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Doen we genoeg om de consument
te informeren?
Een jaar na de komst van de energielabels
Sinds vorig jaar 26 september trad de Europese energie-eﬃciëntierichtlijn voor toestellen voor
ruimte- en waterverwarming in werking. Sindsdien moet elke fabrikant de nodige productinformatie op het toestel vermelden aan de hand van een energielabel.
Vandaag stellen we helaas vast dat het energielabel nog niet genoeg leeft in de praktijk. Zo
vragen slechts weinig consumenten naar het energielabel wanneer ze een nieuwe verwarmingsinstallatie kopen. Veel mensen zijn simpelweg niet op de hoogte van het bestaan ervan.
Nochtans is zo’n label een handig hulpmiddel, want het geeft de klant een duidelijk beeld van
de energie-eﬃciëntie. Het is dus weinig bekend dat verwarmingstoestellen een productlabel
krijgen van G tot A++ of dat er pakketlabels zijn voor systemen die verschillende producten
combineren (bv. een hoogrendementsketel met zonnecollectoren of temperatuurrregelaar)
om de installatie nog eﬃciënter en duurzamer te maken.

“Hoe kunnen we de consument beter informeren
over het energielabel?”
In dit magazine vertellen fabrikanten, handelaars en federaties van verwarmingsinstallateurs
welke gevolgen de energie-etikettering heeft op hun bedrijf of op dat van hun leden en hoe de
consument dat ervaart. Sommige bedrijven richtten speciale werkgroepen op om het energielabel in te voeren en leverden daarvoor heel wat menselijke, logistieke en financiële inspanningen. Toch lijken maar weinig consumenten te weten dat de verwarming van hun woning
energie-eﬃciënter kan.
Informazout organiseerde ondermeer een infodag over energielabels voor installateurs en
handelaars van verwarmingstoestellen en Cedicol verzorgde tal van presentaties over dit thema op evenementen van verschillende leden. Op onze website vinden zowel professionals als
eindverbruikers uitgebreide informatie over de energieprestaties van toestellen voor ruimteen waterverwarming. De hele sector dient de consument uiteraard zo goed mogelijk te informeren, maar we zijn ervan overtuigd dat ook de overheid een rol te vervullen heeft.
Willem Voets
General Manager

“Door nieuwe verwarmingsinstallaties een
energielabel te geven, wil de Europese Unie
efficiëntere toestellen promoten.”

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de bestanden van Informazout en worden verwerkt voor de interne communicatie tussen onze organisaties en hun
leden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan u de betreﬀende gegevens inzien en desgevallend laten verbeteren door u te richten tot onderstaand
adres. Voor verdere inlichtingen: (32) 02 558 52 20 • Met dank aan onze partners voor het bereidwillig uitlenen van illustraties voor dit nummer • De artikels in
Verwarmingsinfo mogen overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming mits de bron ervan wordt vermeld • Verantwoordelijke uitgever: Willem
Voets, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, tel: (32) 02 558 52 20, fax: (32) 02 523 97 88, info@informazout.be. www.informazout.be • Ontwerp en
realisatie: Decom, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@decom.be, www.decom.be
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Nieuw handboek
opslagtanks
Cedicol, het referentiecentrum voor
een nieuwe handboek uit over opslagtanks
(‘Installatie en nazicht van opslagtanks voor vloeibare brandstoﬀen’). Doelpubliek zijn de docenten

OB65987

verwarmingssystemen, bracht onlangs

Comment améliorer le rendement
de vos
investissements énergétiques ?
Stookolie
in het
sociaaleconomische
debat
Z-energy vous éclaire sur l’efﬁcacité énergétique, les énergies renouvelables, l’approvisionnement en énergie et la

en cursisten die er opleidingen van hoog niveau

mobilité verte.
Kijkt
u wel eens naar de economische zender Kanaal Z, dan is het u vast

volgen of geven. Het handboek biedt een overzicht

Z-energy, chaque mardi sur Canal Z dès 20h00.
opgevallen.
Op 20 september was het wekelijkse programma Z-Energy geEgalement sur www.canalz.be

van de laatste nieuwe inzichten over opslagtanks.

wijd aan de plaats van stookolie in het energie- en klimaatdebat. Op de

Ten opzichte van de vorige editie is er heel wat ver-

En collaboration avec
agenda
stonden thema’s als de continuïteit van de energievoorziening, het

anderd. Het resultaat: een handboek in kleur met

milieu en de energiemix in Europa.

