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Moderne verwarmingsinstallaties op stookolie zijn financieel
interessant voor de consument en dragen bij aan een
beter klimaat

E

én op drie Belgische gezinnen verwarmt vandaag zijn

In dit magazine en in de komende editie (december

woning met stookolie. Dat is meestal een bewuste

2019, nr. 188) stellen we u de laureaten van de

keuze. Stookolie is immers een betrouwbare, veilige, ge-

Informazout Install Awards voor en hun realisaties: ze

makkelijk te stockeren en eenvoudig verkrijgbare brand-

vervingen oude stookolieketels door recente state-of-

stof met een hoge energetische waarde. Bovendien be-

the-art hoogrendementsketels op stookolie, al dan niet

slis je zelf hoeveel stookolie er wanneer geleverd wordt,

gecombineerd met hernieuwbare energie. Hoe kunnen

naargelang je behoeften en financiële middelen. Voor

we de bijdrage van stookolie aan een koolstofarme sa-

heel wat van deze gezinnen is stookolie de enige optie

menleving beter illustreren? En waarom zouden we

om zich betaalbaar te verwarmen. Op het platteland bij-

stookolie opgeven, als het tegelijkertijd een financieel

voorbeeld zijn de alternatieven vaak beperkt en/of eco-

voordeel biedt aan de consument, die zijn verbruik met

nomisch minder interessant.

een derde ziet dalen?

De meeste consumenten zijn dan ook erg tevreden met

De toekomst begint vandaag. Er wordt steeds

hun verwarmingsinstallatie op stookolie. Ze willen liever

meer geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe

niet overstappen naar een andere verwarmingstechno-

koolstofarme vloeibare brandstoffen, die een

logie, want:

lagere uitstoot garanderen en die met minimale

1.

dat zou gepaard gaan met hoge investerings- en

aanpassingen kunnen worden gebruikt in be-

verbruikskosten;

staande installaties.

2.

rekening houdend met de volledige levenscyclus
van de verschillende energiedragers, zou de over-

Aangezien nieuwe stookolieverwarmingsinstal-

stap van stookolie naar een andere energiebron

laties naar verwachting een belangrijke rol zul-

geen significante bijdrage leveren aan het klimaat-

len spelen in de energietransitie, doen wij een

vraagstuk.

warme oproep aan onze (toekomstige) be
leidsmakers om de technologische vooruit

Nu maatregelen ter bestrijding van de klimaat

gang niet te belemmeren door de verkoop van

verandering en ter vermindering van de uitstoot

nieuwe apparatuur en producten aan banden te

van broeikasgassen een prioriteit zijn geworden

leggen. Dergelijke maatregelen helpen ons echt

voor haast alle politici, moeten we de consumen

niet vooruit. Samen kunnen we de burger hel-

ten geruststellen met de volgende boodschap:

pen om – op zijn eigen ritme – te evolueren naar

1.

een koolstofarme samenleving.

Ze kunnen ook in de nabije toekomst blijven rekenen op hun verwarmingsinstallatie op stookolie.

2.

Wie zich vandaag met een oude stookolieketel van
20 jaar of ouder verwarmt, kan overwegen om te

Willem Voets

investeren in een nieuwe stookolieketel met hoog

General Manager

rendement zoals een condensatieketel. Dat betekent gemiddeld een daling in verbruik – en dus een
besparing – van zo’n 30%. Daarnaast stoot een
nieuwe ketel ook 30% minder broeikasgassen uit,
wat dan weer goed is voor het klimaat.
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ACTUA

Vlaamse reglementering voor
stookolietanks-verduidelijking

Vlaams Gewest:
de vernieuwde
renovatiepremie

In het vorig nummer van Verwarmingsinfo (nr 186, rubriek 'De Praktijk',
Controle van de stookolietanks: vergeet de leidingen niet!) stond volgende Q&A over de controle van een bestaand reservoir van minder

De vernieuwde renovatiepremie in het Vlaams Gewest is

dan 5000 kg/6000 liter bij een particulier in Vlaanderen:

bestemd voor particulieren (dus niet voor bedrijven).

