
nr. 188 - december 2019
Trimestriële uitgave van InformazouT

4DE trimester 2019 - Afgiftekantoor LEUVEN MASSPOST - P608369

verwarmingsinfo
� t magazine van de mazout verwarmingssector

INTERVIEW

ERWIN VERHASSELT 
(ROTH BENELUX)

EDITO

STOOKOLIEKETELS 
BANNEN HELPT 
KLIMAAT NIET VOORUIT

CASE

KEUZE VOOR STOOKOLIE EN 
ZONNE-ENERGIE BIJ RENOVATIE

Dossier
DE TOEKOMST IS 
AAN HERNIEUWBARE 
VLOEIBARE BRANDSTOFFENVLOEIBARE BRANDSTOFFEN



EDITO

De transitie naar klimaatneutrale vloeibare brand-
stoff en komt steeds dichterbij. Moderne stookolie-

ketels zullen binnenkort kunnen draaien op hernieuw-
bare, milieuvriendelijke brandstoff en. In eerste instantie 
worden synthetische brandstoff en (of e-fuels) met be-
staande fossiele brandstoff en gemengd, maar op ter-
mijn zullen ze die gewoon vervangen. Dat kon 
Informazout samen met een delegatie verwarmingsspe-
cialisten en journalisten vaststellen bij een bezoek aan 
het Karslruhe Institute of Technology (KIT). 

De twee pilootinstallaties van het KIT – Bioliq en P2X – 
werken met verschillende grondstoff en, maar produce-
ren allebei koolstofneutrale brandstoff en volgens het-
zelfde basisprincipe: de CO2 die vrijkomt tijdens de 
verbranding wordt nadien hergebruikt om nieuwe 
brandstoff en te maken. Verder in deze editie leest u hoe 
de bouwstenen voor synthetische brandstoff en verkre-
gen worden door een vernieuwend productieproces dat 
CO2 en waterstof met elkaar laat reageren. De waterstof 
wordt via elektrolyse uit water onttrokken, bijvoorbeeld 
met stroom afkomstig van zonne-energie.

“De CO2 die vrijkomt tijdens de 
verbranding wordt nadien hergebruikt 

om nieuwe brandstoffen te maken”

Net als hun fossiele voorgangers hebben deze syntheti-
sche brandstoff en voordelen voor tal van toepassingen 
vanwege hun hoge energiedichtheid en handige trans-
port- en opslag. Bovendien zijn er nauwelijks aanpassin-
gen nodig voor bestaande distributiekanalen en moder-
ne verwarmingsinstallaties. Op termijn zullen consu-
menten er zowel hun wagen mee kunnen voltanken als 
hun huis verwarmen. 

Het bezoek aan het KIT bewijst alweer dat stookolieke-
tels ook na 2021 nog veel potentieel hebben. Vanaf dat 
jaar wil de Vlaamse Regering stookolieketels bij nieuw-
bouw en ingrijpende renovaties verbieden. Oude ketels 
zouden dan ook niet meer vervangen mogen worden als 
er een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

“Met het oog op de nieuwe 
technologische oplossingen zijn 

de maatregelen van de Vlaamse 
Regering om de CO2-uitstoot te 

verminderen onnodig en draconisch”

De sector van de vloeibare brandstoff en beweert geen 
totaaloplossing te kunnen bieden voor het klimaat-
vraagstuk. Ook zon, wind, gas, waterstof en geothermie 
kunnen dat niet alleen. Al deze energiebronnen en 
technologieën moeten samen de enorme uitdaging 
over de hele wereld – en niet alleen in Vlaanderen 
– aangaan. Ook onze sector staat klaar om met zijn 
expertise en de vele lopende projecten zijn steentje 
bij te dragen.

“Wij pleiten voor een kader 
waarbinnen alle koolstofarme 
of -neutrale energiebronnen 

en alle moderne 
verwarmingstechnieken zich 
kunnen ontwikkelen en eerlijk 

kunnen samenwerken”

Het Vlaams regeerakkoord stelt terecht dat “alle 
technologieën en brandstoff en die bijdragen aan 
een koolstofarme mobiliteit een plaats kunnen 
hebben in Vlaanderen”. Waarom wordt deze rede-
nering niet consequent doorgetrokken in het hele 
Vlaamse energie- en klimaatbeleid en dus ook voor 
verwarming? 

