twee ingezette
advertenties gezien.
• De advertenties worden grappig en origineel gevonden en ze trekken de
aandacht. De boodschap dat stookolie en hernieuwbare energie goed samen gaan, springt in het oog.

betaalbare regels, die rekening houden met de
realiteit op het terrein en met het milieu.
Voor opslagtanks van minder dan 3.000 liter, zoals
de meeste woningen in Wallonië, zijn wij voorstander van volgende principes:
• Voor bestaande reservoirs: veiligheidsuitrusting, met name een overvulbeveiliging.
• Voor nieuwe reservoirs: een dubbele bescherming, dubbelwandige tanks of enkelwandige
tanks in een inkuiping.
Alle info over de wetgeving in Wallonië vindt u op
onze

website:

https://informazout.be/nl/

tools/regelgeving-waals-gewest.

ADDRESSABLE TV
Dit jaar was er ook iets nieuws: een gerichte tv-campagne naar stookolieconsumenten. Hoe werkt dat? Door de databank van Informazout en de decoders
van Telenet en Proximus met elkaar te linken. De spots werden uitgezonden op
de zenders Vier, Vijf en Zes in het noorden van het land en op La Une en La
Deux in het zuiden. De campagne was ook te zien op sociale media zoals YouTube en Facebook.
• Eén stookoliegebruiker op vier heeft de campagne gezien.
• Gemiddeld heeft ieder van hen de spot 5,5 keer gezien ten noorden en 6,7
keer ten zuiden van de taalgrens.
• Ze vinden de video’s origineel, grappig en aangenaam om naar te kijken. De
boodschap is duidelijk en interessant.
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INNOVATIE

HVO STAAT VOOR ‘HYDROTREATED VEGETABLE OIL’ EN IS EEN DUURZAAM
ALTERNATIEF DAT PUUR OF GEMENGD MET STOOKOLIE GEBRUIKT KAN WORDEN

HVO, WAT IS DAT JUIST?
HVO is een hernieuwbare brandstof die gebruikt kan worden in alle dieselmotoren en
stookolieketels. Momenteel bieden drie producenten HVO aan: Neste, gevestigd in Finland en
Nederland, ENI in Italië en Total in Frankrijk. Pieter Zonneveld, Vice President Sales voor Europa en
Azië bij Neste, beantwoordde onze vragen over deze nieuwe duurzame alternatieve brandstof.

Hoe wordt HVO geproduceerd?

brandstoffen. De afgelopen jaren hebben we produc-

Pieter Zonneveld: “HVO is een paraffinische gasolie

ten van de tweede generatie geïntroduceerd, zoals

op basis van plantaardige, dierlijke en/of gebruikte

gebruikte bak- en braadolie, plantaardige oliën die on-

oliën en vetten. Deze olie wordt gewonnen uit duurza-

geschikt zijn voor consumptie en restvetten uit de voe-

me grondstoffen volgens de criteria van de Europese

dingsindustrie, viskwekerijen en slachthuizen.”

Unie. We beginnen met het verwijderen van onzuiver-

Aan welke Europese norm beantwoordt
HVO?

heden. Daarna behandelen we ze met waterstof op
hoge temperatuur. In deze stap elimineren we de
zuurstof en verdelen we de oliemoleculen (triglyceriden) in drie verschillende paraffinische ketens. Zo verkrijgen we een biobrandstof met een chemische
samenstelling die heel sterk lijkt op die van fossiele

Pieter Zonneveld,
Vice President Sales
Neste voor
Europa en Azië

gasolie”.

“HVO is conform de Europese norm EN 15940 voor
paraffinische dieselbrandstoffen, net als de synthetische Fischer-Tropsch producten. Het past eveneens
binnen de Europese RED II-regelgeving (*), die toelaat
producten op de markt te brengen als ze voldoen aan
bepaalde eisen qua duurzaamheid en uitstoot.”