• De aansluitingen bevinden zich onderaan de tank. Ze werden vroeger

Aanvragen kunnen ingediend worden sinds 1 februari

gebruikt voor een kachel, maar de tank is intussen aangesloten op een cen-

2019. De gerenoveerde woning moet gelegen zijn in het

trale verwarmingsketel. Is dit conform?

Vlaams Gewest en op datum van aanvraag minstens 30

p Nee, deze aansluiting is niet conform met de gewestelijke regle-

jaar oud zijn. De werken moeten voltooid zijn op het tijd-

mentering (…). De controleur moet een oranje of rode merk-

stip van de aanvraag.

plaat aanbrengen.
en…

Het plaatsen van een verwarmingsketel op stookolie met

• De opslagtank beschikt over een peilbuisje aan de zijwand is dit conform?

hoog rendement (met Europees energielabel B of A)

p Nee, want de openingen zijn niet aangesloten boven het maxi-

komt in aanmerking in de categorie «cv-werken». De wer-

mumpeil van de opgeslagen vloeistof.

ken mogen maximaal € 7500 (excl. btw) kosten.

Dit verdient enige verduidelijking aangezien in het artikel het begrip ‘bestaand’ reservoir niet werd gedefinieerd.

De premie bedraagt max. 1500 of 2250 € (20% of 30% -

• Gaat het om een bestaande tank die geplaatst is na 1/8/1995: dan is

afhankelijk van de inkomsten van de consument) van

bovenstaande info correct.

max. 7500 € (excl. BTW ) voor het plaatsen van een nieu-

• Gaat het om een bestaande tank geplaatst vóór 1/8/1995: dan heeft

we stookolieketel in het kader van cv-werken. Geef deze

de tanktechnicus overeenkomstig Vlarem Afdeling 6.5.7 – voorwaarden

info mee bij de offerte voor een nieuwe ketel!

voor bestaande houders – ook de mogelijkheid om een aansluiting langs
onder of peilbuisje wel goed te keuren als deze aanwezig waren van bij

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

de constructie of de installatie van de tank en deze in goede staat verkeren. Het is aan elke tanktechnicus om ter plaatse dit te beoordelen.
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MIJN TANK
LATEN CONTROLEREN?

Wanneer, door wie en waarom moet ik mijn tank laten controleren

in het Brussels Gewest? Informazout heeft zopas een handige folder uitgegeven die een antwoord biedt op deze vragen over be-

staande opslagtanks (geplaatst vóór 27/08/2018). Naast tips over

formiteitsattest. De handige, tweetalige gids kan u uitdelen bij een
• Vérifiez si votre réservoir est sujet à contrôle. Si c’est
le cas, vérifiez si vous possédez une attestation de
conformité et contrôlez la durée de validité de cette
dernière.
• Si vous constatez des dégâts, contactez un technicien
agréé pour la réparation ou la mise hors service du
réservoir.
• Si votre réservoir n’a encore jamais été contrôlé ou si
vous souhaitez plus d’informations, adressez-vous à
votre installateur ou contactez Informazout au
02 152 150 ou via www.informazout.be/fr/contact.
• Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous
sur https://informazout.be/fr/faq/stockage-bruxelles

Scan de volgende QR-code om deze
handige folder te ontdekken en bestel
gratis het gewenste aantal exempla
ren. Of ga naar pro.informazout.be/nl/
2. QUI PEUT VOUS AIDER CONCRÈTEMENT ?
flyer/folder-tankwetgeving-brussel

Seul un technicien agréé peut effectuer le contrôle de votre
réservoir. Il vous remettra ensuite une attestation de conformité.
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Praktische gids
voor mijn stookolietank

078 152 150
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BESTAANDE TANK
(GEPLAATST VOOR 27/08/18)
IN HET BRUSSELS GEWEST

02 523 97 88
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V.U.: Willem Voets, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. 06/2019

