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Actualiteit

Waalse overheid voerde herzien Nieuwe General Manager bij
premiestelsel in op 1 april
Informazout en Cedicol

S

inds 1 april 2015 heeft de Waalse overheid een herzien ener‑
giepremiestelsel ingevoerd voor bestaande woningen, na de
tijdelijke opschorting van de premies eind 2014. Waarin verschilt
het nieuwe van het oude premiesysteem?
Zo’n 60-tal verschillende premies werden teruggebracht naar een
tiental. Daarnaast is de hoogte van het premiebedrag afhankelijk
van het gezinsinkomen. Een laatste nieuwigheid is dat de aanvra‑
ger voor het uitvoeren van de werken een premie-aanvraagdossier
moet openen, dat twee jaar geldig is. Voortaan kan hij ook na de
werken de premies voor verschillende werken tegelijk aanvragen.
Het grootste basispremiebedrag wordt toegekend aan de instal‑
latie van een zonneboiler, waarvoor nog steeds een minimum‑
bedrag van 1.500 euro wordt toegekend: een niet te versmaden
financieel voordeel om uw klanten over de streep te trekken.
Meer informatie hierover vindt u op www.informazout.be,
‘premies’ of op energie.wallonie.be

V

anaf 1 mei is Willem Voets de nieuwe General Manager van
beide vzw’s. Hij neemt de leiding over van Ward Herteleer, die
na een loopbaan van zestien jaar met pensioen ging en van wie u
het laatste editoriaal hiernaast kunt lezen.
In de voorbije periode heeft Cedicol zich verder ontwikkeld tot
een professioneel Trainingcenter, met een uitgebreid aanbod aan
opleidingsmodules en certificaten inzake het installeren van ver‑
warmingssystemen met stookolie. Inmiddels biedt Cedicol ook
pakketten aan over de installatie van verwarmingssystemen met
aardgas en hernieuwbare energiebronnen. Jaarlijks worden er
meer dan duizend technici opgeleid.
Informazout is uitgegroeid tot een volwaardige marketingor‑
ganisatie, die op professionele wijze en gebruikmakend van de
hedendaagse communicatietechnieken haar doelgroepen effici‑
ënt informeert over rationeel energieverbruik en verwarmen met
stookolie, en zo haar steentje bijdraagt aan de ondersteuning van
de leden in hun activiteiten.

Ben je trots op je vakwerk in
mazout? Word MazoutExpert!

B

ijna 700 firma’s in België zijn op dit moment actief als
“MazoutExpert”-firma in de specialisatie ‘ketel/brander’ en/
of ‘tank’. Om dit bestand van bedrijven met kwaliteitslabel voor
mazouttechniek uit te breiden, wordt in mei en juni een mailing
uitgevoerd bij ongeveer 6.000 verwarmingsfirma’s in België.
Bent u als bedrijfsleider of technicus trots op uw vakwerk in
mazout, bent u in het bezit van de nodige erkenningen (‘erkend
technicus vloeibare brandstoffen’ of ‘erkend stookolietechnicus
reservoirs’), en hebt u deze mailing niet ontvangen? Geen nood,
u kan de documenten van het MazoutExpert-label verkrijgen
op eenvoudige aanvraag op het nummer 02/558 52 20, of zelf
het inschrijvingsformulier downloaden via www.cedicol.be/nl/
mazoutexpert-inschrijving.
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Meer informatie: www.cedicol.be/nl/wat-mazoutexpert.
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Ward Herteleer (l.) geeft de fakkel door aan
Willem Voets (r.)
Willem Voets: “Vooruitblikkend naar de toekomst is het onze
uitdaging om de plaats van stookolie te vrijwaren als kostenbe‑
wuste, energie-efficiënte en veilige brandstof voor de verwarming
van gebouwen van vandaag en morgen. Onze brandstof heeft
een aantal unieke en sterke pluspunten inzake financieel beheer,
zekerheid van bevoorrading, buffercapaciteit en veiligheid, troe‑
ven die we als uithangbord zullen blijven inzetten. Ook in de
combinatie met systemen die gebruikmaken van hernieuwbare
energie is stookolie een perfecte partner. Zowel Informazout als
Cedicol heeft daarin een belangrijke positie en rol, ieder vanuit
haar eigen perspectief.”
Willem Voets is 54 jaar oud, ingenieur bouwkunde met aanvul‑
lende opleiding in bedrijfsbeleid en marketing. Voorheen was hij
als commercieel directeur en directielid actief in de bouwsector
bij Theuma (technische deursystemen), bij T.palm (algemene aan‑
nemer in woning- en appartementsbouw) en ook in de verwar‑
mingssector bij Buderus Heiztechnik (verwarmingssystemen).