een aangepaste structuur en nieuwe illustraties.
Het grootste deel van het handboek focust op de

Maar dat is niet alles. Dit jaar volgen er nog drie extra aﬂeveringen en begin
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volgend jaar nog vier. De 8 aﬂeveringen van telkens 3 minuten zijn bedoeld

techniek van opslagtanks, die in alle gewesten het-

om het sociaaleconomische debat rond stookolie aan te zwengelen via spe-

zelfde is. Eén hoofdstuk is gewijd aan de verschillen

cifieke thema’s zoals onderzoek en ontwikkeling, energie-eﬃciëntie, produc-

in regelgeving tussen de gewesten. Meer informa-

tieprocessen, distributie, toestellen, opleidingen, constructie en renovatie

tie daarover is terug te vinden in de technische fi-

enz. Elke module wordt 24 uur lang herhaald op Kanaal Z en bereikt zo’n

ches in de bijlage. Op inhoudelijk vlak gaan de be-

700.000 kijkers per dag.

langrijkste updates over:

De aﬂeveringen zijn een combinatie van reportages en interviews en laten
verschillende energiespecialisten aan het woord. Informazout wil zo beter

• installatie van batterijtanks

communiceren naar bedrijven en politici toe. Nadat ze uitgezonden zijn op

• corrosieproces

Kanaal Z kunt u de filmpjes op de website van Informazout herbekijken en

• herstelling van bestaande tanks

delen op andere media (ook geschikt voor tablet en smartphone).

• opslag van producten

Mazout Alerts

• reglementering (met chronologisch overzicht)

Omdat de consument wel wat beters te doen heeft...
Het is verplicht om regelmatig je verwarmingsinstallatie te laten onderhouden en je
stookolietank te laten controleren. Maar wat doe je om dat niet te vergeten?
De consument heeft heus wel wat beters te doen dan aan die verplichtingen te denken. Daarom maakt Informazout het hem gemakkelijk met Mazout Alerts. Wie zich hiervoor inschrijft,
wordt automatisch verwittigd via sms of e-mail wanneer het tijd is om zijn installatie te laten
onderhouden of zijn tank te laten nakijken.
Even deze gegevens invullen op de website bij Mazout Alerts* en de online module
doet de rest:
• datum van het laatste onderhoud van de installatie
• datum van de laatste controle van de stookolietank
• inhoud van de tank
• contactgegevens van de installateur
In de Mazoutmail van juni konden klanten al lezen over deze nieuwe gratis service op de
website van Informazout. De eerste reminders worden verstuurd vanaf oktober. De Mazout
Alerts helpen de consument om problemen te voorkomen met zijn verwarmingsinstallatie,
zijn tank of zijn woningverzekering. En er is meer op komst, want Informazout werkt op dit
moment volop aan een ander Mazout Alert: Bestel tijdig.

*Zie de homepage van de
Informazout-website of
www.informazout.be/nl/alerts
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INNOVATIE

HOE WERKT HET?

EFFICIËNTIEVERBETERING DANKZIJ
TEMPERATUURREGELAARS
Sinds 26 september 2015 is de Europese Ecodesignverordening van kracht.
De wetgeving introduceerde verplichte energielabels voor verwarmings- en
warmwatertoestellen, met als doel het minimumrendement te verhogen. Dankzij
pakketlabels kunnen consumenten de energie-efficiëntie van hun toestel nu ook
aanzienlijk verbeteren door het te combineren met andere apparaten, zoals
temperatuurregelaars. Maar hoe werkt dat precies?

Product- en pakketlabels

8 categorieën

De nieuwe verordening maakt een onderscheid

Cees Tuinman, marketing leader bij Honeywell,

tussen productlabels en pakketlabels. Het pro-

licht de verschillende mogelijkheden toe: “Mo-

ductlabel varieert in theorie van G tot A voor

menteel onderscheiden we 8 categorieën, maar

centrale verwarmingstoestellen en wordt toe-

in de praktijk wordt niet elke categorie in Neder-

gekend door de fabrikant. Het pakketlabel is

land en België toegepast. Voornamelijk weer-

vaak de verantwoordelijkheid van de groothan-

compensatieregeling (klasse 2, 3, 6 en 7) zien

T6360 aan/uit-thermostaat

delaar of installateur en laat toe het oorspron-

we vooralsnog eerder in Duitsland. Deze rege-

(klasse 1)

kelijke productlabel te verbeteren, door het

ling stuurt de ketel niet aan via de kamertempe-

toestel te combineren met andere apparaten.