MazoutExpert kan contacteren voor een tankcontrole en een con-

V.U.: Willem Voets, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. 06/2019

het controleren van de tanks, leest de klant er hoe hij makkelijk een

INTERVIEW

HET WOORD AAN DE FABRIKANTEN - KINGSPAN

“OPTITANK-LABEL STRAALT
VERTROUWEN UIT
NAAR DE CONSUMENT”
In onze reeks over fabrikanten van stookolietanks kloppen we deze keer aan bij Kingspan.
Wim Haegeman, Business Development Manager Belux bij de Ierse groep, vertelt onder
meer over de evolutie van stookolietanks.
Verwarmingsinfo: Wat zijn de grote trends op de markt van de

van de inhoud van de stookolietanks. Die gebeurt vandaag meer en

opslagtanks?

meer over het internet, iets waar wij met onze afdeling SENSOR ook

Zoals iedereen weet, is de markt van stookolieopslagtanks tanende

constant mee bezig zijn. Dit soort veranderingen worden nog vaak aan-

sinds de komst van de hernieuwbare energie. Maar ondanks de op-

zien als een ‘gadget’, maar veel van onze stookoliehandelaars doen da-

komst van die groene energieën is er nog steeds plaats voor het ge-

gelijks een beroep op telemetrie om de inhoud van hun tankpark bij

bruik van stookolie in combinatie met deze hernieuwbare energieën.

klanten te monitoren. Zo vallen hun klanten niet zonder stookolie en

Denk maar aan de combinatie van een stookolieketel met een zonne-

hoeven ze hun productie dus niet stil te leggen.

of warmtepompboiler. Dat betekent wel dat de trend in de markt van
stookolietanks naar kleinere capaciteiten neigt. Daar waar vroeger veel

Zijn verwarmingsinstallateurs goed geïnformeerd over de re

woningen beschikten over tanks van 5000 liter en meer, komen men-

glementering voor opslagtanks en periodieke keuringen?

sen nu ruimschoots toe met een tank van 2300 à 2500 liter. Hun huizen

We stellen vast dat niet alle installateurs voldoende op de hoogte zijn

zijn namelijk beter geisoleerd en de nieuwe generatie ketels verbruikt

over deze materie. En dat is jammer, want er zijn tal van tools beschik-

veel minder stookolie dan pakweg veertig jaar geleden.

baar om je voldoende te informeren. De website van
Informazout is daar een mooi voorbeeld van.

Evolueert de technologie van opslagtanks nog?
Op zich evolueert die technologie niet zo veel meer. Maar als we dan
toch over een evolutie kunnen spreken, zie ik die vooral in de meting

Informeert u uw klanten en installateurs
over zulke zaken?
Als producent verkopen wij onze tanks
nooit rechtstreeks aan de eindklant.

Wim Haegeman,
Business Development Manager Belux
bij Kingspan.

PRODUCT IN DE KIJKER

Dubbelwandige stookolietanks
voor buiten en binnen
BT2500

Kingspan is een veelzijdig concern met een wereldwijde aanwezigheid. Het voorziet in een uitgebreid assortiment van oplossingen
voor energieopslag met opslagbehoeften op het gebied van diesel, stookolie, AdBlue®, mest en landbouwtoepassingen.
Kingspan is de marktleider in kunststof stookolieopslagtanks.
Ruim 40 jaar geleden produceerde het de eerste rotatiegegoten dubbelwandige tank voor stookolieopslag.
Voor de Belgische markt zijn de twee belangrijkste producten
de BT2500 en de PPT2300. De eerste is een dubbelwandige
stookolietank, gemaakt uit rotatiegegoten, UV bestendige
MDPE. Ideaal voor gebruik in een buitenopstelling. De tank
heeft een footprint van 2460mm x 1460mm en
wordt “plug and play” aangeleverd. De