Welke grondstoffen worden er gebruikt?
“In het begin kon alleen plantaardige olie als grondstof dienen. Dankzij

Is HVO ook geschikt voor verwarmingsinstallaties?

onze gepatenteerde NEXBTL™-technologie zijn we nu in staat meer dan

“Onze HVO wordt al meer dan 10 jaar gebruikt in de transportsector en

10 duurzame grondstoffen te gebruiken voor de productie van onze

is ook getest in huishoudelijke verwarmingssystemen in Finland en

Isomeri
satie

A

H2

MeOH
Aardgas of
hernieuwbaar

Hydroge
nering

Plantaardige oliën
Dierlijke vetten

4 | VERWARMINGSINFO | NR 190 | JUNI 2020

FAME

Brandstof

HVO

Veres
tering

Neste, specialist
in duurzame diesel
Neste werd in 1948 opgericht als staatsoliebedrijf in Finland en heeft raffinaderijen in Porvoo
(Finland), Singapore en Rotterdam. Pieter Zonneveld, Vice President Sales voor Europa en
Azië licht verder toe: "In de afgelopen jaren zijn
onze activiteiten sterk veranderd. Raffinage
blijft onze specialiteit, maar inmiddels zijn we
ook de grootste producent wereldwijd van hernieuwbare diesel op basis van producten van
© Neste

de tweede generatie.” Met zijn 4.400 werkne-

Vergelijking tussen verbranding van HVO (links)
en traditionele brandstof (rechts).

mers is Neste gespecialiseerd in circulaire en
hernieuwbare oplossingen voor consumenten
en professionals. “Onze koolstofarme brandstoffen helpen onze klanten om hun uitstoot te
verminderen. We streven ernaar om tegen
2030 de uitstoot van broeikasgassen door onze

Duitsland. Daaruit bleek dat het product in om het even welke verhouding gemengd kan worden met traditionele stookolie. HVO kan zelfs
puur veilig gebruikt worden. HVO is een erg stabiel product, is weinig
vatbaar voor degradatie door oxidatie en is bestand tegen koude (tot
- 34 °C). Het scheidt gemakkelijk van water en is dus weinig aanlokkelijk
voor microben. In Finland heeft Neste HVO langer dan 10 jaar opgeslagen en de kwaliteit is nog steeds bijzonder goed. De verbrandingswaarde van HVO is met 44,1 MJ/kg bijna identiek aan die van stookolie. Het
is een hernieuwbare en duurzame energiebron die gebruikt kan worden in bestaande verwarmingsinstallaties.”

klanten met 20 miljoen ton te verminderen.
Tegen 2035 willen we met onze activiteiten volledig koolstofneutraal zijn. Dat is een hele uitdaging, het vraagt een andere manier van denken
en vereist innovatie en samenwerking tussen
onze teams.”
Verwarmingsinfo bespreekt regelmatig nieuwe
vloeibare brandstoffen die koolstofarm of -neutraal zijn. In deze rubriek kwamen ook al het
Power-to-Liquid (PtL) proces (Verwarmingsinfo
188) en FAME (Verwarmingsinfo 189) aan bod.

In februari 2020 startte Informazout een eerste test op het terrein in
België: een mengeling van HVO en stookolie in een traditionele verwarmingsketel. De test wordt uitgevoerd in samenwerking met Dejap
BVBA, die de HVO van Neste leverde. In het dossier in dit magazine
kan u de eerste resultaten lezen.

Biedt HVO grote voordelen?
“Bij het gebruik van HVO komt er niet meer CO2 vrij dan er opgenomen
wordt tijdens de productie. Het is dus klimaatneutraal en draagt niet bij
aan de klimaatverandering. Over de volledige levensduur stoot onze
Neste Renewable Diesel TM tot 90% minder broeikasgassen uit dan
traditionele diesel. Bovendien bevat het vrijwel geen zwaveldeeltjes
of aromaten en is het biologisch afbreekbaar. Ook de schadelijke uitstoot is heel beperkt. Bij het testen in stadsbussen zagen we een daling
van 33% in de uitstoot van fijne stofdeeltjes, 9% van stikstofoxide, 30%
van koolwaterstoffen en 24% van koolmonoxide. HVO heeft een hoog
cetaangetal en een hogere dichtheid dan standaard dieselolie. HVO is
dus gasolie van hernieuwbare oorsprong die een belangrijke rol kan
spelen in de energietransitie.” Het blijft evenwel duurder dan stookolie
of traditionele diesel.
(*) R
 ED II is de Europese regelgeving tot 2030 voor hernieuwbare energie en
brandstoffen.