Willem Voets 
General Manager

Stookolieketels bannen helpt klimaat niet vooruit
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ACTUA

Informazout stelt visie op 
energietransitie voor op Install Day

Op 22 november 
vond de derde editie 
van Install Day plaats 
in Brussels Kart Expo. 
De beurs werd 
georganiseerd door 
TechLink en Confede-
ratie Bouw en kreeg 
3300 bezoekers over 
de vloer. Informazout 

maakte van de gelegenheid gebruik om haar visie op de energietran-
sitie voor te stellen aan de installateurs. Het driestappenplan 
(zie hierboven) stond daarbij centraal, zowel op de stand als tijdens de 
lezing van General Manager Willem Voets. “De ontwikkelingen op het 
vlak van brandstoff en van de toekomst, zoals HVO, die de CO2-
uitstoot met 80% doen dalen, zijn helaas nog te weinig bekend bij het 
grote publiek en bij de installateurs”, vertelt hij. “Het is belangrijk om 
installateurs daarover te informeren, zodat zij op hun beurt de consu-
ment kunnen geruststellen. Met koolstofarme, hernieuwbare 
vloeibare brandstoff en kunnen consumenten bijdragen aan het 
milieu zonder in te boeten op comfort én tegen lagere kosten (geen 
grote renovatie of vervanging van de installatie nodig). Dat is de 
boodschap die we allemaal moeten uitdragen.”

reFuel The Future :
een positieve boodschap

Op het congres ‘reFuel The 
Future’ van 26 september 
konden stookoliehandelaars 
volop energie en inspiratie 
tanken. In de huidige context 
van onduidelijkheid stellen 
veel consumenten hun 
investering in een verwar-
mingsinstallatie uit. Voor
Informazout omvat de oplos-
sing in de energietransitie 

drie fasen: eerst een daling van de vraag naar energie, daarna een com-
binatie met hernieuwbare energie en ten slotte de introductie van kool-
stofarme brandstoff en. Woningisolatie en de vervanging van oude 
verwarmingsketels door hoogrendementsketels leiden tot snelle 
winsten (van minstens 30%), die de consument weer vertrouwen 
geven. En met de hybride verwarmingsoplossingen en de hernieuw-
bare vloeibare brandstoff en geven we hem een duurzaam perspectief 
om verder met zijn stookolieketel te verwarmen, met behoud van alle 
comfort. We moeten de consument en de politieke beleidsmakers deze 
positieve boodschap brengen.

Vlarem-trein 2017
VLAREM-trein is de benaming voor een bundeling van wijzigingen 
aan VLAREM (Vlaamse milieuwetgeving) maar ook aan andere 
gerelateerde wetgeving. Vlarem-trein 2017 werd gepubliceerd op 
26/09/2019 en de wijzigingen in het stooktoestellenbesluit treden 
in werking op 01/10/2019. Wat verandert er?

1.  Centrale Verwarming-stooktoestellen
• Belangrijkste wijziging: nieuwe verbrandingswaarden

› Doel: vereenvoudiging en harmonisering met de andere 
gewesten

Type 
toestel

Maximaal 
CO-gehalte
(mg/kWh)

Minimaal
verbrandings-
rendement Hi

(%)

Maximale
rookindex

(Bacharach)

Centraal 
stooktoestel
gevoed met 

vloeibare
brandstof

Alle 150 90 1

Centraal 
stooktoestel
gevoed met 
gasvormige
brandstof

B1-
toestellen

150 88 -

niet B1-
toestellen

150 90 -

› Het CO2-gehalte, het O2-gehalte en de netto-temperatuur 
worden niet langer als een eis opgenomen, niettemin dienen 
deze parameters nog steeds ingevuld te worden op het attest!

• Nog een paar wijzigingen
› Het mechanisch reinigen van het rookgasafvoerkanaal is alleen 

van toepassing voor centrale stooktoestellen welke werken met 
natuurlijke trek (aangesloten als type B)

› Het uitvoeren van metingen bij verschillende vermogens is alleen 
nog verplicht voor ketels met een nominaal vermogen 
vanaf 1 MW

› Nieuwe modeldocumenten vanaf 1/10/2019 : 
 https://www.lne.be/modeldocumenten-centrale-verwarming 
 en verkrijgbaar bij Cedicol: https://www.cedicol.be/nl/publicaties

2. Stookolietanks
• Buitengebruikstellingen van particuliere stookolietanks met een 

inhoud minder dan 5.000 kg (6.000 liter): deze moeten na buiten-
gebruikstelling niet alleen geledigd worden maar ook gereinigd.

• Als de bovengrondse houder wordt verwijderd, moet de erkende 
technicus vanaf 1 oktober 2019 ook een certifi caat afgeven waaruit 
blijkt dat dit verwijderen gebeurde volgens alle wettelijke regels.

3. Administratie
• Vanaf 2020 betaal je als technicus je retributie voor de erkenning 

jaarlijks. Het departement Omgeving bezorgt je elk jaar een brief 
met overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te be-
talen bedrag.