PPT2300

PPT2300 is dan weer geschikt voor plaatsen
waar de toegang of plaats eerder beperkt is.
PPT staat voor ‘passe-partout’. Met een footprint
Dat doen we wel via een dealernetwerk dat geacht wordt de
plaatselijk geldende wetgeving te kennen en door te geven
aan hun klanten en installateurs. Natuurlijk volg ik regelmatig bijscholingen om klanten toch bij te kunnen staan. En ik
kan daarbij alleen maar beklemtonen dat het voor de installateurs van reservoirs echt interessant is om de cursussen

van 2500mm x 900mm breng je hem binnen
langs een standaard deur. Een opstelling langs
een muur in de tuin of garage is ook mogelijk.
Meer informatie:
www.kingspan.com

van Cedicol te volgen.
Welke lekdetectiesystemen worden het meest ge
bruikt?
Dat is afhankelijk van de soort tank: ondergronds of bovengronds, uit kunststof of staal? Aangezien wij enkel bovengrondse kunststoftanks produceren, beperk ik me tot de
producten die we zelf gebruiken en die we dan ook nog eens
zelf ontwikkelen en produceren. De WatchmanSonic Plus is
een combinatie van een ultrasoon draadloos inhoudsmeetsysteem en een lekdetectiesysteem. Met behulp van een
vlottercontact, dat zich tussen de beide wanden van het reservoir bevindt, genereert het een alarm bij een lek. Daarnaast hebben wij ook de Bundman AN, een stand alone actieve lekdetectie die zich op de tank zelf bevindt.
Wat denkt u over het Optitank-label?
Bij Kingspan zijn we zonder twijfel voorstander van dit label.

IN CIJFERS
5

productiesites voor stookolietanks: Polen,
Noord-Ierland (3) en het Verenigd Koninkrijk.

In >100
landen actief

11.000

medewerkers, verdeeld over 101
productiesites (naast stookolietanks
produceert de Kingspan Groep ook
isolatie, sandwichpanelen,
gevelbekleding, zonneboilers,
boilers, windmolens…)

Hoewel het nog steeds niet voldoende bekend is bij de installateurs en eindklanten zullen we hierin een voortrekkersrol blijven spelen. Want het label straalt vertrouwen uit naar
de consument. Naast de 10-jarige garantie verstrekt door de
producent, geven verschillende verzekeraars extra waarborgen aan wie een reservoir met Optitank-label plaatst. Al onze
reservoirs voor stookolie, gaande van 200 liter over 600,

Kingspan is lid
van Optitank

1000, 1200, 2300, 2500, 3500, 4000, 5000 en 9000 liter beschikken over het Optitank-label.
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DOSSIER

INFORMAZOUT INSTALL AWARDS

LAUREATEN
ZIJN BEKEND
MazoutExperts Marco Wuytens (Heusden-Zolder) en
Guido Vandamme (Ieper) hebben de Informazout Install
Awards gewonnen in de categorieën “Performance”
(hoogrendementsketel op stookolie) en “Hybride”
(hoogrendementsketel op stookolie in combinatie
met hernieuwbare energie).

D

e prestigieuze awards belonen professionals voor het realiseren van een recente stateof-the-art hoogrendementsketel op stookolie, al dan niet gecombineerd met hernieuw-

bare energie. ln aanmerking komen installaties met een energielabel die maximaal 2 jaar
oud zijn en die volgens de geldende regels werden geïnstalleerd. Zowel MazoutExperts –
het kwaliteitslabel van de sector voor verwarmingstechnici – als installateurs die nog geen
MazoutExpert zijn, kunnen deelnemen. Deze laatsten moeten dan wel een dossier indienen
om het te worden en toegelaten worden voor de uitreiking van de Awards.
De cases werden beoordeeld door een jury waarbij rekening werd gehouden met volgende criteria:
• Correctheid en originaliteit van het voorstel aan de klant

GUIDO VANDAMME
LAUREAAT CATEGORIE “HYBRIDE”

“Bijdragen aan een mili

• Vakkennis
• Toepassing van nieuwe verwarmingstechnieken of van hoogrendementstechnieken op
stookolie
• Energiebesparende reflectie (bij renovatie)
• Technische onderbouwing van het voorstel of de oplossing
• Aangewende technieken of materialen
• Kwaliteit en netheid van de uitgevoerde werken

Guido Vandamme, zaakvoerder van de bvba
met dezelfde naam in Dikkebus (Ieper), begon
zijn loopbaan als elektricien in 1986. Hij helpt
regelmatig vrienden bij verwarmingsklussen,
krijgt de smaak te pakken en volgt een twee
jarige opleiding tot brandertechnicus in
Oostende. De volgende twee jaar doet hij ervaring op bij installateurs en volgt hij een op-