Neste ontstond als staatsoliebedrijf, maar heeft
zich inmiddels gespecialiseerd in circulaire en
hernieuwbare oplossingen voor consumenten
en professionals.
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DOSSIER

HVO GETEST IN EEN HUISHOUDELIJKE
VERWARMINGSINSTALLATIE IN BELGIË
Informazout test momenteel verschillende mengelingen uit van stookolie en hernieuwbare
brandstoffen. In de rubriek Innovatie kwam u al meer te weten over HVO, een van die
nieuwe vloeibare brandstoffen. In dit dossier stellen we u een test voor met een traditionele
verwarmingsketel die werkt op 80% stookolie en 20% HVO.

H

VO of Hydrotreated Vegetable Oil is een paraffini-

mee in het pilootproject. In februari leverden ze een

sche en koolstofneutrale gasolie die al zijn sporen

mengeling van 80% stookolie en 20% HVO aan Jeroen

verdiende als brandstof. In België is het echter alleen

Van Der Kelen, Managing Director van Testo, die zijn

nog maar beschikbaar in de transportsector. Informa-

eigen verwarmingsketel ter beschikking stelde.

zout besloot daarom om het voortouw te nemen en
test momenteel het gebruik van HVO in een verwar-

Parameters van de ketel ongewijzigd

mingsinstallatie. De eerste resultaten zijn alvast veel-

“We hebben een ACV-ketel van 1996 met een Riello

belovend: deze nieuwe generatie duurzame brandstof

brander van 2006”, vertelt Van Der Kelen. “We gebrui-

heeft heel wat in zijn mars!

Drop-in product
“HVO is een drop-in-product. De motor of de verwar-

Jeroen Van Der Kelen,
Managing Director Testo,
stelde zijn verwarmingsketel
thuis ter beschikking.

mingsketel hoeft niet aangepast te worden en HVO kan

ken hem voor verwarming en voor warmwaterproductie in de woning, met een gemiddeld verbruik van 4.000
liter per jaar. Uiteraard hebben we de parameters niet
veranderd, zodat we de werking met uitsluitend stookolie perfect konden vergelijken met de werking op een

in om het even welke verhouding gemengd worden met klassieke

HVO-mengeling.” De eerste metingen gebeurden op 28 februari.

gasolie. Dit is al uitgebreid bewezen in de transportsector, maar wij

Sindsdien worden de verbrandingsparameters elke week gemeten.

wilden aantonen dat ook een bestaande verwarmingsketel net zo efficiënt werkt met deze nieuwe vloeibare brandstof, zonder de parame-

Wat zijn de resultaten?

ters te hoeven veranderen”, zegt Willem Voets, General Manager van

Definitieve conclusies kunnen we waarschijnlijk pas trekken na een

Informazout.

volledig stookseizoen, maar de eerste resultaten zijn duidelijk positief.
De ketel schakelde makkelijk over op de nieuwe brandstof, zonder

De firma Dejap was al invoerder van de HVO van Neste én overtuigd

aanpassingen. Het ticket met de verbrandingsresultaten is dan ook

dat deze duurzame brandstof toekomst heeft. Ze stapten dus graag

optimaal. De grafiek hiernaast afgebeeld toont de verbrandingsparameters 4 minuten lang na de opstart van de brander. De CO2 stabiliseert snel tussen 10 en 12%, wat duidt op een goede verbranding. De
CO stijgt een beetje in de minuut na de opstart, maar bereikt geen
bijzonder hoge piek en stabiliseert zich in een normale, milieuvriendelijke verbranding. De metingen van 10 maart 2020 wijzen op een
CO-gehalte van 8,3 mg/kWh voor een verbrandingsrendement van
93,2% (Hi). Dat is conform de eisen van de onderhoudswetgeving in
Vlaanderen, waar de woning gelegen is (CO max. 150 mg/kWh en verbrandingsrendement min. 90 % in Hi), net als de eisen in de andere
gewesten.