Net als installateurs zijn ook stookolie-
handelaars een belangrijk aanspreek-
punt voor de consument. ©LNNN

Informazout gaat in gesprek met installateurs.
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Erwin Verhasselt,
Managing director Roth Benelux.

Erwin Verhasselt,
Managing director Roth Benelux.
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INTERVIEW  

HET WOORD AAN DE FABRIKANTEN - ROTH

“INVESTEREN IN OPLEIDING 
IS GOEIE KEUZE”
Roth is het derde bedrijf in onze reeks over fabrikanten van stookolietanks. 
Begin 2020 neemt Erwin Verhasselt de fakkel over van Philippe Van Acker aan het hoofd 
van Roth Benelux. Wij polsten naar zijn visie op de evolutie van de markt. 

Verwarmingsinfo: Wat zijn de grote trends op de markt van de 
opslagtanks?
Naast de dalende verkoop van stookolietanks zien we een verschuiving 
naar tanks in polyethyleen en modellen met een kleinere capaciteit. De 
energiebehoeften worden steeds kleiner. Een klant die 2.000 liter 
stookolie bestelt omdat zijn leverancier dan korting geeft, komt daar-
mee bijna twee winters door. Er is wel degelijk nog een markt voor. We 
zullen altijd energie moeten opslaan.

Maar is de situatie niet steeds meer gespannen?
De huidige discussies over het klimaat zetten beleidsmakers aan tot ir-
rationele maatregelen (zoals het in het Vlaamse regeerakkoord aange-
kondigde verbod op de vervanging van stookolieketels vanaf 2021, “als 

een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is”, nvdr). Dergelijke maatre-
gelen leggen innovatie aan banden, terwijl stookolie net een deel van 
de oplossing is.  

Evolueert de technologie van opslagtanks nog?
Nee. Het product staat op punt en beantwoordt perfect aan de behoef-
ten. De voornaamste ontwikkelingen vinden we bij de accessoires om 
de opslag veiliger te maken. Elk land legt andere accenten. In Duitsland 
bijvoorbeeld zijn ze terecht van mening dat dubbelwandige tanks be-
trouwbaar zijn en dat de risico’s vooral zitten in de menselijke factor 
tijdens het vullen. De wetgeving is er dus bijzonder streng, wat leidt tot 
de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe overloopbeveiligingssystemen. 
Op ons niveau schuilt innovatie eerder in de manier van produceren. 



PRODUCT IN DE KIJKER 

Roth KWT
Roth is een Duits familiebedrijf dat opgericht werd in 1947. Ze stellen 1350 
mensen tewerk in 32 landen. Het bedrijf is actief in een brede waaier van in-
dustriële nichesectoren, gespecialiseerd in polyethyleen (wereldleider in was-
borstels), opslag (warmte, koude vloeistoff en zoals brandstoff en, en regen-
water) en autonome douchecabines met geïntegreerde warmwater productie.

De dubbelwandige ROTH KWT tank is volledig vervaardigd uit kunststof met 
een polyethyleen binnentank en een polyethyleen buitenmantel die direct 
aansluit op de binnentank. Deze diff usiedichte tank is door zijn compact en 
modern design een ideale oplossing voor opslag van stookolie. De tank heeft 
een brandweerstand van 30 minuten en bovendien krijgt u daar een product-
garantie op van 15 jaar.

Meer informatie: www.roth-benelux.com

6
productiesites voor opslagtanks: 

Duitsland (2), Polen, Spanje 
en Verenigde Staten (2).

1350
medewerkers

Roth is aangesloten 
bij Optitank.

Zo heeft Roth onlangs een Award gewonnen voor het plaat-
sen van een energierecuperatiesysteem voor de bevoorra-
ding van de productiesite. 

Zijn verwarmingsinstallateurs goed geïnformeerd 
over de regelgeving wat betreft opslag en periodieke 
keuringen?
Hun punt is niet zozeer goed geïnformeerd zijn, maar de 
wetgeving kunnen volgen. Hoe kan het dat er in dezelfde 
straat soms verschillende regels gelden omdat je van de ene 
regio in de andere belandt? De veiligheid van opslag zou 
geen politieke kwestie, maar een milieukwestie moeten zijn. 
De regionale wetten verschillen echter steeds meer. Ieder-
een – fabrikant, installateur en consument – droomt van één 
wetgeving voor het hele land, maar politici luisteren niet. Op 
de hoogte blijven van de wetgeving blijft voor installateurs 
een grote uitdaging. De complexiteit van het werk, de mate 
van specialisatie en de tijd die nodig is voor opleiding en cer-
tifi cering vereisen soms dat de installateur keuzes moet ma-
ken om de concurrentie aan te kunnen. Stookolie blijft noch-
tans een goede keuze. Investeren in opleiding blijft rendabel 
voor een stookolie-installateur.

