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Verwarminginstallaties

[Energiediagnose van een 
bestaande installatie

[Verbeteren van een bestaande 
installatie

[Een nieuwe installatie ontwerpen

Verwarminginstallatie met warm water ?
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Verlies ?

Verlies ?
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Verlies ?

Verlies ?
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Grootte-orde van de verliezen

77 .. 82 %95 %95 .. 98 %95 %90 .. 93 %
Hogerendementsketel, korte
distributieleidingen, achteraan
geïsoleerde radiatoren, regulering
via een externe sonde, 
thermostatische kranen, ...

62 .. 69 %90 %95 %90 .. 95 %80 .. 85 %
Oude verwarmingsketel met 
geschikte afmetingen, korte 
distributieleidingen

46 .. 58 %85 .. 90 %90 .. 95 %80 .. 85 %75 .. 80 %
Oude, te grote verwarmingsketel 
lange distributieleidingen

ηglobaalηreguleringηemissieηdistributieηproductie

Rendementen in % 
(ηglobal = ηproductie x ηdistributie x ηémissie x ηafstelling) 

Type van installatie

Verlies ?



5

Verlies van de verwarmingsketels

Als de brander aan het werken is ... Als de brander niet aan het werken is ...

Verbrandingsrendement

Grootte-orde :

Met een huidige hogerendementsketel : 92 .. 93 .. 94%

Aanvaardbare limiet : … 88 % ...

1 % minder = + 1% meerverbruik
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_
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?

Verbrandingsrendement 
verbeteren ?

• Verwarmingsketel reinigen : 1 mm roet = 
50°C rooktemperatuur meer = verlies van 
rendement van 4 .. 8%

• De regulering van de brander verbeteren 
(overshot aan lucht verlagen) : doelstelling 
20%

• De regulering van de brander wijzigen : 
werking met 2 snelheden

• Het vermogen van de brander aanpassen
• Een trekregelaar plaatsen/afstellen
• De verwarmingsketel afdichten
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Regulering van een brander : voorbeeld

Verlies van een verwarmingsketel in werking
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Verlies van een stilgelegde 
verwarmingsketel
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Parameters die het verlies bij stilgelegde 
ketels beïnvloeden

• Isolatie van de kast
• Temperatuur van de ketel
• Afzuiging van lucht van de 

brander open bij stillegging 
(a fortiori : atmosferische 
ketel)

• Een ketel die het hele jaar 
werkt

Verlies bij stillegging : grotte-orde

Op de oude ketels 75 .. 85 met een brander die permanent 
openstaat :

• Verlies naar het ketelhuis : .. 0,5 .. % van de Pn
• Verlies naar de schouw : 1..1,5 % van de Pn

Vergelijking met een moderne ventilatieketel :

• Verlies naar het ketelhuis : .. 0,3 .. % van de Pn
• Verlies naar de schouw : .. 0 .. % van de Pn
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Belang van de overdimensionering

• Verlenging van de tijd voor stillegging en dus verlies

• Een kortere werkingstijd van de brander en meer 
opstartingsfrequenties

Hoe een overdimensionering van de 
verwarmingsketel te opsporen ?

• Werkingstijd van de brander < 4 min
• Jaarlijkse werkingstijd < 1000 ..1500 u/jaar
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Het verlies bij stillegging beperken

• De kast opnieuw isoleren
• De elektrische aansluiting van 

de brander doen wijzigen
• De aansluitingsbuis op de 

schouw isoleren

Het verlies bij stillegging beperken

• De onnodige irrigatie van de 
verwarmingsketel stopzetten : 
stapsgewijze regulering of 
volledige stopzetting
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• Brander vervangen ?

• Ketel vervangen ?

Seizoensrendement van de ketels

ηseis = [ηcomb - qC] / [1 + qE x (nT/nB - 1)]

Doelstelleing :
• 92 % (traditionele ketel)
• 101% (condensatieketel)
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Ketel vervangen ?