Warmtepompen: nood aan
een genuanceerd debat

I

n het kader van de aangekondigde herziening van het premie‑
systeem voor energiemaatregelen in de woningbouw, heeft
Informazout een nota opgesteld over het specifieke beleid van de
overheid met betrekking tot subsidies voor warmtepompen. Die
worden gezien als alternatief voor verwarmingsketels op fossiele
brandstoffen. De nota is gericht aan de ministers die bevoegd zijn
voor energie en de studiediensten van de verschillende politieke
partijen. Ze gaat in op enkele foutieve hypotheses over de effici‑
ëntie en het elektriciteitsverbruik van warmtepompen. Dit zijn de
belangrijkste punten uit de nota.
In nieuwbouw kunnen warmtepompen effectief een alternatief
zijn voor hoogrendementsketels. In renovatieprojecten daarente‑
gen komt het heel vaak voor dat de huidige lucht/water-warmte‑
pompen niet aan de verwachtingen voldoen.
Metingen die op het terrein in Duitsland zijn uitgevoerd, tonen
aan dat slechts 12,5% van de lucht/water-warmtepompen in
bestaande woningen de prestaties leveren die waren voorop‑
gesteld. Het resultaat is dat de bewoners van die gerenoveerde
woningen met warmtepomp verrast werden door de hoge ener‑
gierekening. Bovendien zal de groeiende vraag naar warmtepom‑
pen de totale residentiële vraag naar elektriciteit verdubbelen.
Een eenvoudige berekening toont aan dat er in België voor 1,4 GW
extra netwerkcapaciteit of twee elektriciteitscentrales nodig zou
zijn om 2 miljoen warmtepompen te doen draaien.
Op basis van die argumenten formuleert Informazout de volgende
aanbevelingen aan de politieke beleidsmakers:
• schrap het bonussysteem voor warmtepompen in renovatie‑
projecten
• stimuleer een genuanceerd debat op basis van bewezen feiten
• creëer een evenwichtige context voor alle energiebronnen met
vergelijkbare efficiëntie.

Actualiteit

‘kaMAZOUTra’ slaat aan!

N

a de lancering van het nieuwe reclameconcept “kaMA‑
ZOUTra” ter gelegenheid van Batibouw, is in maart een
bevraging uitgevoerd door het bureau TNS Dimarso bij meer dan
700 mensen – zowel gebruikers als niet-gebruikers van stook‑
olie. Bedoeling van deze enquête achteraf was na te gaan of de
campagne was opgemerkt
door de doelgroep, en om
de impact en invloed op het
publiek in te schatten.
De resultaten van het
onderzoek zijn vrij positief.
Ondanks een licht polarise‑
rend effect onder de nietgebruikers van stookolie,
Het kaMAZOUTra-concept
bevalt de nieuwe reclame‑
wordt
verdergezet
met als thema
campagne de doelgroep wel
“betalingsmodaliteiten”.
degelijk: zij vinden ze aan‑
trekkelijk. De diverse recla‑
meboodschappen bevestigen de consumenten in hun keuze voor
mazout als warmtebron en stellen hen gerust. Dit strookt met het
doel van de campagne : het behouden van de bestaande klanten
en mazout een moderner imago meegeven.
Het reclameconcept “kaMAZOUTra” zal dus verder worden ont‑
wikkeld en aangepast aan andere thema’s rond stookolie zoals
oorspronkelijk gepland. Dat bleek reeds in mei met de campagne
over de betalingsmodaliteiten.

D

e wissel van de managementwacht bij Cedicol en
Informazout geeft mij de kans om de voorbije periode
af te sluiten met een visie op de toekomst.

Eind jaren 1990, toen ik de leiding van beide organisaties
op mij nam, was de verwarmingstechniek vrij standaard en
statisch. Vandaag is ze sterk geavanceerd, modulerend en
hybride aan het worden. Destijds speelde de bouwschil een
relatief beperkte rol in de bouwproblematiek, terwijl deze
vandaag bovenaan de bouwagenda staat met bijna-energie‑
neutrale woningen als standaard objectief.
Bovendien zet de wetgever er sterk op in om het aandeel van
hernieuwbare energie zo ver mogelijk te laten doordringen.
Men stuit daarbij op de kostenoptimale grenzen (is het nog
betaalbaar en is er een redelijke terugverdientijd?) en op
de vraag of het comfort wel gegarandeerd is (hernieuwbare
energieën zijn per definitie wisselend in aanbod en slechts
beperkt stockeerbaar).

Eén van de gevolgen is dat aardgas afhaakt in nieuwbouw‑
verkavelingen, en dat de troeven van een vloeibare brand‑
stof aan belang winnen. Voor de consument is de prijs van
de brandstof sterk gezakt, en de wereldvoorraden blijven
toenemen. De verbruiker ontsnapt aan de stijgende prijs van
de netwerken (voor aardgas en elektriciteit), en kan maxi‑
maal inzetten op hernieuwbare energie want in zijn reservoir
heeft hij een compacte energiebuffer binnen handbereik.
De nieuwste technologieën garanderen dat deze buffer voor
bijna 100% in warmte omgezet wordt.

Editoriaal

Een nieuwe rol voor vloeibare brandstoffen
in een veranderende verwarmingswereld

Daarenboven belast deze verwarmingstechniek – in tegen‑
stelling tot warmtepompen – het elektriciteitsnet vrijwel
niet, en draagt ze dus bij tot de zekerheid van onze energie‑
bevoorrading, vooral in de winter.
Met deze bouwstenen levert stookolie een duurzame, veilige
en betaalbare bijdrage voor de verwarming van onze gebou‑
wen: tot 2020 en daarna.
WA R D H E R T E L E E R
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Innovatie

Stookolietechniek op de ISH beurs

Een waaier van oplossingen voor
lage‑energiewoningen

W

ie door de verwarmingshallen van de vak‑
beurs ISH in Frankfurt liep, heeft vastgesteld
dat stookolie ook in West-Europa nog een signifi‑
cante rol speelt. Verschillende fabrikanten investe‑
ren in deze vloeibare brandstof en brengen innove‑
rende technieken uit. We stellen er enkele van voor.