ratuur, maar aan de hand van een buitensen-

Denk daarbij aan zonnecollectoren, warmwa-

sor.”

tertanks, aanvullende verwarmingstoestellen

“In klasse 1 hebben we te maken met een tradi-

en temperatuurregelaars (zie Verwarmingsinfo

tionele aan/uit-thermostaat. Deze regelaars

n° 170).

reageren mechanisch op een temperatuurwijziging, maar zullen steeds schommelen rond de

Temperatuurregelaars

gewenste temperatuur. Erg nauwkeurig zijn ze

Temperatuurregelaars zijn een makkelijke en

dus niet, en in woningen komen ze dan ook niet

doeltreﬀende manier om de energie-eﬃciën-

al te vaak meer voor”, aldus Tuinman.

Chronotherm CMT907

tie van een toestel te verbeteren. Het systeem

Welk systeem wordt er dan wél toegepast in Ne-

klokthermostaat (klasse 4)

werkt eenvoudig: de verschillende combina-

derlandse en Belgische woningen? Tuinman:

ties van temperatuurregelaars en toestellen

“Het meest toegepaste systeem in onze streken

Evohome Wi-Fi thermostaat (klasse 8)

zijn ingedeeld in 8 categorieën. Aan elke cate-

vinden we in klasse 4: de TPI-thermostaat (Time

gorie wordt een procentuele waarde toege-

Proportional & Integral). Bij een klein tempera-

kend, die de eﬃciëntieverbetering van het toe-

tuurverschil tussen de reële en gewenste tem-

stel weergeeft.

peratuur zal deze thermostaat berekenen hoe-

Combineren we een verwarmingstoestel met

lang de ketel moet branden om zijn doel te

productlabel B en een energie-eﬃciëntie van

bereiken. Zo zal de ketel niet langer aan staan

89% met een temperatuurregelaar uit klasse 4,

dan nodig.”

dan krijgen we een verbetering van 2%. Zo krijgt

“Klasse 5 omvat een modulerende kamerther-

het toestel dankzij een totale energie-eﬃciëntie

mostaat. In dit geval communiceert de thermo-

van 91% uiteindelijk een pakketlabel A.

staat als het ware met de ketel. Hij berekent
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hoezeer het water moet worden opge-

Goede resultaten

warmd om de nodige kamertemperatuur

Toch boekt de nieuwe verordening al re-

te bereiken. De ketel zal op een zo laag

sultaat. “De verordening is enerzijds be-

mogelijke temperatuur werken om de

doeld om fabrikanten te stimuleren ener-

ruimte voldoende te verwarmen. Dat be-

giezuinigere producten te ontwerpen.

tekent: minder start- en stopmomenten,

Anderzijds moeten de labels consumen-

en een lager verbruik”, legt Tuinman uit.

ten aansporen bewustere keuzes te ma-

Tot slot vinden we in klasse 8 een mul-

ken, met de hulp van fabrikanten, groot-

ti-sensortemperatuurregelaar

terug,

handelaars en installateurs. Zij kunnen de

met slimme zoneregeling. Tuinman: “Bij

beste technologieën naar voren schuiven.

de meeste systemen wordt de tempera-

We zien nu al dat dit werkt: aan/uit-ver-

tuur op slechts één enkele plaats geme-

warmingstoestellen zullen geleidelijk ver-

ten. Daardoor wordt bij een te lage ka-

dwijnen en vervangen worden door eﬃci-

mertemperatuur

entere

de

hele

woning

modulerende

toestellen.

Een mechanische aan/uit-thermostaat zal steeds schommelen rond de gewenste kamertemperatuur (set point).

In

opgewarmd, ook in ruimtes waar dat niet

september 2016 zal het systeem opnieuw

nodig is. Een multi-sensorregelaar brengt

herzien worden om de minder ecologi-

daar verandering in. Elke kamer kan apart

sche regelingen gestaag uit de wetgeving

bediend worden in functie van het leefrit-

te filteren”, zegt Tuinman.

me van de bewoner. Met een eﬃciëntieverbetering van 5% is dit de meest doel-

Rol van de installateur

treﬀende temperatuurregeling.”