Wie zijn oude ketel vervangt door een hoogrendementsketel, en daarbij goed isoleert, haalt

leiding ‘gasbrander’. Verwarming wordt al snel

daar op beperkte tijd voordeel uit. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portefeuil-

zijn hoofdactiviteit en stookolie zijn specialisa-

le. Wie stookolie combineert met hernieuwbare energie doet nog beter. De twee laureaten

tie.

die we hier voorstellen, illustreren perfect de meerwaarde van het kwaliteitslabel Mazout

MazoutExperts bij de lancering van het label

Expert voor de consument die een bekwame en betrouwbare vakman zoekt om zijn ver-

in 2006. Hij werkt nog steeds alleen, hoofdza-

warming te installeren en te onderhouden.

kelijk voor particuliere klanten.

Guido

wordt

een

van

de

eerste

Dertig jaar geleden bracht hij een bezoek aan

Waarom MazoutExpert worden?
MazoutExpert is een kwaliteitslabel voor ervaren verwarmingstechnici die gespecialiseerd zijn in installaties op stookolie. Het biedt heel wat voordelen, zowel voor
de klanten als voor verwarmingsbedrijven en installateurs. Ontdek ze allemaal op
https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert-voordelen
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de Viessmann-fabriek in Duitsland. Sindsdien
is hij fan van het merk. “Ze hadden het toen al
over het milieu. Het zijn echte pioniers.” De
MazoutExpert is dol op zijn job. Zijn motivatie? “Mensen helpen met hun problemen en
jongleren met de afstelling om hun installatie
zo efficiënt mogelijk te maken.” En waarom

MARCO WUYTENS
LAUREAAT CATEGORIE “PERFORMANCE”

“Verwarmingsinstallateur wordt
stilaan een knelpuntberoep”
Wuytens bvba in Heusden-Zolder is een echt familie-

Als MazoutExpert vinden mensen ons makkelijk

bedrijf: veertig jaar geleden opgestart door Guido

via de website. Dat is een voordeel.” Met de

Wuytens in Houthalen en sinds 2010 verhuisd naar

Informazout Install Awards staat het bedrijf nu

een nieuwbouw in Zolder aan de mijnterreinen. Een

extra in de kijker. “Toen ik de wedstrijd zag, dacht

goede twintig jaar na de start stapte ook zoon Marco

ik meteen aan onze installatie bij de groepsprak-

in de zaak. Al was hij niet voorbestemd om de nieuwe

tijk (zie p.10-11). Zo’n erkenning doet deugd en

zaakvoerder te worden. “Ik studeerde eigenlijk boek-

de reischeque is mooi meegenomen.”

houding”, verrast Marco. “Maar een hele dag aan een

Wuytens bvba telt momenteel tien medewer-

bureau zitten, zag ik me toch niet doen. Anderhalf

kers, maar Marco zoekt nog versterking. Geen

jaar lang volgde ik verschillende opleidingen tot ik alle

gemakkelijke opdracht: “Jongeren volgen op

attesten van een professionele installateur had be-

school nog amper de opleiding tot installateur.

haald. Ik ging mee de baan op met collega-installa-

Het wordt een knelpuntberoep en dat baart me

teurs en stilaan nam ik meerdere taken in de bedrijfs-

zorgen. Wellicht zullen bedrijven in onze bran-

leiding over. Mijn vader is hier trouwens nog elke dag.

che moeten samenvloeien of samenwerken.

Hij blijft alles opvolgen.”