Hoe zit het met het verbruik?
“Dat is identiek gebleven”, zegt Jeroen Van Der Kelen. “In twee maanden tijd heb ik 400 liter van het mengsel HVO en stookolie verbruikt.
Dat komt overeen met ons gewone verbruik zonder HVO.” Ook de
brandstofopslag vormt geen probleem. Neste, de Finse producent
De verbrandingsparameters gedurende 4 minuten na de opstart van de
brander wijzen op een normale, milieuvriendelijke verbranding.
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van hernieuwbare brandstoffen, heeft HVO 10 jaar lang opgeslagen
en merkte geen veranderingen. HVO is immers niet gevoelig voor de

De firma Dejap stond in voor de levering van de mengeling van 80%
stookolie en 20% HVO.

Met de test willen we bewijzen dat HVO net zo goed werkt in bestaande
installaties.

bacterievorming (meer details in de rubriek Innovatie).

tests al aan dat een mix van HVO en stookolie compatibel is met alle
verwarmingsketels. Goed nieuws voor uw klanten! Als ze koolstof

De verbranding en het verbruik zijn niet de enige beslissende para-

arme brandstoffen willen gebruiken, hoeven ze daarvoor hun ketel

meters. Voor we kunnen stellen dat de ketel perfect draait met een

dus niet te vervangen.

mengeling van stookolie en HVO, moeten we ook de slijtage en de
vervuiling bekijken op lange termijn. “Ik bekijk elke week de verbrandingsparameters, om me ervan te vergewissen dat alles goed werkt.
Mocht ik een probleem vaststellen, dan controleer ik meteen de
pomp en de verstuiver”, vertelt Jeroen Van Der Kelen. “We hebben ook
een foto genomen van de verbrandingskamer en de stookoliefilter,
voor en nadat hij schoongemaakt was, zodat we een referentie hebben wanneer we ze volgend jaar opnieuw controleren. Ik overweeg

Welke toepassingen heeft HVO
nog?

immers om mijn opslagtank te vullen voor een jaar, met dezelfde ver-

Kurt Vanfleteren, Sales Manager bij Dejap, stond in voor de

houding HVO.”

levering van HVO voor deze test: “Voor Dejap en voor onze
manager Piet De Jans was het belangrijk om deel te nemen aan

Staan er nog andere tests gepland?

deze test. Wij wilden deze nieuwe brandstof graag in de kijker

Er zijn momenteel heel wat tests aan de gang in Europa. In Oostenrijk

zetten en zo hopelijk de nodige steun van de Belgische over-

bijvoorbeeld draaien er momenteel al een jaar dertien verwarmings-

heid krijgen. We importeren al een tijdje HVO in België. Onze

installaties op pure HVO, zonder stookolie. In Duitsland werken er 42

klanten gebruiken het in elektriciteitsgeneratoren voor de

verwarmingsinstallaties op alternatieve brandstoffen, waaronder

brandweer, ziekenhuizen en de evenementensector. Ook in

meerdere XTL-mengelingen zoals R33. Dat is een mengeling van

nieuwe dieselmotoren voor de tuinaanleg, voor de toeristische

stookolie met 7% FAME en 26% HVO. Afhankelijk van de resultaten in

treintjes in natuurparken en in de tuinbouwsector en de

onze buurlanden zal Informazout nog andere tests opstarten.

gemeentediensten.”

Intussen tonen de eerste resultaten van de Belgische en buitenlandse
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DE
PRAKTIJK

WAAROP LETTEN BIJ HYBRIDE
INSTALLATIE STOOKOLIE/
WARMTEPOMP?
Verwarmingsinstallaties die stookolie en hernieuwbare energie combineren zitten in de lift.
Mensen die bouwen of renoveren, tonen steeds vaker interesse voor hybride installaties met
stookolie en warmtepomp. We bekijken in dit artikel de belangrijkste elementen van dit type
installatie en de aandachtspunten voor installateurs.