De rol van de installateur of groothandelaar is daarbij niet te onderschatten. Tuin-

Werk aan de winkel

man: “Het is de taak van de installateur of

Volgens Tuinman is de classificatie van de

groothandelaar om de consument goed

temperatuurregelaars een stap in de goe-

te informeren en de juiste toestellen aan

de richting, maar staat het systeem nog

te raden, op maat van diens situatie. Zo

niet helemaal op punt: “De verschillende

levert een prachtig systeem met label A+

categorieën zijn al een tijdje geleden op-

dat echter te groot is voor de leefruimte

gesteld en werden al een eerste keer her-

van de consument, niets op.

zien. Sommige klassen werden later nog

Er zijn diverse softwaretools ontwikkeld

toegevoegd, waardoor het systeem niet

die helpen om de pakketlabels correct te

lineair is: zo heeft klasse 3 een lagere

berekenen. Toegegeven, de materie kan

waarde dan klasse 2. Bovendien gaat de

complex zijn. Maar transparantie is

techniek er sneller op vooruit dan de wet-

noodzakelijk: waarom zouden consu-

geving. In de praktijk zien we bijvoorbeeld

menten investeren in producten die min-

vaak een TPI-thermostaat in combinatie

der zuinig zijn?”

met een modulerend toestel en soms een
additionele sensor voor de buitentemperatuur. Hier bestaat echter nog geen cate-

Dankzij precieze berekeningen van het temperatuurverschil tussen de reële en gewenste waarde kent de
TPI-thermostaat een nauwkeurige werking.

Modulerende thermostaten communiceren met de
ketel via het communicatieprotocol OpenTherm. De
gewenste kamertemperatuur kan constant worden
aangehouden.

gorie voor.”
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Een jaar geleden werden de energielabels ingevoerd in het kader van de Europese energieefficiëntierichtlijn. Wat was de financiële impact voor professionals? Zijn de labels voldoende bekend
bij het grote publiek? Kan de communicatie beter, en hoe dan? We laten enkele professionals aan
het woord.

Welke impact heeft de invoering van de energielabels
gehad op logistiek vlak?
ANNICK MATELIER
De nieuwe regelgeving heeft een behoorlijk grote impact gehad op de logistieke taken van
al onze medewerkers. De energielabels dienen immers zowel bij de oﬀerte als bij de order-

Welke invloed heeft het
gehad op uw verkoopcijfers?
Kijkt de consument meer
naar het label dan naar zijn
portemonnee?

bevestiging te worden meegeleverd. Dat heeft uiteraard een impact op de workload.

Naast de sterke toeloop voor
laagtemperatuurketels is de impact op

LAURENT VERCRUYSSE

de verkoop eigenlijk 0,0! Installateurs

We merkten de impact op verschillende vlakken. Zo voorzagen we een opleiding voor

noch consumenten liggen wakker van de

het personeel en werd de documentatie aangepast. Daarnaast creëerden we een

nieuwe labels. De prijs is nog altijd door-

nieuw computerprogramma om etiketten te maken voor de installateurs en om de la-

slaggevend.

bels bij de oﬀertes te steken.
Ik denk niet dat de verALAIN VAN LANGERAERT

koopcijfers hoger of lager zullen zijn

Op het vlak van voorraadbeheer was de invoering van de energielabels een gigantische

door de nieuwe regel. Op advies van de

logistieke operatie. Natuurlijk is het labelen zelf een hele klus, maar de laagtempera-

professionals zal de consument waar-

tuurstookolieketels vlogen ook plots de deur uit. De verkoop van die modellen heeft al

schijnlijk sneller opteren voor een toestel

onze verwachtingen overtroﬀen. Die plotse interesse valt te verklaren door de onzeker-

met label A+ of A++, maar ik betwijfel of

heid die lange tijd bestond over de B labels.

dat meer verkoop zal genereren. Ik voorzie eerder een verschuiving naar betere

BART VERSTRAETE

toestellen die energiezuiniger zijn.

Als kenniscentrum voor de Vlaamse kmo’s hebben we vooral geprobeerd om onze leden zo goed mogelijk te informeren. We hebben op verschillende manieren gecommuniceerd wat volgens ons de beste aanpak was.