Verkoopt u uw tanks rechtstreeks aan de eindklant?
Nee, we werken exclusief via groothandelaars.

Welke lekdetectiesystemen worden het meest ge-
bruikt?
De keuze tussen een geluids- of visueel lekdetectiesysteem 
is geen kwestie van effi  ciëntie. Beide systemen werken per-
fect. Laat dit duidelijk zijn: dubbelwandige tanks in polyethy-
leen zijn ‘onverwoestbaar’ en lekdetectiesystemen met een 
sonde zijn ruim voldoende. Hoe geavanceerd de systemen 
ook mogen zijn, de mens blijft een sleutelfactor. Als je nooit 
de visuele indicator van de lekdetector controleert of het 
geluidssysteem loskoppelt ‘omdat het elektriciteit verbruikt’, 
is er niets onfeilbaar. 

Wat denkt u over het Optitank-label?
Het label zou meer in de kijker moeten staan. Zonder de 
zoekfunctie op de site van Informazout had ik de artikels 
over Optitank nooit gevonden. Het is belangrijk om het ac-
cent te leggen op kwaliteit. De generatie millennials (gebo-
ren tussen 1980 en 1999, nvdr) hecht veel belang aan veilig-
heid en kwaliteit en is bereid daarvoor te betalen. 

Vestigingen in

32
landen 

33 jaar
actief op de Belgische markt 

van stookolietanks

IN CIJFERS
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Op uitnodiging van Eurofuel (de Europese vereniging die de belan-
gen van de mazoutsector verdedigt) en het IWO (de Duitse tegen-

hanger van Informazout) stelde Informazout een delegatie samen van 
specialisten uit de sector en verschillende journalisten om een bezoek 
te brengen aan Ineratec in Karlsruhe. Dat bedrijf produceert synthe-
tische vloeibare brandstof op basis van koolstofdioxide en hernieuw-
bare elektriciteit.

In een eerste stap worden op basis van hernieuwbare energie – wind, 
zon of waterkracht – via elektrolyse zuurstof (O2) en waterstof (H2) ge-
produceerd uit water. De zuurstof, die onbruikbaar is, komt terug vrij. In 
een tweede stap wordt koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer of uit 
industriële processen gehaald en gaan waterstof en koolstofdioxide 
met elkaar reageren in een complex productieproces. Aan het eind van 

dat proces produceert een reactor de basisonderdelen voor milieu-
vriendelijke benzine, diesel of kerosine.

Alle toepassingen van Ineratec – zoals de productie van methanol, me-
thaan of brandstof bijvoorbeeld – zijn gebaseerd op de technologie van 
Fischer-Tropsch in reactoren die werken bij 25 tot 30 bar en een tempe-
ratuur van ca. 230 °C. In 2017 ontwierp Ineratec een eerste testreactor 
van één megawatt, die in een zeecontainer past en die 10 liter syntheti-
sche brandstof per dag kan produceren. Momenteel exporteert het be-
drijf zijn modulair proces wereldwijd en is het druk bezig zijn faciliteiten 
uit te breiden. Goed voor 400.000 liter brandstof dit jaar en 4 miljoen liter 
volgend jaar. Ineratec ontwikkelt nu units van 10  megawatt voor de in-
stallatie van een eerste productie-eenheid voor koolstofneutrale kerosi-
ne op industriële schaal voor een klant uit de luchtvaartsector.

DOSSIER

De toekomst van verwarmingssystemen op mazout ligt bij nieuwe vloeibare brandstoffen van 
plantaardige of synthetische oorsprong die een veel kleinere ecologische voetafdruk hebben. 
Het is geen fictie meer: vloeibare brandstoffen kunnen geproduceerd worden op basis van 
CO2 en hernieuwbare waterstof (verkregen met groene stroom). Dat noemen we Power-to-
Liquid (PtL). Als spin-off van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) zet Ineratec CO2 om in 
schone brandstof.

TOEKOMST VAN STOOKOLIEKETEL LIGT BIJ 
HERNIEUWBARE VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

Waarom hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen?