E

en stookolieketel combineren met een warmtepomp betekent twee

Werking
warmtepomp

energiebronnen en twee verwarmingstechnieken combineren met

heel verschillende kenmerken. Het is dan ook essentieel om goed te
begrijpen wat de werking van een hybride installatie zoal beïnvloedt.
Hieronder vindt u alvast enkele praktische tips.

Hoe kan een warmtepompinstallatie
werken?

1 energie
mono

2 energieën
bivalent

Warmtepompen kunnen op twee manieren werken:
- Monovalente werking (1 energiebron = elektriciteit)

Monovalent

• In monovalente modus levert de warmtepomp alle warmte.

Mono
energetisch

Bivalent
parallel

Bivalent
alternatief

• In mono-energetische modus levert de warmtepomp warmte
tot op het bivalentiepunt (temperatuur waarop de warmtepomp niet meer volstaat om te voldoen aan de energiebehoefte). Daarna neemt de elektrische verwarming het over.
- Bivalente werking (2 energiebronnen = elektriciteit + stookolie/

Wanneer is een hybride installatie
interessant?

gas)
• In bivalent-parallelle modus zorgt de warmtepomp voor een
maximaal vermogen en dient de verwarmingsketel als onder-

Een warmtepomp kan interessant zijn bij een nieuwbouw, maar vooral
bij een renovatie.

steuning.
• In de bivalent-alternatieve modus levert de warmtepomp alle

Bij een renovatie kan je de investeringskost drukken doordat je kan

warmte tot een bepaalde buitentemperatuur. Daarna neemt de

kiezen voor een warmtepomp met een kleiner vermogen dan bij een

ketel de taak over.

mono-energetische werking.

Bij een hybride installatie wordt een warmtepomp gecombineerd met

Nog een voordeel: een hybride systeem werkt perfect met bestaande

een (bestaande) verwarmingsketel. Het voordeel is hier dat je een

radiatoren (en dat scheelt heel wat in een budget). Voor de goede wer-

warmtepomp kan kiezen met een lager vermogen dan in een monova-

king van een warmtepomp moet de afgiftetemperatuur zo laag moge-

lente mono-energetische opstelling. In koude periodes waar het ver-

lijk blijven. Een mono-energetische warmtepomp is daarom enkel ren-

mogen van de warmtepomp niet volstaat, neemt de ketel de warmte-

dabel bij goed geïsoleerde woningen die bovendien zijn uitgerust met

productie over. De ketel zorgt dus voor de verwarming in piekperiodes

lage temperatuurverwarming (bv. vloerverwarming). In een bestaand

en voor de productie van sanitair warm water.

huis met radiatoren is een hybride installatie interessanter.
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5 aandachtspunten
voor installateurs

Warmtebron

Warmtepomp
Compressie

Verdampen

Afgifte warmte

Condenseren

Expansie

➊

verwarmd blijft, is een hybride systeem een optimale aanvul-

De bestaande ketel moet in goede
staat zijn en perfect bruikbaar
ZIJN IN hybride modus

ling.

Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de warmtepomp zo veel mogelijk voorrang krijgt op de ketel. Dat kan

➍

via de regeling van de warmtepomp ofwel via een bijkomende regeling die beide aanstuurt.

Dimensioneer de warmtepomp
correct
Overdimensioneer de warmtepomp niet. Te veel reserves
nemen in de warmteverliesberekening zorgt voor minder

➋

draaiuren van de warmtepomp en voor slijtage door het

Een warmtepomp en een
cv-ketel hebben een
verschillende werking

voortdurend starten en stoppen van de compressor. Voorzie liever een voldoende groot buffervat.
De vuistregel: dimensioneer de warmtepomp tot 60% van de

Een warmtepomp en een cv-ketel werken op een heel ver-

warmtevraag.

schillende manier. Een warmtepomp werkt met een relatief

Voorbeeld: bij een woning die 10 kW vermogen nodig heeft

klein temperatuurverschil tussen aanvoer en retour. Een re-

bij een buitentemperatuur van -10 °C en een stookgrens van

geling van ΔT van 5 °C is ideaal omdat het koelmiddel en de
condensor daarop zijn ontwikkeld. Een cv-ketel daarentegen