Voorlopig houd ik de boot af, maar misschien
zullen ook wij ooit voor die keuze staan. In de

Met de komst van Marco werden ook de activiteiten

toekomst wil ik onze klanten een volledige ser-

uitgebreid. Naast onderhoud en herstellingen staat

vice blijven bieden. We stappen ook mee in het

Wuytens ook in voor de plaatsing van verwarmings-

verhaal van hernieuwbare energie.”

en sanitaire installaties, hernieuwbare energieproducten en airco’s. Mazoutketels zitten al van bij de

Over de case van laureaat Marco Wuytens

start in het gamma. “We werken hoofdzakelijk met

leest u meer op pagina 10 en 11 van

systemen van Buderus, ACV, Daalderop en Panasonic.

deze editie.

eubewuste wereld”
heeft hij deelgenomen aan de Informazout
Install Awards? “Het is mijn manier om te
laten zien dat je als verwarmingstechnicus
kan bijdragen aan een milieubewuste wereld. Elke collega die met pensioen gaat, is
een bibliotheek aan kennis die in rook opgaat. Ik begrijp niet dat ons beroep niet
meer naar waarde wordt geschat. Een verwarmingsinstallatie afstellen volgens de re-

MazoutExperts
Guido Vandamme
(linksboven op de
foto) en Marco
Wuytens (rechtson
der) ontvingen hun
reischeque van
Willem Voets,
General Manager
Informazout.

gels van de kunst, is echt specialistenwerk.
Onlangs heb ik een frituuruitbater geholpen
om jaarlijks 25% minder stookolie te verbruiken door de installatie beter af te regelen. Elke keer ik vertrek na een nieuwe installatie, laat ik iets van mezelf achter bij de
klant.

Een

goed

afgestelde

stookolie-

installatie kan enorm efficiënt zijn.”
De installatie op stookolie en zon
ne-energie die Guido Vandamme een
Install Award opleverde, stellen we
voor in de volgende editie (december
2019, nr. 188).
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DE
PRAKTIJK

TIPS VOOR ONDERHOUD
VAN ZONNEBOILER OP DRUK
Zonneboilers gaan zo’n twintig jaar mee. Degelijk materiaal en een correcte installatie zijn
daarbij cruciaal, maar ook regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Waarop moet je
letten? Hier alvast enkele tips.

H

et onderhoud van een zonneboiler bestaat uit eenvoudige zaken

3. Reinigen van de collectoren

die klanten zelf kunnen doen en een technisch luik, alleen voor in-

Vuile collectoren kunnen het rendement van een zonne-installatie aan-

stallateurs. In dit artikel overlopen we wat de eindklant kan doen. Hier-

zienlijk verkleinen. Volgens specialisten kan het rendement tot 60% da-

naast vindt u enkele handige tips voor uw klanten.

len als gevolg van stof, vogeluitwerpselen, mos of dode bladeren.

In onze volgende editie komt het technische onderhoud uitgebreid
aan bod:
•

stoomvorming in de collectoren voorkomen

•

de ontgassing van de installatie

•

de inspectie van het expansievat

•

en verschillende routinecontroles.

Checklist voor uw klanten
1. Visuele controle
Na het eerste werkingsjaar is het belangrijk om volgende indicatoren te
controleren:
• Is de druk in de installatie nog hoog genoeg? Een goed gedimensioneerde installatie mag niet onder de 2 bar komen, ook
niet in de winterperiode.
• Zijn er lekken zichtbaar? Sporen van uitgedroogde glycol? Of
glycolverlies door overdruk in het daarvoor geplaatste opvangvat?
2. Zonneboiler heeft voorrang
Krijgt de zonneboiler voorrang op de cv-ketel buiten het stookseizoen?
Scenario 1: de regeling van het zonnesysteem verloopt via de cv-ketel of de boiler is van hetzelfde merk als de verwarmingsketel.
Dan heeft de installateur de instellingen waarschijnlijk aangepast zodat het zonnesysteem voorrang krijgt. Hierdoor verbruikt de klant
nauwelijks brandstof tijdens de zomermaanden.
Scenario 2: de zonneboiler en de verwarmingsketel zijn niet van
hetzelfde merk.
Vraag aan uw klant om zijn verwarmingsketel zo veel mogelijk uit te
schakelen tijdens de zomermaanden. Meestal is dat van mei tot september, maar dit jaar kon het al vanaf april.
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4 TIPS
We raden aan om twee keer per jaar de
collectoren schoon te maken, in het tussenseizoen: in
april en eind september. De keuze voor die periode
is niet toevallig. In volle zomer is een laagje stof meestal
geen probleem, aangezien er dan meer dan genoeg
zonne-energie voorradig is. In het tussenseizoen kan
een lager rendement echter betekenen dat de klant
zijn verwarmingsketel moet inschakelen, en dus meer
stookolie verbruikt.
Als de boiler ook dient om een zwembad mee
te verwarmen, is ’s zomers reinigen uiteraard wel een
goed idee. Als er de energievraag groter is, mag er
geen rendement verloren gaan.
Reinig de panelen ’s morgens vroeg, wanneer de
collectoren nog koud staan. Dat voorkomt een thermi
sche shock, die de installatie kan beschadigen.
Gebruik neutrale zeep om vuil en eventuele
kalkresten te verwijderen. Gedemineraliseerd water
mag ook, maar is niet strikt noodzakelijk. Bedenk wel
dat zelfreinigende systemen NIET bestaan. Fabrikanten
beweren wel dat de oppervlaktetemperatuur op hun
collectoren voldoende stijgt om alle aanzettingen om
te vormen tot korsten, die nadien door de regen zullen
worden afgespoeld. Dat klopt wel, maar een reiniging in
het tussenseizoen zal zeker energie besparen.