Z

oals u verder in dit artikel kan lezen wordt er vlijtig gewerkt
aan oplossingen op maat voor lage-energiewoningen. Toch is
de markt voor stookolieverwarming nog grotendeels een vervan‑
gingsmarkt. En ze blijft aanzienlijk: in Duitsland alleen al zijn er
6 miljoen stookolieketels in werking. Volgens een onderzoek van
consumentenorganisatie GfK is 93% van de Duitse gebruikers van
stookolieverwarming tevreden over de techniek.

Bij Brötje ging men zelfs een stap verder: daar werd een ‘Novo‑
condens BOB’ condensatieketel gecombineerd met een ‘Senso‑
Therm BLW Split’ lucht/water-warmtepomp en een PV-installatie.
De ‘ISR EHMS’-regeling zorgt ervoor dat het buffervat wordt opge‑
laden door de warmtepomp van zodra er fotovoltaïsche stroom
voorhanden is. De condensatieketel springt dan in om pieklasten
op te vangen.

Een oplossing voor kleine vermogens
Nieuwbouwwoningen – en in toenemende mate ook energie‑
zuinig gerenoveerde woningen – hebben een steeds lagere ver‑
warmingsbehoefte. Om op deze markt een kans te hebben zijn
er modulerende branders nodig, die zowel voldoende vermogen
kunnen leveren voor SWW-comfort als de lage vermogens aan‑
kunnen die nodig zijn voor woningverwarming.
Foto: Herrmann

De uitdaging voor de fabrikanten bestaat er dan ook in om ener‑
giezuinige systemen te ontwikkelen die passen in het gebouwen‑
bestand. Het is immers niet evident om zomaar elke woning om te
bouwen tot op een bijna-energieneutraal niveau. In vele gevallen
zullen er dus systemen nodig zijn die relatief hoge vermogens en
temperaturen moeten kunnen leveren. Stookolie kan ook hier een
uitkomst bieden. Daarnaast is er de impact van het energielabel.

hetzij stookolie. Volgens de nieuwe indeling van het energielabel
zou deze combinatie zelfs klasse A++ bereiken, het bewijs dat men
ook met stookolietechniek de hoogste rendementsklasse kan
bereiken.

Foto: Viessmann

De toekomst is hybride
Op Batibouw hebben we gezien dat fabrikanten in een eerste
reactie compacte en betaalbare hoogrendements- en condense‑
rende stookolieketels aanbie‑
den. Op ISH zag men heel wat
combinaties van hernieuw‑
bare energie en stookolie,
meestal in de vorm van een
hybride installatie met warm‑
tepomp en ketel.

De toekomst is
hybride: op de Viessmannstand werd een combinatie
van warmtepomp en
stookolieketel voorgesteld
die automatisch de meest
voordelige energie kiest.

04
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Op de Viessmann-stand werd
de ‘Vitolacaldens 222-F’ voor‑
gesteld als een toekomst‑
bestendige oplossing voor
installaties op stookolie. Het
is een compacte combinatie
van een condensatieketel op
stookolie met een split-lucht/
water-warmtepomp en een
buffervat van 100 liter. De
regeling kiest automatisch
de meest voordelige energie‑
bron: hetzij stroom en de gra‑
tis warmte uit de buitenlucht,

Om in te spelen op de dalende
verwarmingsbehoeften stelde Herrmann een
blauwevlambrander voor met een traploos modulerend
vermogen van 1:3.
Branderspecialist Herrmann stelde blauwevlambranders voor met
een modulatiebereik van 3:1. Het hart van deze brander is de olie‑
pomp met magneetmotor, die het debiet van de stookolie traploos
kan regelen. De pomp bestaat uit twee componenten: een toe‑
voerpomp en een hogedrukpomp. Die configuratie zorgt ervoor
dat de stookolie volledig ontlucht wordt vooraleer de brandstof
de hogedrukpomp bereikt. Zo verkrijgt men een precieze dose‑
ring, zonder complicaties door luchtbellen of schommelingen in
de brandstofkwaliteit. De ‘HLM 35’ branders zijn geschikt voor
standaard stookolie, zwavelarme stookolie en stookolie met 10%
biodiesel (B10). Er is een uitvoering met een vermogen van 8-24
kW en één van 12-36 kW.

Innovatie

Innoverende oplossingen

O

m een passend antwoord te kunnen bieden op de eisen van
moderne woningen moet men soms verder kijken dan de
traditionele verwarmingstechniek. IWO, de technische vereni‑
ging voor stookolie van Duitsland, stelde zo’n oplossing voor: de
‘Hybridplus’. Het ging om een uiterst compacte condensatieketel
op stookolie met een modulatiebereik van 1,5 tot 13 kW. Daar‑
bij levert de stookoliebrander tussen 1,5 tot 10 kW, terwijl een
elektrisch systeem een extra boost van 3 kW geeft. Dat laatste
kan worden aangesloten op PV-panelen voor een bijdrage van
hernieuwbare energie. Bovendien kan de brander zowel op stan‑
daard stookolie als op biodiesel werken. De combinatie van de
beperkte afmetingen (nauwelijks groter dan een microgolfoven)
en een groot modulatiebereik maken dit tot de ideale oplossing
voor een lage-energiewoning. De warmtewisselaar is in grafiet
om bestand te zijn tegen de condensaten, en de rookgasafvoer is
voorzien van een katalytische convertor voor een minimale scha‑
delijke uitstoot.