12 °C, kiezen we voor een warmtepomp van 6 kW (60% van

werkt bij een ΔT van 20 °C. Dat betekent dat in een installatie

het maximaal vermogen).

met een warmtepomp de waterhoeveelheid vier keer groter

De warmtepomp zal dan ongeveer 80% van de verwar-

is dan met een cv-ketel. Dit kan leiden tot meer stromingsge-

mingsvraag van de woning kunnen dekken en de ketel onge-

luid of beperkingen van het warmtevermogen als de leidin-

veer 20%.

gen naar de afgifte-elementen te klein zijn. De beste oplossing hiervoor is een buffervat installeren tussen het hybride
opwekkingssysteem en het bestaande afgiftesysteem. Beter
voorkomen dan genezen (en klanten hebben die klagen over
geluidshinder).

➎

Let OP DE luchttoevoer
en geluidshinder
Let erop dat de warmtepomp beschikt over voldoende verse

➌

Check of de installatie geschikt
is voor een hybride installatie

lucht. Een goede luchttoevoer is essentieel, zowel in monobloc-opstelling (warmtepomp all-in-one) als in split unit
(warmtepomp met buiten- en binnenunit).

Om te bepalen of de installatie voldoet, bestaat er een sim-

Denk ook aan geluidshinder. In een rijhuis in de stad kunnen

pele test: regel de aanvoertemperatuur van de cv-ketel op

de buren klagen over het geluid van de ventilator van de

50-55 °C. Als hiermee de woning tijdens de winter correct

warmtepomp. Let hierop bij de plaatsing van de buitenunit.
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DE CASE

Bewuste keuze voor stookolie:
voor de portemonnee en het milieu
Toen ze gingen bouwen in het landelijke Lustin (provincie Namen), stelden Antoine
Installé en zijn vrouw zich de gebruikelijke vragen: natuursteen, baksteen of pleister? En
vooral: met welke energie wilden ze verwarmen? Budget en milieu vormden daarbij twee
belangrijke criteria. In het begin voelden de twee zich wat verloren…

“W

e wisten niet welk soort energie we moesten kiezen”, geeft

Bij de alternatieven werd aardgas snel geschrapt aangezien dat niet

Antoine Installé toe. “De technologie is de laatste jaren erg ge-

beschikbaar was in het landelijke gebied. En geothermie met een

ëvolueerd en je hoort zoveel dingen. Hoe kan je er zeker van zijn dat je

warmtepomp betekende dan weer een veel grotere investering dan

de juiste keuze maakt? Onze architect had stookolie zelfs niet ver-

een stookolieketel. Bovendien was het hellende terrein er weinig ge-

noemd bij het bespreken van de mogelijkheden.” Het koppel besloot

schikt voor. Het koppel overwoog om een warmtepomp te koppelen

zich te wenden tot een onafhankelijk bureau, dat bij nieuwbouw- of

aan fotovoltaïsche panelen, maar de prijs van elektriciteit en het gebrek

renovatieprojecten advies op maat geeft om het energieverbruik dras-

aan subsidies voor de installatie van zonnepanelen deden hen beslis-

tisch in te perken. Het bureau deed een energieaudit van de volledige

sen om de meerkosten van de installatie te besteden aan een nieuwe

woning en bracht de verwarmingsbehoeften van het gezin in kaart. In

keuken en aan andere uitrusting die hen belangrijker leek. Dan bleef er

hun analyse hielden ze enerzijds rekening met de investeringskosten

alleen nog propaan over, maar stookolie scoorde beter op het vlak van

en anderzijds met het verbruik over 20 jaar volgens de verwachte prijs

plaatsing, veiligheid, comfort, gemak en flexibiliteit.

evolutie van de verschillende energiebronnen. Stookolie kwam eruit als
meest voordelige optie.