We zijn gestopt met het
verkopen van laagtemperatuurketels en
kiezen nu voor installaties die aan de

JAN LHOËST

strengste normen beantwoorden. Met

We hebben een unieke en onafhankelijke tool op de markt gebracht waarmee de Bel-

de condensatieketels met constante re-

gische installateurs energielabels kunnen berekenen voor combinaties van producten

geling bieden we kwaliteit aan een scher-

(pakketlabels).

pe prijs.
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Wat was de financiële impact?
De hele set-up is voor elke fabrikant een investering geweest.
Operationeel gezien gaat het vooral om logistieke kosten. Op het vlak van loonkosten staat dit gelijk met een halftijdse administratieve medewerker.
Een jaar voor de invoering hebben we een werkgroep opgericht
met 24 mensen uit 6 verschillende departementen. Het financiële plaatje bestaat dus vooral uit heel wat werkuren, naast een paar kleinere IT-investeringen. Er waren gevolgen op diverse vlakken waar we eerst niet aan gedacht
hadden. Vaak in programma’s of databanken die niet voorzien waren op het
integreren van dit soort informatie.
De financiële impact voor onze leden kunnen we moeilijk inschatten, maar het kost hen natuurlijk wel behoorlijk wat tijd. We hebben
onlangs een enquête uitgevoerd (zie kader hiernaast) waaruit blijkt dat
slechts weinig consumenten hiermee bezig zijn. Logisch dat ook professionals dan niet staan te springen om er veel tijd aan te besteden. Het zou zeker
helpen als de overheid een grote campagne zou lanceren om het grote publiek te informeren. Zeker omdat het geen eenvoudige materie is.

Welke inspanningen op vlak van
communicatie moeten er nog worden
gedaan? En door wie?
Zowel de overheid als professionele
organisaties, installateurs en fabrikanten moeten een
inspanning leveren, ook al bieden de labels voor fabrikanten geen kans om zich te onderscheiden. Het zijn
vooral de installateurs die hun klanten moeten informeren bij de aankoop. Ook een fiscale stimulans zou
nuttig zijn, zoals het voordeel alle aard voor wagens
op basis van de CO�-uitstoot.
Het is aan de fabrikanten om de ‘total cost of ownership’ correct te communiceren en
niet alleen de aankoopprijs. Ook de overheid en Informazout kunnen hier een grote rol in spelen door te
focussen op de meerwaarde van de hedendaagse
technologie. Waarom de kans missen om tot 30%
minder stookolie te verbruiken? De overheid dient
alle onduidelijkheden die er nog heersen bij deze wetgeving weg te werken. Eenzelfde wet mag geen ruim-

De impact lijkt voorlopig relatief beperkt, al zullen de installateurs die
vraag beter kunnen beantwoorden dan wij. Ik vergelijk de situatie wel eens met
de invoering van het EPB (energieprestatiecertificaat). In het begin hechtten de
consumenten er weinig belang aan, aangezien ze niet of nauwelijks op de
hoogte waren. Vandaag zijn we tien jaar verder en zien we dat het EPB mee de
verkoop- of verhuurprijs van een woning bepaalt. Waarschijnlijk zal het ook nu
een paar jaar duren voor alle partijen de nieuwe energielabels echt naar waarde schatten.

te bieden voor verschillende interpretaties. Vervolgens is er een duidelijke communicatie nodig naar de
consument toe, die de voordelen van een A, A+ of A++
label aantoont binnen elke productcategorie.
Wij zijn bereid om inspanningen te
doen, maar het is toch vooral de taak van de overheid
om dit bekend te maken bij het grote publiek. Eerst is
er een degelijk communicatieplan nodig, daarna kunnen wij samen met de fabrikanten voor de nodige
ondersteuning zorgen.

77 %

van de installateurs kreeg
nog nooit een vraag van
een klant over het nieuwe
label*.

33 %

De particulieren moeten nog op de hoogte gebracht worden van de meerwaarde en de betekenis
van de energielabels. Dat is een taak voor de overheid,
maar voorlopig zie ik op dat vlak weinig bewegen.
Er is totaal geen communicatie vanuit de
overheid geweest. De vakorganisaties hebben erover
geschreven in hun vakbladen, maar dat is niet ge-

van de installateurs
gebruikt het
energielabel in hun
oﬀertes*.