• Klimaatneutraal 
Gesloten koolstofkringloop

• Energie
Verkregen met behulp van hernieuwbare  
energiebronnen zoals afval of groene 
stroom

• Infrastructuur
Opslag en distributie met bestaande 
infrastructuur, ook bij de particulier geen 
aanpassing nodig van de stookinstallatie

• Toepassingen
Tal van toepassingen mogelijk door hun 
hoge energiedichtheid

• Opslag en transport
Compenseert de fluctuerende productie 
van hernieuwbare energie en de regionale 
verschillen in vraag en aanbod 

• Kosten
Lagere kosten mogelijk bij stijgende 
productievolumes

Hernieuwbare 
elektriciteit

Elektrolyse

Water Productie-
proces

E-fuels

Lucht

Industrieel 
proces
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Grondstofkosten
Voor de productie van waterstof is veel hernieuwbare energie nodig. 
De prijs van die energie is dus van groot belang. “Daar waar de produc-
tiekosten van groene elektriciteit gezakt zijn naar 3€c/kWh, slagen we 
erin om synthetische brandstof te produceren voor minder dan 1 euro 
per liter”, zegt Philipp Engelkamp, een van de oprichters van Ineratec. 
Daarom is het voor het bedrijf erg belangrijk om plaatsen te vinden met 
veel goedkope hernieuwbare energie. “Noord-Afrika heeft een grote 
zonnecapaciteit, terwijl de wind in Patagonië (Zuid-Amerika) 7000 uur 
per jaar waait. Heel wat meer dan de 4000 uur per jaar in Europese 
windmolenparken," vertelt Christian Bersier, ondervoorzitter van de 
Raad van Bestuur van Ineratec. 

De CO2 haalt het jonge Duitse bedrijf uit biomassa of uit industriële 
processen zoals die van chemie of cement. CO2 kan ook rechtstreeks 
uit de lucht gehaald en gefilterd worden. Eén ton CO2 recupereren uit 
een industrieel proces kost momenteel 100 euro, dezelfde hoeveelheid 
filteren uit de lucht kost 1000 euro. Het is dus duidelijk waarom  
Ineratec zich eerst en vooral tot de industrie wil wenden.

Veelzijdige toepassing
“Onze toepassing is breed inzetbaar”, zegt Philipp Engelkamp. “Het pro-
ces kan worden gebruikt in de automobielsector, in verwarmings-
systemen, in de chemie… Maar vooral de luchtvaartsector is belangrijk 
voor Ineratec, aangezien er momenteel geen groen alternatief bestaat 
voor kerosine.”

“Synthetische brandstoffen kunnen worden gebruikt in bestaande ver-
warmingsinstallaties. Het is dus niet langer nodig om stookolieketels te 
bannen, zoals de Vlaamse regering dat van plan is. Ze wil vanaf 2021 
immers verbieden om een stookolieketel te vervangen als er een aan-
sluiting op aardgas mogelijk is”, aldus Willem Voets, General Manager 
Informazout. “De veelbelovende technologie die Ineratec ontwikkeld 
heeft, toont het potentieel van synthetische brandstoffen aan. Naast 
het feit dat die klimaatneutrale brandstoffen zo goed als geen enkele 
aanpassing vragen van de consument (lees de stookolieketel) noch de 
distributie is een groot bijkomend voordeel de drop-in toepassing. Dat 
wil zeggen dat de hernieuwbare brandstoffen in toenemende mate 
kunnen worden gemengd met aardolieproducten om de uitstoot te 
verminderen. Volgens een recente studie van het IWO zal de vraag naar 
synthetische brandstoffen tegen 2050 de helft bedragen van de hoe-
veelheid olie die de wereld momenteel verbruikt.”

Perspectieven

Ernst-Moritz Bellingen is voor -
zitter van Eurofuel en organiseerde mee het 
bezoek aan Ineratec en het KIT. Hoe ziet hij de 
toekomst van e-fuels? 

Welke nieuwe brandstoffen hebben het 
grootste potentieel?
Alles hangt af van de beschikbaarheid. Brandstoffen uit bio-
massa zijn momenteel het best verkrijgbaar. Daarna volgen 
brandstoffen op basis van waterstof en elektriciteit. 

Alternatieve brandstoffen produceren kost 
meer dan fossiele brandstoffen. Wat moeten 
we daaraan doen?
Politici zouden de energietaks bijvoorbeeld moeten verlagen 
en maatregelen moeten nemen om producenten te laten 
investeren in alternatieve brandstoffen. De overheid moet 
een neutraal energiebeleid voeren op het vlak van
 technologie.
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Op de site van het Karlsruhe Institute 
of Technology zet Ineratec CO2 om 
in schone brandstof.

Scan de volgende QR-code om het 
videoverslag van het bezoek aan 
Karlsruhe over hernieuwbare vloeibare 
brandstoffen te bekijken.