De voornaamste beperking was de levensduur van het brander‑
gedeelte. Een vrachtwagen gaat uiteraard veel minder lang mee
dan een woning, en bovendien zijn de looptijden van dergelijke
toestellen veel korter dan bij een ketel. Het basistoestel is ontwor‑
pen om ongeveer 6.000 uur mee te gaan, wat overeenkomt met
het verbruik van zo’n 6.000 liter stookolie. In de context van een
energiezuinige woning betekent dat een levensduur van drie tot
vier jaar, wat duidelijk te kort is voor een verwarmingstoestel. IWO
heeft hier een vindingrijke oplossing voor. Het brandergedeelte,
met de hydraulische aansluitingen, brandstoftoevoer en rookgasaf‑
voer, staat gemonteerd op een uittrekbare schuif. Als dat onderdeel
het einde van de levensduur nadert, hoeft men slechts de schuif
te verwijderen en te ruilen door een nieuwe stookmodule. Een
geoefende monteur klaart die klus in 30 seconden zonder speci‑
aal gereedschap. De oude stookmodule wordt gereviseerd, waarbij
aan slijtage onderhevige onderdelen worden vervangen, om ver‑
volgens terug ingezet te worden bij een volgende ruiloperatie.

Dit toestel is het resultaat van de verdere ontwikkeling voor
woningverwarming van een techniek die al wijd verspreid is in de
transportsector. Het is namelijk gebaseerd op een kleine brander
die wordt gebruikt om de cabines van vrachtwagens te verwar‑
men. Het IWO-team paste deze techniek aan om ze geschikt te
maken voor woningverwarming. Het nieuwe concept werd getest
door het keuringscentrum TÜV Rheinland.

Op ISH stelde IWO een prototype voor dat aan alle technische
eisen voor een stooktoestel voldeed. Als er een industriële part‑
ner gevonden wordt, kan de ‘Hybridplus’ in productie genomen
worden.

Foto: IWO

www.zukunftsheizen.de

IWO stelde een innoverende oplossing voor lage-energiewoningen voor: deze uiterst compacte condenserende
stookolieketel met een vermogen van 1,5 tot 13 kW. Uniek aan deze ketel is het onderhoudsconcept: het brandergedeelte kan
eenvoudig worden uitgenomen en geruild. De hele operatie kan in een handomdraai worden uitgevoerd.
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Dossier

Energielabels voor pakketten van
verwarmingstoestellen, temperatuur
regelaars en zonne-energie-installaties

V

anaf 26 september 2015 worden vier Euro‑
pese verordeningen van kracht over ecolo‑
gisch ontwerp en energie-etikettering van toe‑
stellen voor ruimteverwarming en waterver‑
warming. Elke fabrikant, invoerder of handelaar
(installateur) van ruimteverwarmings- of combi‑
natieverwarmingstoestellen, temperatuurrege‑
laars, zonne-energie-installaties of van pakketten
hiervan, moet zich houden aan de productinfor‑
matie-eisen betreffende energielabels.

De verordeningen stellen enerzijds eisen inzake ecologisch
ontwerp voor individuele ruimte- en combinatieverwarmings
toestellen met een nominale warmteafgifte (warmtecapaciteit)
≤ 400 kW. Maar we gaan hier in op de verplichtingen voor de
labels.

combinatieverwarmingstoestellen die warmte produceren door
middel van elektriciteit, gasvormige of vloeibare brandstoffen.
COV-toestellen worden ook ontworpen om SWW te leveren, en
moeten aangesloten kunnen worden op een externe watervoor‑
ziening. Zelfs als een RUV- of een COV-toestel opgenomen is in
een pakket en als dusdanig wordt gekenmerkt, moet het even‑
eens worden voorzien van een energie-efficiëntielabel (product‑
label) als een afzonderlijk product.

Wanneer?
Vanaf 26 september 2015 moeten een gedrukt EU-energielabel
en een productkaart beschikbaar zijn, maar de eisen van de eti‑
kettering gaan ook over de benodigde informatie over de energie‑
klasse in advertenties en in technisch promotiemateriaal, en over
elektronische versies van het EU-energielabel en de productkaart.
Ze gelden voor handelaars van nieuwe op de markt gebrachte pro‑
ducten. Wanneer de producten te koop, te huur of als huurkoop
worden aangeboden via het internet, zijn ook daar een weergave
van het EU-energielabel en de productkaart verplicht. Voor tem‑
peratuurregelaars en zonne-energie-installaties geldt de bijko‑
mende verplichting om een productkaart beschikbaar te stellen.

Wie en waarom?
Zowel een fabrikant actief in de Europese Economische Ruimte
(EER) als een invoerder uit een land buiten de EER die RUV- en
COV-toestellen (waaronder olie- of gasgestookte ketels) produ‑
ceert en deze op de EER-markt wil lanceren, moet zorgen voor de
naleving en de documentatie van de etiketteringsregels. Dit geldt
ook voor een gemachtigde in de EER voor een fabrikant die geves‑
tigd is in een land buiten de EER. De EER omvat de EU-lidstaten en
de EVA-landen (Europese Vrijhandelsassociatie).

Het energielabel voor een pakket met RUV-toestel.

RUV- en COV-toestellen zijn goed voor een groot deel van het
energieverbruik in de Europese huishoudens. De mogelijkheden
voor het verminderen van hun energieverbruik zijn aanzienlijk
in combinatie met de juiste temperatuurregelaars en zonneenergie-installaties. De EU heeft daarom besloten om de ener‑
gie-etikettering van dergelijke pakketten te introduceren volgens
dezelfde energie-etiketteringsschaal als voor individuele RUV- en
COV-toestellen.

