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De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een 
hybride verwarmingsoplossing op mazout
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Wat is een hybride
verwarmingsoplossing?

• Condenserende
(stookolie)ketel in combinatie
met hernieuwbare energie:
• Uit de zon: zonneboiler
• Uit de lucht of bodem: 

warmtepomp
• Uit hout: pelletkachel
• Uit ventilatiesysteem D

• Waarbij hernieuwbare
energie dienst doet als plan 
A en stookolie als plan B.

bron: informazout
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Waar hybride of 
energiemix toepassen?

• Duurzaam bouwen

• Duurzaam renoveren

• Bij vervanging
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Zonneboiler 
voor sww bij 
nieuwbouw
• Installatie integreren in 

ontwerpfase

• Voldoende opstellingsruimte 
voorzien

• Collectoroppervlak in 
verhouding tot buffervat

• Hou rekening met stagnatie

• Keuze van de 
zonnecollectoren op het dak
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Zonneboiler voor sww
bij renovatie

• Leidingtraject primair zonnecircuit 

• Boiler op zolder: lekopvang – wat bij 
stagnatie/stoomproductie

• Collectoroppervlak in verhouding tot 
buffervat

• Stagnatie

• Energiepremies in alle gewesten:
• Vlaanderen: €550/m² - max € 2750-max 

40% factuur)
• Wallonië: vanaf 1500 €
• Brussel: vanaf 2.500 €
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Aanvulling op bestaande installatie 

Wat als de bestaande installatie nog te 
jong en te goed is om te vervangen?
• Zonneboiler in serie met bestaande boiler in 

verwarmingsketel

• Eens zonneboiler opgewarmd pomp 2 pompt 
inhoud van cv-boiler naar zonneboiler,

• Resultaten 19 september 2018 (maart 2015)
• Pomp primair circuit (hp1): 6721 uur (± 1920 u/j)

• Pomp energietransfer (hp2): 287 uur (± 250)

26/02/2019 6



Combi-zonthermisch residentieel – 1ste fase
16 m² vlakke plaat collectoren (2x8m²) Voeding zwembad en sww
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Ketel 42 kW – 3 kringen + sww



Combi-zonthermisch residentieel na update

• Condenserende ketel 19 kW + WAR

• Gemengde kring vloerverwarming

• Gemengde kring radiatoren

• Multivalent buffervat 750 liter met 
gelaagde laadinrichting

• Zonnecollectoren 16 m²
• Voorrang energievat

• Vloerverwarming

• Sanitair warmwater – inox spiraal

• Rest voor zwembad
• Via shell and tube warmtewisselaar

• Internetverbinding voor bediening 
op afstand

• Combi: wat met overtollige warmte 
tijdens de zomer?
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Combi-zonthermisch
industrieel

• Vlakke plaatcollectoren 20 
m²

• Geplaatst op “zwevende
structuur” boven steeldeck
dakconstructie

• Opstelling portrait
• Landscape constructie veel

duurder wegens groter

• Landscape 2 velden



Combi zonthermisch 
industrieel

• Stookolie-installatie

• Condenserende ketel 40 
kW met WAR

• Buffervat cv 750 liter (L)

• Zonneboiler 750 liter (M)

• Buffervat sww 750 liter (R)

• 4 kringen
vloerverwarming (2 x 360 
m²)

• Sanitair blok (5 douches)



Combi zonthermisch 
industrieel

• Resultaten op 12.02.2019:

• Installatie in bedrijf 13.03.2009

• Branderuur ketel 6024 u

• Branderstarts: 10081 = gem. 35’/start

• Pomp zonneboiler: 17870 uur

• Pomp cv-buffervat: 2606 uur

• Gemiddeld 5,65 u/d warmte uit de zon
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Hybride luchtverwarming 
met warmtepomp

• Bivalente alternatieve werking

• Warmtepomp werkt zolang mogelijk (plan 
A) tot het te koud wordt en de 
condenserende ketel het overneemt (plan 
B)

• Binnenunit: condenser/verdamper in 
luchtkanalen gemonteerd

• Energiemanager
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Hybride warmtepomp met stookolieketel
• Bivalente parallelle werking

• Twee energiebronnen werken samen

• Warmte wordt opgeslagen in buffervat

• De warmtepomp blijft werken en de 
(stookolie)ketel springt enkel bij om hogere 
temperaturen te bereiken als het buiten te 
koud wordt.

• WP in combi met PV-installatie

• Energiemanager

• SmartGrid
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Opstelling buitenunit
lucht/water WP

• Voldoende luchtcirculatie toelaten

• Voldoende hoog van de grond (ophopen vuil, 
bladeren, sneeuw, condenswater,…)

• Monoblok: verzorg primair circuit (Ø, isolatie)

• Split: aandacht koeltechnisch circuit (cat I)

• Lawaaihinder: artikel WTCB
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Waar kan de installateur bijdragen op vlak van 
besparing en verminderde uitstoot?
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Vermogen 
aanpassen aan 
de 
werkelijkheid

01
Onderhoud, 
afregeling en 
juiste instelling 
parameters

02
Ontwerp, 
realiteit en
onderhoud bij
warmtepomp

03
Comptabiliteit

04



1 vermogen aanpassen aan de werkelijkheid

Voor renovatie 55 kW constantregeling Na renovatie 30 kW + WAR
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2 onderhoud

• Correcte afstelling brander

• Gebruik van zwavelarme
stookolie (<50 ppm (B) of extra 
10 ppm (A))

• Slecht onderhoud
• Vervuiling isoleert: verbruik stijgt

terwijl rendement daalt.

• Condenserende werking
vermindert: verbruik stijgt terwijl
rendement daalt.

• Gevaar op verstopping
condensor

• Levensduur ?
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Onderhoud 
zonneboiler

• Onderhoud collectoren

• Controle warmtedrager

• Controle vacuüm

• Controle debiet

• Controle druk installatie

• Ontluchting



3 ontwerp, realiteit en onderhoud bij
warmtepomp
• Realiteit moet zo dicht mogelijk

aansluiten bij het ontwerp:

• Vermogen niet te groot

• Diameters primair en
secundair ifv. vooropgestelde
∆T, debiet en snelheid

𝑞 =
𝜙 . 3600

𝑐 . Δ𝑇
(kg/h)

• Vervuiling verdamper
𝑃 = 𝑈. 𝐴. Δ𝑇 (Watt)

• Rendement ↘, COP ↘, 
verbruik ↗
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4 comptabiliteit  

• Regeling zonneboiler en regeling ketel 
moeten kunnen samenwerken

• Nieuwe installatie algemene manager in 
ketelregeling

• Toch 2 verschillende merken: dan zo goed 
mogelijk op elkaar afstemmen
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Waterkwaliteit in de installatie

• Vergeet het belang niet van een correct 
expansievat, microbellenluchtafscheider
en vuilafscheider (met magneet)

• Raadpleeg de servicehandleiding van de 
fabrikant (VDI 2035)

• Behandeld water (bij)vullen

• Hardheid installatiewater

• Meten is weten
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Ketel is 6 jaar
7346 h
154799 starts
21 starts/uur



Allemaal wat te veel?

• Zorg dan dat de installatie toekomstgericht is

• Lage temperatuur: vloerverwarming, radiatoren, 
convectoren aangepast aan de toekomst

• Internetaansluiting

• Wachtbuizen met trekdraad van binnen naar
buiten
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