* resultaten van een recente enquête van Bouwunie bij
haar leden-installateurs

noeg. Installateurs moeten hun klanten sensibiliseren
en ook de overheid moet het belang van de labels in
de verf zetten. In de nieuwbouwmarkt kan je nog de
link leggen tussen de energielabels en het EPB, maar
in de renovatiesector ligt niemand er wakker van. En
dat terwijl die goed is voor 80% van de markt …
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1

DE
PRAKTIJK
VEILIGHEIDSUITRUSTING VAN VERWARMINGSKETELS

WAT ZEGT
NBN EN 12828?

D

e veiligheidsuitrusting waarvan sprake in NBN EN

mogelijk bij de ketel geplaatst worden, op de aan-

12828 moet verwarmingsketels beschermen tegen

voerleiding. Een minimale aansluitdiameter van

een te hoge druk en temperatuur. Voor sommige on-

DN15 is vereist. Voor ketels tot 2.700 kW is een ven-

derdelen wordt daarbij een onderscheid gemaakt tus-

tiel met kenmerk ‘H’ voldoende. Heeft de ketel een

sen toestellen groter en kleiner dan 300 kW. De richtlij-

vermogen groter dan 300 kW? Dan is ook een ont-

nen zijn niet enkel van toepassing op stookolieketels,

spanningspot noodzakelijk.

maar ook op toestellen die werken op aardgas of lpg.

4 Veiligheidspressostaat

Ook andere warmtebronnen, zoals houtkachels of pel-

Een veiligheidspressostaat maakt deel uit van de uit-

letketels, vallen onder deze norm. Wel geldt NBN EN

rusting van ketels groter dan 300 kW. Net als het veilig-

12828 enkel voor ketels met een maximale tempera-

heidsventiel regelt de pressostaat de maximale wer-

tuur van 105 °C. Is die maximale temperatuur hoger,

kingsdruk. De pressostaat schakelt de brander uit

dan is NBN EN 12953-6 van toepassing.

voordat het veiligheidsventiel wordt aangesproken en

3

© Viessmann

De regelgeving die de goede en veilige werking van ketels bepaalt,
werd vastgelegd in NBN EN 12828. De norm lijst een aantal
onderdelen op die verplicht zijn bij het ontwerp en de installatie van
verwarmingsketels. Helaas zijn de richtlijnen erg beperkt, wat in veel
gevallen tot verwarring kan leiden. Wij lichten ze graag even toe.

moet manueel worden ontgrendeld.

Verplichte onderdelen volgens NBN
EN 12828
1 Temperatuurregelaar

5 Ontspanningspot

Een temperatuurregelaar regelt de warmteproductie

100 °C. De ontspanningspot wordt vlak bij de uitlaat van

in functie van de warmtevraag. Het bereik van de rege-

het veiligheidsventiel geplaatst en heeft als functie wa-

laar is aangepast aan de installatie, waardoor te hoge

ter en stoom te scheiden. Eventueel kan de ontspan-

temperaturen geen optie zijn.

ningspot vervangen worden door een extra pressostaat

2 Veiligheidsaquastaat

en aquastaat.

Ook de veiligheidsaquastaat waakt over de temperat-

6 Minimale drukcontrole

uur van de ketel. De aquastaat zet de besturing stop

Naast de maximale druk, moet ook de minimale druk

zodra de watertemperatuur te hoog wordt. Doorgaans

bewaakt worden. Dit kan eenvoudig door middel van

is het setpunt van de aquastaat 5 °K lager dan de max-

een pressostaat, gelinkt aan een alarmmelding.

imale systeemtemperatuur. Na uitschakeling van de

7 Detectie watergebrek

ketel moet de aquastaat de temperatuurstijging tot

Bij ketels kleiner dan 300 kW is een detectie van het

10 °K kunnen beperken. Om de ketel terug op te start-

watergebrek niet noodzakelijk, mits de fabrikant dat

en, moet de aquastaat manueel worden ontgrendeld.

bevestigt. In alle andere gevallen alsook bij ketels in

3 Veiligheidsventiel

dakstookplaatsen is dit onderdeel verplicht. Voor de

Een overschrijding van de maximale druk wordt ver-

detectie kan een specifiek toestel worden ingeschakeld,

hinderd door het veiligheidsventiel. Het ventiel mag

maar ook een minimumpressostaat of een stromings-

niet van de ketel afsluitbaar zijn, en moet zo dicht

detectie.
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De ontspanningspot is verplicht bij ketels groter dan
300 kW of met een maximumtemperatuur boven

4

8

8 Expansievat
Het expansievat vangt de uitzetting van het opgewarmde
water op en houdt de installatiedruk binnen twee grenzen.
Het is belangrijk het expansievat correct te dimensioneren.
De afmetingen zijn afhankelijk van de waterinhoud, de werkingstemperatuur, de hoogte van de installatie en de maximale werkingsdruk. De voordruk wordt bepaald door de
hoogte van de installatie. (Zie Verwarmingsinfo n°166).