Temperatuurregelaars
De energie-etiketteringsvereisten zijn van toepassing op pak‑
ketten van ruimteverwarmings- (‘RUV’) en combinatieverwar‑
mings- (‘COV’) toestellen met een nominale warmteafgifte ≤ 70
kW, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties. ‘Ruim‑
teverwarmingssystemen’ zijn zowel ketels, warmtepompen en

06
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Het meest elementaire pakket bestaat uit een RUV- of COV-toestel
en een temperatuurregeling. We onderscheiden acht verschil‑
lende klassen van temperatuurregeling, volgens het niveau van
efficiëntieverbetering. Het schema in 'De praktijk' onderaan p. 8
geeft deze klassen weer.

Dossier

Het ene pakket verwarmingstoestellen
is het andere niet

CV-systeem
op water

Warmwatertank (solar)

Suppl.
verwarming

Temperatuurregeling

Ruimteverwarming

Warmwater‑
tank

Er zijn tevens RUV-toestellen waarbij bepaalde apparaten (bv. een
warmwatertank) geen deel uitmaken van een pakket. Het label is
dan slechts van toepassing op het RUV-toestel met temperatuur‑
regeling.

Zonneenergieinstallatie

CV-systeem
op water

Warmwatertank (solar)

Suppl.
verwarming

a)

b)

Pakketten met RUV-toestellen kunnen op diverse manieren
samengesteld zijn. Enkele voorbeelden. Een basispakket bestaat
uit een ketel/warmtepomp en een temperatuurregeling. Ook
een pakket met een RUV-toestel, temperatuurregeling en extra
verwarming (zoals een hybride verwarmingstoestel met een
oliegestookte ketel en een warmtepomp) komt in aanmerking,
alsook een pakket bestaande uit temperatuurregeling en zonne‑
-apparaten alleen gebruikt voor ruimteverwarming. Hetzelfde
geldt voor pakketten met COV-toestellen. Mogelijke voorbeelden
daarvan zijn een ketel/warmtepomp COV-toestel, temperatuur‑
regeling en zonne-apparaten (alleen gebruikt voor waterverwar‑
ming) en een ketel/warmtepomp COV-toestel met temperatuur‑
regeling en zonne-apparaten, extra verwarming en zonne-appara‑
ten gebruikt voor ruimteverwarming.

Temperatuurregeling

Zonne-energie-installaties omvatten zowel gehele zonne-energie‑
systemen verkocht als een gecombineerde eenheid, als zonnecol‑
lectoren, warmwatertanks op zonne-energie, en pompen in het
zonnecollectorcircuit verkocht als individuele producten. Voor
pompen in het zonneboilercircuit geldt een speciale regeling voor
de eisen inzake ecologisch ontwerp.

Ruimteverwarming

Zonne-energie-installaties

Backup

c)

Drie voorbeelden van pakketten met
ruimteverwarmingstoestellen: (a) een basispakket
met ketel/warmtepomp en temperatuurregeling,
(b) een pakket met ruimteverwarmingstoestel,
temperatuurregeling en extra verwarming (bv. een hybride
verwarmingstoestel met een oliegestookte ketel en een
warmtepomp) en (c) een pakket met temperatuurregeling
en zonne-apparaten (warmwatertank, zonnecollectoren,
pompen etc.) alleen gebruikt voor ruimteverwarming.

rode en groene pijlen en de A-G schaal wordt uitgebreid met de
nieuwe energieklassen A⁺, A⁺⁺ en A⁺⁺⁺. De leverancier (instal‑
lateur) van het gehele pakket moet het energielabel aanleveren
samen met dit pakket.

a)

b)

Warmwatertanks maken geen deel uit van het
pakket voor ruimteverwarming.

Wat zijn de vereisten voor energie-etikettering?
Pakketten van RUV- en COV-toestellen, temperatuurregelaars en
zonne-apparaten worden bepaald door de nieuwe EU-regelgeving
inzake energie-etikettering. Het energielabel is identiek in alle EUlanden en bevat pictogrammen in plaats van tekst, dat is gemak‑
kelijk begrijpbaar in alle landen. Het label heeft de herkenbare

Het energielabel voor een pakket met COV-toestel.
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De praktijk

Aan de slag met energielabels
en productkaarten

I

Om die praktijk te illustreren nemen we hier een
eenvoudig voorbeeld over uit de ‘Gids voor de
bepaling van de energie-efficiëntieklassen van
pakketten’. Het laat stap voor stap zien hoe u
het correcte energielabel en de productkaarten
gebruikt, en het bijkomende energie-efficiën‑
tielabel voor de installatie (pakketlabel) bepaalt.

n de rubriek ‘Dossier’ in dit nummer leest u
over de introductie van het ‘Energielabel’ in
het kader van de Europese energie-efficiëntie
richtlijn. Maar hoe ga je in de praktijk te werk
om de energie-efficiëntieklassen van verwar‑
mingsinstallaties en hun verschillende compo‑
nenten te bepalen?

Basis

Efficiëntieverbetering

In dit voorbeeld vertrekken we van een ruimteverwarmingtoestel
(RUV) met een ketel van 20 kW waarvan de seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) 88% bedraagt. Dit
toestel behoort aldus tot energie-efficiëntieklasse B, en de pro‑
ductkaart van het toestel vermeldt de verplichte technische para‑
meters.