In onze volgende editie (nr. 188,
december 2019) nemen we het
onderhoud van een zonneboiler op
druk onder de loep dat de technicus
voor zijn rekening neemt.

De zonneboiler

Checklist voor gebruikers

2 bar
Controleer regelmatig de druk van de installatie

Lek
Kijk of er geen glycol lekt

Verwarmingsketel
Check tijdens de zomermaanden of de ketel niet aanslaat
of schakel hem uit

Reiniging
Maak uw zonnepanelen schoon in april en in september

Collectoren
Reinig de collectoren liefst ’s morgens vroeg

Zeep
Gebruik neutrale zeep
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CASE

Renovatie van woning
en groepspraktijk
De renovatie van de verwarmingsinstallatie in dit gebouw met een privéwoning en
een huisartsen- en kinesistenpraktijk in Houthalen is een van de twee projecten die
in de prijzen vielen bij de Informazout Install Awards in de categorie “Performance”*
(zie ook pagina 6 en 7).

D

e groepspraktijk in het gebouw uit begin jaren 70 werd enkele maan-

huur van het professionele gedeelte bij ons pensioen", zegt ze. Naast

den geleden volledig gerenoveerd. Wegens de omvang van de wer-

die scheiding van de energieboekhouding, heeft de arts duidelijk geko-

ken besloot de eigenaresse een architect in te schakelen. Zonder duide-

zen voor een zo energiezuinig mogelijke installatie: een condensatieke-

lijke reden probeerde die zijn klant te overtuigen om stookolie in te ruilen

tel met weersafhankelijke regeling.

voor aardgas. "Hoewel mijn verwarmingsinstallatie aan vervanging toe
was, had ik geen zin om van energie te veranderen", zegt ze. "Ik heb altijd

"Het is niet altijd makkelijk om klanten te doen inzien dat een goede

graag met stookolie verwarmd. Ik zag dus geen reden om daarmee te

klimaatregeling performanter is dan handmatige thermostaatkranen",

stoppen. Een renovatie bood me de garantie van een zuinige en be-

vertelt Marco Wuytens, installateur in de regio Heusden-Zolder. "Vaak

trouwbare verwarming. Ik ben bij mazout gebleven ook omdat mijn ar-

willen mensen zelf aan de kranen draaien, terwijl een goed geconfigu-

chitect me niet kon overtuigen dat zijn keuze beter of interessanter was."

reerde installatie de beste garantie biedt op rendement. Vooral in het
tussenseizoen. Gelukkig stond deze klant open voor ons advies en

Werk en privé gescheiden

heeft ze onze tips gevolgd."