9 Ketelexpansievat
De DIN-versie van EN 12828 raadt aan om ketels te voorzien
van een apart expansievat, dat de ketel beschermt tegen
overdrukken. Ook ketelfabrikanten zullen dit wellicht beamen. Richtlijnen voor de dimensionering worden niet gegeven en zijn afhankelijk van de ketelinhoud.

m

m Thermometer en manometer
NBN EN 12828 raadt minstens één thermometer en manometer aan. Beide meters moeten een aangepast meetbereik
hebben en geven informatie over de werkingstemperatuur
en het expansievat.

q Vulset
Met een vulset kan de installatie bijgevuld worden in geval
van watergebrek. De vulset moet voldoen aan NBN EN 806-2
voor verbindingen met drinkwaterleidingen.

Andere
onderdelen
Naast de voorschriften van NBN
EN 12828 zijn er nog enkele andere
onderdelen die aan te raden zijn
bij de installatie van verwarmingsketels.
• Extra waterteller
Fabrikanten verwijzen graag naar
VDI 2035 voor de garantie van hun
producten. Die richtlijn vraagt om de
hoeveelheid vulwater van een installatie in de loop der tijd te beperken.
Een waterteller maakt een controle
mogelijk.

m

a

q
c

d

b
e

a) automatisch ontluchten - b) expansievat - c) veiligheidsventielen d) drukmeter - e) vuilafscheider

• Ontluchter
Lucht is onvermijdelijk in een installatie. Het opwarmen van water alleen al produceert luchtbelletjes. Die
luchtbellen kunnen leiden tot grote
temperatuurverschillen en uiteindelijk tot barsten in het ketellichaam.
Een microbellenontluchter kan dit
vermijden.
• Vuilafscheider
Net als lucht is ook vuil onvermijdelijk. Dit vuil kan kranen en waterdoorgangen blokkeren of de circulatiepomp beschadigen. Zo kunnen
warmtewisselaars verstoppen en
kan het ketellichaam zelfs gaan lekken. Een vuilafscheider, die regelmatig gecontroleerd wordt, voorkomt
problemen.

Principeschema van een verwarmingsinstallatie met voorrang
voor de aanmaak van sanitair warm water, regeling door
buitenvoeler (regeling door glijdend watertemperatuur)
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DE ZONNEBOILER
DOET WAT HIJ BELOOFT
Toen de eigenaar van deze villa zijn oude verwarmingsinstallatie moest vervangen,
overwoog hij verschillende opties alvorens uiteindelijk te kiezen voor een condensatieketel
op mazout in combinatie met een zonneboiler. Een weloverwogen keuze waarmee hij het
bedrag van zijn energiefactuur met 30% zag afnemen.

N

a zo’n 20 jaar goede en trouwe dienst werkte de oude verwar-

pros en contras op een rijtje te zetten. Uiteindelijk besloot de klant het

mingsketel nog naar behoren, maar was het de boiler die de geest

erop te wagen om te investeren in de toekomst. Hij had al fotovolta-

gaf. Hoewel hij had kunnen kiezen om enkel het defecte toestel te

ische panelen voor zijn elektriciteitsproductie en wilde op dezelfde weg

vervangen, was deze klant zich bewust van het economische potentieel

verdergaan. En dus koos hij voor een condensatieketel in combinatie

en de milieuvoordelen van de nieuwe hoogrendements-ketels. Daarom

met een zonneboiler.”

vroeg hij zijn installateur om hem verschillende oﬀertes te maken, zowel voor een gewone verwarmingsketel als voor een condensatieketel

Ontspanningsruimte voor yoga

en zelfs met een zonneboiler. “Zoals zo vaak in zo’n geval vroeg de klant

Een groot deel van de bovenverdieping van de woning is ingericht als

me: ‘Wat zou jij doen in mijn plaats?’”, vertelt Arthur De Vos, MazoutEx-

ontspanningsruimte voor yoga. De eigenaar is immers yogaleraar en

pert-installateur bij J. De Vos & Zonen in Malle (provincie Antwerpen).