Om de energie-efficiëntie te verbeteren worden er een weers‑
afhankelijke regeling met kamersensoren en een zonne-energieinstallatie als verwarmingsondersteuning toegevoegd, hieronder
schematisch geïllustreerd:

Productlabel
Seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming ηs in %
A⁺⁺⁺

Volgens de tabel die de efficiëntieverbeteringen door temperatuurregelaars indeelt, behoort dit type regeling tot klasse VII,
waarbij de temperatuurregelaar een energie-efficiëntieverbete‑
ring geeft van 3,5%.

ηs ≥ 150

A⁺⁺

125 ≤ ηs < 150

A⁺

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30

Voor de zonne-energie-installatie vinden we de technische para‑
meters in hun bijhorende productkaart. Volgende parameters
moeten we implementeren in het rekenblad:
• Asol: het apparatuuroppervlak van de collector in m², afgerond
tot op twee decimalen

Geluid tijdens werking binnen
Nominaal vermogen

Indeling van de efficiëntieverbeteringen door temperatuurregelaars
Klasse

I
Aan/uit kamerthermostaat

Waarde (%)
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1

II
Weercompensatie‑
regeling, voor
gebruik met
modulerende
verwarmingstoestellen
2

III
Weercompensatie
regeling
voor gebruik
met aan/uitverwarmingstoestellen
1,5

IV
TPI-kamer
thermostaat,
voor gebruik
met aan/uitverwarmingstoestellen

2

V
Modulerende
kamerthermostaat,
voor gebruik
met
modulerende
verwarmingstoestellen
3

VI
Weercompensatieregeling
plus kamer‑
sensor, voor
gebruik met
modulerende
verwarmingstoestellen
4

VII
Weercompensatie‑
regeling en
kamersensor,
voor gebruik
met aan/uitverwarmingstoestellen
3,5

VIII
Multi-sensor
kamertemperatuurregelaar, voor
gebruik met
modulerende
verwarmingstoestellen
5

De praktijk
• ηcol: de efficiëntie van de collector in %, afgerond tot op het
dichtstbijzijnde gehele getal
• V: opslagvolume van de warmwatertank op zonne-energie
in m³
Voor de warmwatertank op zonne-energie (≤ 500 liter) wordt
de energie-efficiëntieklasse bepaald volgens de verordening van
energie-etikettering in bijlage II punt 3. De bepalende parameter
is hierbij het warmhoudverlies ‘S’ van de warmwatertank in W,
afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.
In dit voorbeeld hanteren we volgende
fictieve gegevens:
• Asol = 4 m²
• ηcol = 84 %
• V = 300 liter = 0,3 m³
• een energie-efficiëntieklasse ‘A’ voor
de warmwatertank.

Pakketlabel
Ruimteverwarmingsfunctie

Toegevoegde
elementen

A

+

De coëfficiënten ‘III’ en ‘IV’ uit het reken‑
blad worden berekend volgens de veror‑
300 L
dening van de energie-etikettering, bij‑
lage IV punt 5, waarbij :
• III is de waarde van de wiskundige formule: 294/(11*Prated),
waarbij Prated is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel
als hoofdverwarming ⇒ 1,336
• IV is de waarde van de wiskundige formule: 115/(11*Prated),
waarbij Prated is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel
als hoofdverwarming ⇒ 0,523
• Prated is de nominale warmteafgifte, d.w.z. de aangegeven
warmteafgifte van het verwarmingstoestel bij het voorzien van
ruimteverwarming onder normale omstandigheden, uitge‑
drukt in kW.

A+

X
X

Temperatuurregelaar

+

X

2015

A

A

B

+

Tweede
ruimteverwarmingstoestel

A+++
A++

+
30 w

2015

B

Warmwatertank

II

A
B
C
D
E
F
G

II

Basistoestel

Zonnecollector
I

I

C
D
E
F
G
811/2013

812/2013

De aan te leveren productkaart voor het pakket van ruimte
verwarming ziet er dan zo uit:

Het resultaat voor de hele installatie
Dat geeft dan als resultaat:

Deze installatie krijgt dus een bijkomend energie-efficiëntielabel
‘A’ voor het pakket van ruimteverwarmingstoestel, temperatuur‑
regelaar en zonne-energie-installatie.

De “Gids voor de bepaling van de energie-efficiëntieklassen van pakketten” is verkrijgbaar bij Cedicol. Download hem via www.cedicol.be vanaf 1/08/2015.
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Cases

Het optimale evenwicht met
warmtepomp en stookolie
rende stookolieketel pompt het water rond over een efficiënt wer‑
kende evenwichtsfles, die tevens gekoppeld is aan de lucht/waterwarmtepomp die in verbinding staat met een buffervat van 120
liter. Wanneer de buitentemperatuur minder dan 7°C bedraagt
wordt dit buffervat opgewarmd door de stookolieverwarmingske‑
tel. Bij meer dan 7°C buitentemperatuur gebeurt dit via de warm‑
tepomp. Op basis daarvan nemen de vloerverwarmingskring (op
het gelijkvloers) en de radiatorenkring (op de verdieping) warm
water uit het buffervat op.”

L

ieven Van Rossem renoveerde zijn ouderlijke
hoeve in Lokeren. Hij is installateur, en koos als
bouwheer voor een hybride verwarmingsoplos‑
sing. Een condenserende stookolieketel wordt er
gecombineerd met een lucht/water-warmtepomp.
In functie van de buitentemperatuur stuurt ofwel
de pomp ofwel de stookolieketel de verwarming en
het sanitair warm water aan. Een evenwichtsfles
zorgt voor een optimale circulatie.