DE 
PRAKTIJK

TIPS VOOR ONDERHOUD  
VAN ZONNEBOILER OP DRUK 
In de vorige editie (Verwarmingsinfo 187, september 2019) zetten we op een rijtje wat uw 
klanten kunnen doen om hun zonneboiler te onderhouden. In deze editie bespreken we het 
technische luik voor de installateurs. Hier alvast enkele tips. 

Voor een maximale levensduur van een zonneboiler op druk raden onze 
experts aan om systematisch het volgende te controleren:

• de stoomvorming in de collectoren
• de ontgassing van de installatie
• het expansievat 
• verschillende routineparameters

Checklist voor de installateur
1. Stoomvorming in de collectoren voorkomen
 Alles begint uiteraard bij het bouwen van de installatie volgens de 

regels van de kunst. Met een correct gebouwde installatie vermijdt u 
glycolproblemen en houdt u de veroudering van de warmtedrager 
binnen de perken. Dat blijkt uit installaties waar de warmtedrager na 
10 jaar nog perfect werkt. 

 Beschadigde glycol tast koper en afdichtingen aan. Glycol is een or-
ganisch product, wat betekent dat het een natuurlijk verouderings-
proces ondergaat. Dit proces wordt versneld wanneer het product 
wordt blootgesteld aan temperaturen boven 170°C of aan zuurstof. 
In dat geval oxideert de glycol en breekt langzaam af. Er worden  
verschillende zuren gevormd, waaronder azijnzuur, dat de pH- 
waarde verlaagt. De optimale pH-waarde van een zonneboiler 
ligt tussen de 8 en 9. Wanneer de pH daalt tot 7 moet de glycol 
worden vervangen. 

 In een technische nota schrijft Bosch: “Is de pH-waarde ≤ 7, dan 
moet de zonneboilervloeistof vervangen worden. Vindt dit plaats 
binnen 10 jaar, dan moet de leidingloop van het zonneboiler systeem 
gecontroleerd worden.” Let wel: dit geldt niet alleen voor dit merk. 
Het is een scheikundig fenomeen dat voorkomt in alle  
installaties.

2.  De installatie ontgassen
 Voor het verdere verloop van de onderhoudsprocedure gaan we uit 

van een goed functionerende installatie die haast nooit in  
stoomvorming gaat.

 Voor de ontgassing heeft de installateur ofwel een automatische  
microbelontluchter geplaatst ter hoogte van de pompgroep,  
ofwel hoopt het gas zich op in de warme aanvoer van de pompgroep 
waar de fabrikanten meestal een ontluchtingsventiel voorzien, ofwel 
zitten de gassen verspreid in de geribde leidingen van het zonne- 
systeem. Een laatste mogelijkheid is de ophoping van gas op het 
hoogste punt van de installatie, of in luchtzakken bij een verkeerd  
geplaatste leiding. 

 Gasvorming is een gevolg van oververhitting. Wanneer het  
glycolmengsel boven een bepaalde temperatuur komt (afhankelijk 
van het mengsel, zie technische fiche van de fabrikant) ontbinden 
bepaalde additieven zich, met als gevolg dat er na afkoeling twee  
fases ontstaan: een vloeistoffase en een gasfase. Gasvorming wijst 
ofwel op een slecht drukbehoud ofwel op de degradatie van 
de warmtedrager. De installateur moet bovenvermelde plaatsen 
dus grondig inspecteren op gasophoping. Nadat het gas verwijderd 
is, moet er terug voldoende druk op het systeem gezet worden.

3.  Inspectie van het expansievat
 Een (butyl-)rubberen membraan scheidt lucht en glycol zodat de 

temperatuuruitzetting van de vloeistof opgevangen kan worden. 
Helaas is rubber niet luchtdicht. Zuurstof en stikstof verspreiden zich 
dus door het membraan heen, wat een drukverlaging veroorzaakt en 
kan leiden tot de vorming van een gasbel in het glycolmengsel. 

 Bij een periodieke controle dient de installateur zowel de voordruk in 
het expansievat opnieuw correct in te stellen als de gasbellen in de 
installatie te verwijderen. Om de voordruk in te stellen, dient het  
expansievat losgekoppeld te worden van de installatie. Een correct 
geïnstalleerd expansievat wordt voorafgegaan door een kapventiel. 
De installateur sluit het kapventiel, verwijdert de glycol uit het vat en 
meet de druk via het luchtventiel op het vat. Indien nodig vult hij via 
een luchtcompressor of drukfles opnieuw gas bij. We vermijden hier 
de discussie over lucht of stikstof. Weet dat er ongeveer 80% stikstof 
in de lucht zit en dat zuurstof zich sneller mengt dan stikstof.  
Dus voor de slimme lezer: na enkele maanden is er nauwelijks  
nog verschil!
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Visuele inspectie

 Is de isolatie rond de buizen vanuit de collectoren nog in goede staat (schade door vogels)? 