geeft vier avonden per week yogalessen aan groepen van een twintigtal

“We hebben toen de tijd genomen om de verschillende opties met alle

personen. “Het is heel belangrijk dat dit grote volume het hele jaar door

Een klant die vraagt: ‘wat zou jij in mijn plaats doen?’ is
een klant die blijft als je hem kwaliteitsvol adviseert
Arthur De Vos, ExpertMazout

Als je een concentrisch rookgasafvoerkanaal plaatst, moet je
materiaal gebruiken specifiek bestemd voor mazout
Guy De Vos, ExpertMazout
10 | VERWARMINGSINFO | NR 175 | SEPTEMBER 2016

3 tips
Als we hen vragen naar welke installatiefouten je
best vermijdt bij een dergelijke installatie , halen
Arthur en Guy drie aandachtspunten aan:
• Als je een concentrisch rookgasafvoerkanaal
plaatst, moet je materiaal gebruiken specifiek
bestemd voor mazout. (Nota van de redactie: in
overeenstemming met de normen NBN EN
15287 - 1&2). Nogal wat mensen weten niet dat
modellen voor gas niet geschikt zijn.

Met een nieuwe
condensatieketel in combinatie
met een zonneboiler kon
de eigenaar van deze
villa 30% besparen op zijn
mazoutverbruik.

• Voorzie ook een vuilafscheider, om vuildeeltjes
uit het installatiewater van de verwarmingsinstallatie te verwijderen.
• Gebruik nooit koperen buis als voor
de condensaatafvoer.

correct wordt verwarmd zodat de mensen er zich goed voelen en zich
makkelijk kunnen ontspannen”, legt de eigenaar uit.
De installateur hield uiteraard rekening met deze professionele activiteit
bij de configuratie van de verwarmingsinstallatie. “We hebben drie kringen aangelegd: één voor de woning, één voor de yogaruimte en een
derde voor de productie van sanitair warm water”, legt Guy De Vos, ook
MazoutExpert bij het familiebedrijf, uit. “Voor een optimaal rendement is
het systeem daarnaast ook uitgerust met weersafhankelijke regeling.
Voor de programmering van het verwarmingssysteem koos de klant voor
eenzelfde configuratie elke dag van de week.”

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketel
De Dietrich Modulens O van 10,5-30 kW –
condensatieketel met modulerende brander
Boiler sanitair warm water
De Dietrich Trio TD 350- zonneboiler 350 liter met
2 vlakke zonnecollectoren
Mazoutopslag
Ondergronds 5000 liter
Installateur
J. Devos & Zonen bvba – Malle (MazoutExpert-firma
ketel/brander en tank)
Locatie
Rijkevorsel

Zonneboiler
“De zonneboiler werkt bijzonder energiezuinig”, gaat een van de installateurs, die ook broers zijn, voort. “De boiler omvat drie compartimenten en
is uitgerust met 2 zonnewarmtewisselaars, een boven en één onderaan,
en met een warmtewisselaar voor het extra opladen via de verwarmingsketel. Het bovenste gedeelte van de boiler wordt verwarmd door middel
van zonne-energie en pas wanneer de warmwaterbehoefte te groot is of
wanneer de zonne-energie niet volstaat, wordt de verwarmingsketel ingeschakeld.

Interessante besparingen
Vroeger verbruikten de eigenaars van deze ruime villa in het groen tussen
de 3000 en 3500 liter stookolie per jaar, wat niet overdreven veel is als je
kijkt naar de grote praktijkruimte op de eerste verdieping die het hele jaar
door wordt verwarmd. Een jaar na de plaatsing van de nieuwe verwarmingsketel en de zonneboiler is het stookolieverbruik met ongeveer 1000
liter gedaald. Dat cijfer moet natuurlijk op lange termijn nog worden bevestigd, maar het besparing bevestigt wel aan bij de theoretisch berekende besparingen..
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LES 34

Laat je leverancier komen op het moment dat
de mazoutprijs het meest bevredigend is.
Hou je ogen strak op de mazoutprijzen terwijl je met je wijsvinger zachtjes over de
kalender beweegt. Is de prijs bevredigend en heb je een geschikte datum ?
Neem dan de telefoon stevig vast en bel je lievelingsleverancier. Je ervaart meteen een
zalig warm gevoel. Logisch toch, na zo’n deal ?

Meer tips en info op www.kamazoutra.be

Warm voor de toekomst