Duurzaam en rationeel energiegebruik
Foto: PDC

Het is een mooi praktijkvoorbeeld van hoe duurzaamheid en rati‑
oneel energiegebruik kunnen samengaan. “Het pluspunt van een
stookolieketel bij een dergelijke hybride oplossing is dat deze heel
wat meer watercapaciteit heeft dan eender welk ander type ver‑
warmingsketel. Het installeren van gecombineerde oplossingen is
een vrij recent gegeven, en vraagt een bepaalde investering van
de bouwheer. Maar op termijn ben ik verzekerd van aanzienlijke
lagere stookkosten vergeleken met een klassieke verwarmingsin‑
stallatie.”

Grotere woonoppervlakte, lagere stookkosten

In de gerenoveerde hoeve wordt een aanzienlijke
woonoppervlakte energiezuinig en duurzaam verwarmd.

De gerenoveerde hoeve is nog niet volledig afgewerkt en
bewoond, waardoor een langjarige vergelijking van de stookkos‑
ten nog niet mogelijk is. Wel bleek reeds dat de nieuwe verwar‑
Foto: PDC

S

inds 2008 al renoveert installateur Lieven Van Rossem, samen
met zijn zoon en toekomstige opvolger Massimo, een 17de
eeuwse hoeve in Lokeren waar hij binnen afzienbare tijd zelf zijn
intrek inneemt. Een bestaande stookolieketel van meer dan 25
jaar, weinig energiezuinig en bovendien met beginnende con‑
densatieproblemen in de schouw, werd bedankt voor zijn lange
staat van dienst. Ook de kunststofleidingen hadden hun beste tijd
gehad.
Voor de verwarming en het sanitair warm water opteerde hij
voor een hybride oplossing, waarbij een condenserende stooko‑
lieketel gecombineerd wordt met een lucht/water-warmtepomp.
Beide toestellen zijn van Buderus: een stookolieketel ‘G125 RLU’
(C-type) van 30 kW en een lucht/water-warmtepomp ‘Logatherm
WPLS’ met een vermogen van 12 kW. Buiten staat er een boven‑
grondse, dubbelwandige stookolietank met een capaciteit van
2.500 liter.

Opbouw van de installatie
Deze hybride installatie verwarmt de hele gerenoveerde hoeve.
Lieven Van Rossem legt uit hoe ze is opgebouwd. “De condense‑
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Lieven Van Rossem: “Dit is relatief nieuwe
technologie in de beginfase en complexer dan de
technieken van pakweg 20 jaar geleden. Ik kreeg een zeer
goede ondersteuning van de fabrikant voor het opstellen
van installatieschema’s.”

Foto: PDC

Cases
de warmtepomp die – net als de stookolieketel – over een afzon‑
derlijke buitenvoeler beschikt. Volgens Lieven Van Rossem speelt
vooral het integreren van de evenwichtsfles een belangrijke rol in
het optimaal functioneren van de hybride installatie. “Zonder de
evenwichtsfles zou de stookolieketel zelf deze rol op zich nemen,
en wordt alles over de warmtewisselaar gestuurd. Dat wou ik lie‑
ver vermijden. De evenwichtsfles zorgt er bijvoorbeeld voor dat
de circulatiepompen gelijkmatiger functioneren en dat er minder
tegendruk is. Alle circulatie verloopt via de evenwichtsfles: die
zorgt letterlijk voor het evenwichtig functioneren van de verwar‑
mingsinstallatie.”
Voor het onderhoud is het hybride systeem uiteraard in goede
handen. “Als installateur sanitair en HVAC voer ik het jaarlijkse
onderhoud van de stookolieketel zelf uit,” zegt Van Rossem. “Het
tweejaarlijkse nazicht van de lucht/water-warmtepomp gebeurt
wel door de fabrikant. Hierbij wordt onder meer het koelmiddel‑
circuit (op basis van freon) gecontroleerd op de aanwezigheid van
eventuele lekken.”

Perfecte ondersteuning

De hybride verwarmingsinstallatie bestaat uit een
stookolieketel ‘GB125 RLU’ van 30 kW, en een lucht/waterwarmtepomp ‘Logatherm WPLS’ van 12 kW.

mingsinstallatie ontegensprekelijk een beter rendement heeft
dan de vorige, en dat het energieverbruik voor verwarming over
de voorbije maanden aanzienlijk gereduceerd werd, weet Van
Rossem. “In het voorbije jaar werd de toekomstige woonst al ver‑
warmd op een temperatuur van 20°C op het gelijkvloers en 18°C
op de verdieping. Dat stemt overeen met een stookolieverbruik
van ongeveer 1.000 liter en een elektriciteitskost van zo’n 450
euro op jaarbasis. Gezien het grote woonvolume van meer dan
1.200 m³ is dit een zeer verdienstelijk energieverbruik. Vóór de
renovatie bedroeg het stookolieverbruik op jaarbasis om en bij
de 3.000 liter, ook al werden de ruimten toen maar beperkt ver‑
warmd: één radiator in de keuken/leefruimte en één boven. Nu
is er vloerverwarming geïnstalleerd op het gelijkvloers en zijn er
zes radiatoren in verschillende kamers op de verdieping. De radi‑
atoren werden ook dermate overgedimensioneerd zodat er zelfs
tot 20°C kan verwarmd worden, en dat met water verwarmd op
35°C tot 40°C in een lagetemperatuurketel. Zelfs als het buiten
-5°C vriest halen we op de verdieping probleemloos 20°C.”