 Zijn de verbindingen, ontluchters, sondes en klemmen in orde?

 Zit er damp of condensatie in de collectoren? Dan zijn de ademgaatjes misschien verstopt. 
Bekijk de smalle zijden van de panelen goed en reinig de ademopeningen. Damp bij 
vacuümcollectoren betekent dat het vacuüm verbroken is. Meestal moet het beschadigde 
product, de tube of de collector vervangen worden.

Primair circuit

 Is de thermische isolatie goed?

 Zijn er geen sporen van lekken?

Parameters van de regeling

 Zijn de parameters nog dezelfde als bij de installatie?

Controle van de vulvloeistof 
(water-glycol)

  Hebt u de kwaliteit van het water-glycolmengsel gecontroleerd? (de 
vulvloeistof veroudert)

  Is het water-glycolmengsel bruin, geel of stroperig? Dat zijn tekenen 
van veroudering. Is dat het geval, vervang ze dan.

  Hebt u de pH van de vulvloeistof gecontroleerd met een teststrip? Is 
de pH gedaald tot 7, vervang dan het product.

  Hebt u het antivriesvermogen van de vloeistof gecontroleerd met een 
refractometer? De refractometer meet de brekingsindex van de 
vloeistof. Is de waarde lager dan -15°C, vervang dan de vloeistof. 
Gebruik altijd een gebruiksklaar water-glycolmengsel (zelf een 
mengsel samenstellen, is verleden tijd). Verdun het mengsel nooit met 
water: dat kan meestal geen kwaad voor de glycol en het antivries, 
maar ook de additieven worden mee verdund, waardoor het mengsel 
niet meer dezelfde bescherming biedt.

Controle van het expansievat

   Werkt het expansievat van de zonneboiler nog zoals bij de installatie? 
Meet de druk in het stikstofgedeelte.

zonneboiler
Vergeet deze routinecontroles niet!
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Het jonge koppel dat de woning van bijna honderd jaar oud kocht, 
renoveerde ze van kop tot teen. Nadat ze de muren en het dak 

hadden geïsoleerd, namen ze de verwarming onder handen. Daarbij 
wilden ze een effi  ciënte installatie combineren met een zonneboiler 
voor de productie van sanitair warm water.

Vroeger werd de woning verwarmd met een petroleumkachel en sinds 
de jaren 80 met een compacte stookolieketel met geïntegreerde warm-
waterboiler. Dat systeem werd vervangen door een modulerende 
stookolieketel met klimaatregeling. Dankzij de lagere energiebehoefte 
konden ze een verwarmingsketel installeren met een zeer beperkt ver-
mogen. De Viessmann Vitoladens 300-C ketel moduleert tussen 10,3 
en 19,3 kW. “Het is een zeer effi  ciënte ketel met een atypische brander, 
aangezien de pomp en de ventilator losgekoppeld zijn. Afhankelijk van 

Stookolie en zonne-energie

De verwarmingsinstallatie van deze eengezinswoning in het West-Vlaamse Langemark 
was aan vervanging toe. De eigenaars beslisten om een nieuwe stookolie-installatie te 
combineren met een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water. Het project 
leverde de installateur een Informazout Install Awards op in de categorie Hybride.*

de parameters stelt de elektronica automatisch het optimale ketelver-
mogen in tussen 10,3 en 19,3 kW. Het voordeel is dat je zo een
perfecte verbranding krijgt met een optimaal rendement”, zegt Guido 
Vandamme, installateur in de regio Ieper.

Krappe ruimte
Het moeilijkste van het project was de indeling van de ruimte. Het jonge 
koppel was overtuigd door het voorstel van de installateur en besloot 
met hem in zee te gaan, op voorwaarde dat alles in de kleine ruimte 
paste die daarvoor voorzien was. “Het was echt millimeterwerk”, lacht 
de installateur. “Ondanks de krappe ruimte (minder dan 1,5 m breed, 
nvdr) heb ik alle elementen zo kunnen plaatsen dat ze perfect bereik-
baar zijn tijdens het onderhoud van de installatie. Het heeft wat creatief 
denkwerk gekost, maar zo bespaar je veel tijd in geval van een panne.”

“Een goede installatie is eerst en vooral een perfect 
afgestelde installatie die zorgt voor een optimale 
verbranding.”
Installateur Guido Vandamme

CASE
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Grappig detail: de eigenaar is technicus bij een zuivelbedrijf en grote 
fan van roestvast staal  als duurzaam materiaal. Dat de boiler in roest-
vast staal moest zijn, lag dus voor de hand. Hij heeft trouwens zelf het 
voetstuk van de installatie in roestvast staal gemaakt.