Oude atmosferishe ketels
op temp. gehouden ;

Oude 
overgedimensioneerde 
ketels met 
ventilatorbrander, 
verbrandingsrendement .. 
86 ..%, brander zonder 
gesloten luchtklep , 
cascade zonder
hydraulische
onderbreking

Oude ketels met 
ventilatorbrander,  
juistgedimensioneerd,  
verbrandingsrendement
.... 88 ..%, brander zonder 
gesloten luchtklep , 
cascade zonder 
hydraulische 
onderbreking

Oude ketels met
ventilatorbrander,
juistgedimensioneerd,
verbrandingsrendement.. 
90 ..%, brander met 
gesloten luchtklep , 
cascade zonder 
hydraulische 
onderbreking

Returntijd 5 
jaar

10 jaar

Huidig 
seiz. Rend. 75% 80% 85%

100 kW 500 kW 100 kW 500 kW

De vervanging vaan een ketel is de 
gelegenheid om de installatie anders op te 
vatten : 

– Keuze van brandstof
– Herdimensionering van de ketels
– Keuze van de ketels (condensatieketels)
– Regulering van de ketels en de 

distributieleidingen (coördinatie van het 
geheel)

– Aanpassing van de schouw
– Conform maken van de stookkamer
– …
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Verlies ?

Prestaties van de regulering ?
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Regulering ?

De watertemperatuur aanpassen
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… in functie van de omgevingstemperatuur

Mengkraan of driewegenkraan
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Controlelokaal ?

Als meerdere circuits ...



19

Geen controlelokaal mogelijk ...

Verwarmingscurve
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Thermostatische kranen

Met merdere gevels ...
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Wat moet worden geobserveerd ?

Is de geleverde warmte gepast …

• wat de intensiteit betreft ?
• wat de ruimte betreft ?
• wat de tijd betreft ?

Vertrekpunt : een stand van zaken van de 

installatie
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Oververhitting = overconsumptie

1 °C te veel = 8% meerverbruik

• Globaal : slechte regeling van de centrale 
regulering

• Lokaal : lokalen met grotere warmtebijdrage
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Klimaatregelaar

Regeling van de klimaatregelaar

• Uniek
• Hangt af van de graad van isolatie van het 

gebouw, van het meervermogen van de 
radiatoren

• De regulering moet niet worden gedaan :
– door de verwarmingsdeskundige
– gewoon toevallig in functie van de klachten

• Maar :
– door iemand die in het gebouw woont en beschikt

over een historiek van de reguleringen
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Echt gebeurd ...

Thermostatische kranen plaatsen in lokalen met 
een groot warmtetoeveor ?

• Een kantoorgebouw van 1 000 m²  verbruikt 15.000 liter 
stookolie per jaar.

• In de vergaderzaal van 60 m², die 6 u/dag en 
250 dagen per jaar wordt gebruik, is het systematitisch
22°C i.p.v. 20°C.

• Brandstofverbruik als gevolg van de zaal : 
15 000 [liter/jaar] / 1 000 [m²] x 60 [m²] = 900 [liter/jaar]

• Besparing als gevolg van de plaatsing van de kraan : 
beperking met 2 °C overdag en 1 °C ‘s nachts en 
tijdens het weekend, d.w.z. gemiddeld1,5 °C.

• Mogelijke besparing via thermostatische kranen : 

900 [liter/jaar] x 8 [%/°C] x 1,5 [°C] = 108 [liter/jaar] of 
32 [€/jaar] (aan 0,30 [€/liter fuel]).

• Kosten voor een kraan : 12,5 .. 25 € voor een klassieke 
thermostatische kraan of 25 .. 37,5 € voor
« onbreekbare » kraan. Exclusief plaatsing.
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Zonering

• Lokalen verwarmd buiten de gebruiksuren van 
het gebouw 
(bijvoorbeeld door de conciërgerie) ?

• Lokalen bij uitzondering overdag gebruikt 
(par bijvoorbeeld bibliotheek open eenmaal per
week) ?
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Mogelijke oplossingen

• de hydraulische circuits wijzingen, 

• zonekranen plaatsen, 

• programmeerbare thermostatische kranen
plaatsen, 

• het gebruik van de lokalen wijzingen,

• een onafhankelijke productie plaatsen

Voorbeeld

Wat kost een school die 24u/24 verwarmd 
wordt aan de conciërgerie ?
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Onderbreking

« Het dient tot niets om ‘s nachts de 
verwarming af te zetten. De uitgspaarde 

warmte moet de volgende ochtend worden 
gerecupereerd om de muren weer « op te 

laden » !"
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Types van onderbrekingen : verlagen van de  
watertemperatuur

Types van onderbrekingen
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Voorbeelden van mogelijke besparingen

• Nemen we het voorbeeld van een scholl die open is van 8u tot 18u, 
182 dagen per jaar. Tijdens het seizoen van verwarming bedraagt 
de tijd van niet-gebruik bijna 70 % !