Het belang van de evenwichtsfles
Ook alle regelingen van de toestellen die deel uitmaken van de ver‑
warmingsinstallatie zijn van één en dezelfde fabrikant afkomstig.
Zowel op het gelijkvloers als op de verdieping werd er een kamer‑
sensor geïnstalleerd. Het instellen van de regelingen gebeurt via

Sommige installateurs hebben nog drempelvrees om een hybride
verwarmingsinstallatie voor te stellen aan hun klanten. “Dit is
relatief nieuwe technologie die nog in de beginfase zit, en com‑
plexer is dan de technieken van pakweg 20 jaar geleden. Maar
met het toenemend aantal hybride verwarmingsinstallaties zal
ook de investeringskost dalen. Mijn persoonlijke ervaring is dat er
een zeer goede ondersteuning was vanwege de fabrikant voor het
opstellen van installatieschema’s en dergelijke. Het feit dat alle
componenten van dezelfde fabrikant zijn (van de condenserende
stookolieketel, over de evenwichtsfles en warmtepomp, tot en
met alle regelingen) was ongetwijfeld een pluspunt. Bij eventuele
technische problemen met de installatie achteraf is er slechts één
aanspreekpunt, zodat er daarover geen discussie kan ontstaan,”
aldus Lieven Van Rossem.

Connectiviteit is een voordeel
“Connectiviteit van toestellen wordt inderdaad steeds belangrij‑
ker,” valt Guido Saenen, Energy Advisor van Informazout, hem bij.
“Het correcte samenspel van de componenten van een hybride
installatie is cruciaal om de voorgespiegelde besparingen en ren‑
dementswinsten te behalen.”

Technische fiche
Locatie:
Installatiebedrijf:
Verwarmingsketel:
Evenwichtsfles:
Warmtepomp:
Radiatoren:
Stookolietank:

gerenoveerde hoeve in Lokeren
Van Rossem Lieven BVBA, Lokeren
Buderus Logano GB 125
Buderus
Buderus Logatherm WPLS lucht/waterwarmtepomp
Henrad-6 (verticale type)
dubbelwandig – bovengronds 2.500 liter
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Informeer uw klanten over de nieuwe
Europese energie-efficiëntierichtlijn

W

LES 5
LEÇON 5
LEÇON 5

ellicht kennen uw klanten al energielabels van hun wasmachine, koelkast of verlichtings‑
toestellen, die aanduiden hoeveel elektriciteit die huishoudtoestellen verbruiken. Maar
weten zij dat ook nieuwe verwarmingstoestellen op stookolie, gas of elektriciteit, en nieuwe
verwarmingsketels voor sanitair water vanaf september 2015 een gelijkaardig label meekrijgen?
Sommige van uw klanten hebben misschien al gehoord van de nieuwe richtlijn over de energieefficiëntie van verwarmingstoestellen, anderen hebben er wellicht geen idee van dat die wetge‑
ving in september van kracht wordt. En niet alle informatie die over de nieuwe Europese richtlijn
circuleert, is correct. Met deze brochure bieden wij u de mogelijkheid om uw klanten goed te
informeren en te sensibiliseren over deze marktontwikkelingen, en u voor hen te profileren als
‘energiepartner’.
Informeer dus uw klanten en bestel gratis 5 exemplaren van deze brochure.

Een hoogrendementsketel
factures
ntereleles
Co
ntr
is Co
hét
voorbeh
s faoedsmi
ct ues,
resddel
lag
vo
p
tro
trop vo
tegen
losband
lage
ige
s,
la chaun.dière
penpese
nsz ez
à laà facture
energie
ch
au
èrnt
e.
dedime

De nieuwe Mazout-folders zijn nu
beschikbaar!

utnren
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V

anaf nu kan u nieuwe Mazout-folders bestellen om uw klanten te informeren over de
voorziene veranderingen in de sector. In deze nieuwe editie leggen we de nadruk op de
marktintroductie van stookolie 50ppm, de veranderingen die dat zal meebrengen, de voor‑
delen die uw klanten daaruit kunnen halen, en de inwerkingtreding van de Europese energieefficiëntierichtlijn.
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Warm voor de toekomst
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Hiermee vermijdt u dat uw klanten een verkeerd idee krijgen op basis van foutieve informatie. Neem zelf het initiatief als energiepart‑
ner en bezorg hen deze nieuwe folder.
Wie snel bestelt krijgt een voordeel: alle bestellingen voor 15 juli 2015 krijgen de eerste 100 exemplaren gratis. Na die datum kosten
de brochures 0.06 euro/stuk + btw.

✂

Bestelbon
❑ Ik bestel 5 gratis exemplaren van de brochure “Energie-efficiënt verwarmen met mazout”.
Om meer exemplaren te bestellen, neem contact op met het Service Center op 02/558 52 20.
❑ Ik bestel ………………….. exemplaren van de nieuwe Mazout-folder.
De eerste 100 exemplaren van bestellingen vóór 15/7/2015 zijn gratis. Na die datum kosten de folders 0,06 euro/stuk + btw.

F A C T U R AT I E A D R E S :
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Firma :

Firma :
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Stad/gemeente :

Telefoon :

Bus :
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Handtekening:

HOE BESTELLEN ?

• Stuur deze bon ingevuld terug naar: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, of per fax 02/523.97.88
• U ontvangt een factuur. Zodra de betaling gestort is wordt uw bestelling opgestuurd naar het ingevulde adres.
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