Kwaliteit zit in de details
Installateur Guido Vandamme is gepassioneerd door zijn werk en let op 
elk detail. Een correcte verbranding is cruciaal voor hem. “Een goede 
installatie is eerst en vooral een perfect afgestelde installatie die zorgt 
voor een optimale verbranding”, zegt hij. “Zo moet je extra goed letten 
op de luchttoevoer. Een installatie afstellen in hartje zomer is niet het-
zelfde als in de winter. Ook de hoogte speelt een rol voor de hoeveel-
heid zuurstof in de lucht. Elk detail telt en ik haal veel voldoening uit het 
optimaal regelen van de installaties van mijn klanten.” 

Een installatie plaatsen doe je volgens de regels van de kunst, aldus de 
installateur. “Ik heb al vaak nieuwe klanten uit de nood geholpen, ge-
woon door de verstuiver te gebruiken die de fabrikant van de brander 
aanraadt. De ene verstuiver is de andere niet. Het duurt maar een paar 
seconden om de voorschriften van de fabrikant te lezen en je lost er 
heel wat problemen mee op.”

Nog zo’n goed idee van de installateur: hij plaatst altijd twee stookolie-
filters achter elkaar. Zo wordt de stookolie twee keer gefilterd voor hij in 
de brander terechtkomt. Zo’n opstelling is misschien niet altijd nodig, 
maar je vermijdt wel problemen, bijvoorbeeld door bezinksel op de bo-
dem van een oude tank.

Zonneboiler
De zonneboiler staat er sinds vorige winter en eigenaar Roel Thoma 
houdt hem goed in de gaten. “De boiler heeft een goed rendement en 
ik ben blij om te zien dat de ketel niet meer aanslaat zodra er genoeg 
zon is. Tussen maart en het einde van de zomer heeft de ketel bijna niet 
gewerkt”, vertelt hij. Duidelijk een tevreden klant.

TECHNISCHE FICHE

Verwarmingsketel
Modulerende stookolieketel Viessmann 
Vitoladens 300-C van 19 kW
Viessmann Vitocell zonneboiler voor SWW 
van 300 liter + 2 Vitosol 200 FM collectoren

Opslag stookolie
Ondergrondse tank van 3.000 liter (wordt binnenkort 
vervangen door een bovengronds model van 2.100 liter)

Installateur
Vandamme Guido BVBA, Dikkebus-Ieper

Plaats
Langemark

*In de categorie Hybride van de Informazout Install Awards vallen 
hoogrendementsketels op stookolie gecombineerd met hernieuwbare energie. 
Meer weten over de winnaars van de Informazout Install Awards en over het 
project dat in de prijzen viel in de categorie Performance (hoogrendementsketel 
op stookolie)? U leest er alles over in editie 187 van september 2019.

Tip van de installateur
Geen droogkast bij  
de verwarming
De ergste vijand van een 
verwarmingsketel is de droogkast. Die 
verstopt de lucht met fijne kledingvezels, 
die zich uiteindelijk in de ventilator 
van de ketel ophopen. Die massa 
‘pluisjes’ belemmert geleidelijk aan de 
zuurstoftoevoer naar de ketel. Gevolg: 
de verbranding is niet meer optimaal 
en je verbruikt meer stookolie. Adviseer 
uw klanten dus om, indien mogelijk, de 
droger te verplaatsen als hij in dezelfde 
ruimte als de ketel staat.

Tip van Informazout
Denk eraan om de vloeistof 
van de zonneboiler na te kijken 
bij het onderhoud
Bij te lange blootstelling aan te 
hoge temperaturen kan de glycol 
(warmteoverdrachtsvloeistof van de 
zonneboiler) aangetast raken en zijn 
intrinsieke eigenschappen verliezen. 
Denk er dus aan om de vloeistof na te 
kijken bij het jaarlijks onderhoud van de 
verwarming.

“De boiler heeft een goed rendement en ik 
ben blij om te zien dat de ketel niet meer 
aanslaat zodra er genoeg zon is.”
Eigenaar Roel Thoma

< Deze perfect geïsoleerde eengezinswoning wordt voortaan verwarmd met 
een modulerende stookolieketel van slechts 19 kW. Voor sanitair warm 
water zorgt de zonneboiler het grootste deel van het jaar.
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EN IS ER 
DE PERFECTE 
COMBINATIE. Mazoutketel

Thermisch zonnepaneel

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

OM TE VERWARMEN 
ZIJN ER ORIGINELE 
COMBINATIES…

Warm voor de toekomst
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