• De mogelijke besparingen via het onderbreken van de verwarming
met een optimizer bedraagt (te nuanceren in functie van de graad
van isolatie en van de thermishe inerie van het gebouw) :

• 30 % ten aanzien van het continu verwarmde gebouw,

• 15 tot 20 % als het gebouw reeds beschikt over een
lagere watertemperatuur,

• 5 tot 10 % als men reeds beschikt over een onderbreking
via een volledigstilleggen en een
omgevingsthermostaat.

Controleren ...
• Klokken :

– juist uur
– programma dag/week
– onderling afstemmen van 

de uurregelingen (opgelet 
voor hydraulische
problemen)

• Inbreuk ingesteld
• Onderbrekingstype en 

keuze van de 
watertemperatuur

• Reële onderbreking 
controleren



31

Distributie evalueren
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Grotte-orde
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Isolatie van de leidingen in de verwarmde 
lokalen
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Voorbeeld

Verlies kranen

Verlies kranen > verlies leidingen :

1 kraan ~= 1,7 m leiding

1 kraan DN100 met water van 80°C = 
1,7 m leiding DN100 = 365 W verlies !
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Verbruik circulatiepompen

Het elektriciteitsverbruik van de circulatiepompen [kWh] = 2 tot 3 % van het 
branstofverbruik [kWh]

Het elektrisch vermogen van de circulatiepompen [kW] = 1 tot 2 ‰ van het 
verwarmingsvermogen [kW]

Het elektrisch vermogen van de circulatiepompen [kW] = 90% van de som van de 
vermogen zoals aangeduid op de signalementsplaatjes [kW]

Overdimensionering van de 
circulatiepompen

Het debiet van de verwarmingsinstallaties is 
gemmiddeld 2,5 maal overgedimensioneerd ten
aanzien van de noden. 

Dat betekend dat bij de bestaande 
verwarmingsinstallaties de circulatiepompen 15 
maal meer verbruiken (wet van de 
gelijkvormigheid : 15 = 2,5³) dan nodig.
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Hoe spoor je een overgedimensioneerde 
circulatiepomp op ?

Geleverd vermogen [kW] = 

1,16 [kW/(m³/h).°C] x Debiet [m³/h] x (Tdépart [°C] - Tretour [°C])

Als debiet stijgt, daalt ∆T 
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Voorbeeld
• Een installatie in LLN : basisbuitenT  

= -8°C
• RichtT binnen = 20°C
� ∆T theoretisch voor 1°C buiten = 

13,6°C

• Tdépart = 54°C; Tretour = 46°C

• Overdebiet factor = 13,6 / 8 = 1,7
• Overdruk = 1,7² = 2,9
• Meerverbruik = 1,7³ = 4,9

Werkingstijd circulatiepompen

• Stilleggen in de zomer ?

• Stilleggen als Text > 15°C ? 
(besparing in de orde van 10 .. 15%) 
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Hydraulisch onevenwicht
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Verlies ?

Verlies achter aan de radiatoren

Isolatie van 0,5 cm met aluminium bedekt op niet-geïsoleerde 
muur achter aan een radiator plaatsen, maakt het mogelijk te 
besparen : 

10 .. 15 liter branstof/m².jaar

En is terugverdiend in 1 .. 2 jaar.
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Samengevat ….

77 .. 82 %95 %95 .. 98 %95 %90 .. 93 %
Hogerendementsketel, korte
distributieleidingen, achteraan
geïsoleerde radiatoren, regulering
via een externe sonde, 
thermostatische kranen, ...

62 .. 69 %90 %95 %90 .. 95 %80 .. 85 %
Oude verwarmingsketel met 
geschikte afmetingen, korte 
distributieleidingen

46 .. 58 %85 .. 90 %90 .. 95 %80 .. 85 %75 .. 80 %
Oude, te grote verwarmingsketel 
lange distributieleidingen

ηglobaalηreguleringηemissieηdistributieηproductie

Rendementen in % 
(ηglobal = ηproductie x ηdistributie x ηemissie x ηafstelling) 

Type van installatie