“Stookolie is nu een zwavelarm product dat door de Europese
wetgeving schoner en schoner wordt.”
Eigenaar Antoine Installé
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< Na een energieaudit door een onafhankelijk adviesbureau
kwam stookolie als voordeligste oplossing uit de bus voor deze
nieuwbouwwoning.

Tip van de installateur
Sluit geen deuren! Zorg er altijd voor
dat het mogelijk is om achteraf externe
apparatuur bij aan te sluiten.

“We hebben een schacht met een grote
diameter voorzien die naar buiten loopt,
zodat later andere apparatuur zoals
zonnepanelen of een warmtepomp kunnen
worden aangesloten.”
Installateur Freddy Sacré

Energieaudit
De energieaudit bepaalde ook het vermogen van de verwarmingsketel,
in functie van het geschatte verbruik. Het koppel koos wel voor een iets
hoger vermogen, zodat hun zes kinderen ’s ochtends een warme douche kunnen nemen. Hun keuze viel daarom op een condensatieketel
van 30kW met een modulerende brander, waardoor het vermogen

Tip van Informazout
Of het nu gaat om nieuwbouw
of renovatie, bekijk altijd alle
verwarmingsoplossingen, inclusief
stookolie, zelfs als de architect of het
ontwerpbureau er niet aan denkt. Er
bestaat geen passe-partout oplossing,
maar stookolie biedt heel wat voordelen
en kan perfect worden gecombineerd
met alternatieve energiebronnen, van bij
de installatie van de ketel of achteraf.

aangepast kan worden in functie van de vraag en de buitentemperatuur. Er zijn drie circuits op aangesloten: vloerververwarming op de
gelijkvloerse verdieping, een radiatorcircuit op de eerste verdieping en
een circuit voor warmwaterproductie via een boiler van 160 liter. Het
radiatorcircuit op de eerste verdieping werd alleen voorzien voor de
badkamers. Dankzij de goede isolatie moesten de slaapkamers immers
niet verwarmd worden. Er werden ook leidingen gelegd waarop later
eventueel een zwembadcircuit kan worden aangesloten. Voor installateur Freddy Sacré & Zonen uit Courrière was de belangrijkste uitdaging
om het balansventilatiesysteem (luchttoevoer en -afvoer), dat nodig
was vanwege de zeer goede isolatie van het gebouw, op een kleine
zolder onder het dak te installeren.

Goed voor de portemonnee…
De stookolie wordt opgeslagen in een tank van 2.500 liter, wat overeenkomt met ongeveer twee jaar verbruik in de woning. “Zo kan ik 2.000
liter kopen (stookolie is altijd goedkoper vanaf die hoeveelheid), op het
moment waarop de prijs het laagst is”, vertelt Antoine Installé. “Dat is
het grote voordeel van een tank en dat maakt de keuze voor stookolie
zo interessant.”

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketel
De Dietrich Modulens O modulerende stookolie
condensatieketel van 30 kW
Geïntegreerde SWW boiler van 160 liter
Combineerbaar met een systeem op zonne-energie,
hout of warmtepomp. Het is bijvoorbeeld mogelijk
om een zonneboiler van 220 liter aan te sluiten.

Opslag stookolie
Tank van 2.500 liter

Installateur
Freddy Sacré et Fils - Courrière

…en voor het milieu
Het gezin verbruikt ongeveer 1.000 liter stookolie per jaar. “We denken
aan het milieu bij de isolatie van de woning, de keuze van de ramen,
enz. Wat stookolie betreft: hoewel het een fossiele brandstof is, is het
nu een zwavelarm product dat door de Europese wetgeving schoner en
schoner wordt. Bovendien geeft onze stookolieketel ons de vrijheid om
in de toekomst vloeibare brandstoffen van plantaardige of synthetische
oorsprong met een zeer kleine ecologische voetafdruk te gebruiken.
Op termijn zullen deze koolstofarm of zelfs -neutraal zijn. We kunnen
ook later nog een warmtepomp of zelfs zonnepanelen aansluiten om
sanitair warm water te verwarmen. Zo’n hybride oplossing zou nog (kosten-) efficiënter zijn.”

Installateur en eigenaar
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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.

Warmtepomp

Warm voor de toekomst