De eigenaresse woont aan de achterkant van het gebouw en wou graag
de verwarmingsinstallatie voor werk en privé scheiden. "Het is beter om

In de voorbereidende fase van het project was er gekeken naar de op-

vooruitziend te zijn en te anticiperen op een eventuele verkoop of ver-

tie vloerverwarming. De bezettingsgraad van de ruimte vereiste echter

“Het is niet altijd makkelijk om klanten te doen inzien dat
een goede klimaatregeling performanter is dan handmatige
thermostaatkranen.”
Marco Wuytens, installateur
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< Met dit renovatieproject in het teken van energie-efficiëntie
won deze installateur een Informazout Install Award.

dat er verschillende zones kunnen worden ingesteld met een verschillende comforttemperatuur: wachtkamer, gangen, kantoor, praktijkruimtes… Om de flexibiliteit maximaal te behouden en een optimaal
comfort te bieden aan de patiënten, werd de piste van vloerverwarming
verlaten voor radiatoren. Alle bestaande leidingen en alle radiatoren
werden vervangen door nieuwe.
Aangezien de eigenaresse het private en het professionele gebruik wou
kunnen splitsen, werd de oude 90 kW ketel vervangen door twee condensatieketels van 29 kW. De installateur berekende dat een daling van
ten minste een derde van het vermogen een hoger jaarlijks rendement
en een besparing van ten minste 30% zal opleveren.

Montage volgens de regels van de kunst
Technisch gezien is het verwarmingssysteem gemonteerd als type C,

Tip van Informazout
Gebruik moderne
communicatiemiddelen
Steeds meer verwarmingsketels (zoals
die bij deze klant) zijn uitgerust met
een communicatiemodule waarmee
de installateur op afstand toegang
krijgt tot de gegevens van de ketel.
De slimme verwarmingsketel is een
logische evolutie, die synoniem
staat met tijdswinst en efficiëntie bij
herstelopdrachten. De errorcode op de
ketel geeft aan wat er moet gebeuren
en welk materiaal u nodig hebt voor de
herstelling nog voor u vertrekt. Kiezen
voor deze nieuwe technologie maakt
alles makkelijker.

wat betekent dat het niet nodig is om de opstellingsruimte te ventileren. Bovendien kan verbrandingslucht door deze opstelling ook nog
enigszins verwarmd worden, wat meer efficiëntie betekent. "Voor de
afvoer van verbrandingsgassen werken wij altijd met de brandwerende
rookgasafvoerkanalen van de ketelfabrikant. Dat geeft minder problemen en we kunnen onze klanten kwaliteit garanderen", voegt Marco
Wuytens eraan toe.
Een ander belangrijk detail is dat deze installatie veel stiller is dan de
vorige. "Je hoort ze nauwelijks", beaamt de eigenaresse. "Dat is extra

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketel
2 condenserende stookolieketels Buderus GB125 van
29 kW
2 warmwaterboilers Buderus SU 160 liter

aangenaam aangezien de stookruimte net naast een van de praktijk

Opslag stookolie

ruimtes ligt."

Ondergrondse tank van 5.000 liter

Wanneer we hem vragen naar tips voor zijn collega’s, beklemtoont
Marco Wuytens het belang van goed luisteren naar de klant. "Als je be-

Installateur
Marco Wuytens, Heusden-Zolder

grijpt wat de klant verwacht en hoe hij leeft, kan je de juiste keuzes

Plaats

maken om hem het leven makkelijker te maken en hem maximaal com-

Houthalen

fort te bieden. Voor mij is de kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. We proberen bijvoorbeeld altijd de dag zelf storingen te herstellen.
Voor het jaarlijks onderhoud van verwarmingsketels sturen we onze
klanten een automatische reminder. Dat is handig voor hen en de
meesten stellen het erg op prijs. De details maken het verschil."

*De categorie “Performance” van de Informazout Install Awards is bedoeld voor
hoogrendementsketels op stookolie. De laureaat in de categorie “hybride” (hoogrendementsketel stookolie in combinatie met hernieuwbare energie) stellen we
voor in onze volgende editie 188 in december 2019.
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OM TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES…

EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

Mazoutketel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten.
U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren
met hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen.
Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te
maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be

Thermisch zonnepaneel

Warm voor de toekomst

