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6Wat is het toegelaten 
drukverlies bij een installatie 
tussen 30 en 100 mbar?

Decentrale verwarming 
van grote ruimten
Onze trouwe lezers herinneren zich hoe 
we in Cerga.news 18 stralingsverwarming 
hebben belicht. Bij deze technologie vindt 
een rechtstreekse warmteoverdracht 
plaats van de infraroodstralen naar de 
aanwezigen, zonder dat de lucht wordt 
verwarmd. Ideaal dus om lokale zones van 
hoge en minder goed geïsoleerde grote 
ruimten te verwarmen. 

In dit nummer komt een tweede systeem 
voor de verwarming van grote ruimten 
aan bod: convectieverwarming of warme-
luchtverwarming. Dit type van verwarming 
is een goede keuze wanneer een grote 
ruimte in haar geheel gelijkmatig moet 
worden verwarmd. Convectieverwarming 
is aangewezen in hallen niet hoger dan 
ongeveer 7 m die goed geïsoleerd zijn. 
Vooral de isolatie van het dak is belangrijk 
om mogelijke warmteverliezen te beper-
ken. In het dossier van deze editie gaan we 
dieper in op de soorten convectietoestel-
len en hun kenmerken en geven we 
aanbevelingen voor de keuze en de 
plaatsing van deze toestellen. 

Dat warmelucht verwarming een veelge-
bruikte vorm van industriële verwarming 
is, blijkt uit de verkoopcijfers  
van de fabrikanten. 
Vorig jaar werden in totaal 
2.509 lucht verhitters en 
warmeluchtgeneratoren 
verkocht, waarvan  
35% condenserend.  
Dat is weliswaar 
8,7% minder 

dan in 2012, maar wel een stijging van 
20,6% ten opzichte van 10 jaar geleden. 

Stralingsverwarming of convectieverwar-
ming, het is een keuze afhankelijk van de 
plaatselijke situatie en de verwarmings-
behoeften. Het is in ieder geval altijd 
interessant om de warmte te produceren 
op de plaats waar ze nodig is. En precies 
de gebruikssoepelheid van aardgas maakt 
het mogelijk om de voordelen van decen-
trale verwarming maximaal te laten 
renderen. 

Ten slotte geven we u ook nog graag mee 
dat het addendum bij de norm NBN D 
51-003 intussen werd aangeboden aan het 
Bureau voor Normalisatie (NBN). Wij zullen 
niet nalaten u te informeren wanneer het 
addendum van kracht wordt. 

Tot binnenkort,

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

  Het is altijd inte-
ressant om de warm-
te te produceren 
waar ze nodig is.
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Welke informatie kun je 
aflezen van de typeplaat van 
een gasmeter?
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dossier

gelijkmatige verdeling van de 
warme lucht
De lucht die in het convectietoestel 
verwarmd wordt, moet op een 
gelijkmatige manier in de hal verdeeld 
worden. Dat gebeurt door de warme 
lucht voortdurend te mengen met de 
omgevingslucht en de temperatuur zo 
te homogeniseren. Dit is zonder meer 
het moeilijkste aspect van convectie-
verwarming, omdat de lucht die de hal 
wordt ingeblazen de neiging heeft om 
door het dichtheidsverschil op te 
stijgen. Er vormen zich luchtlagen, 
waarvan de warmste zich bovenaan – 
waar er geen warmtebehoefte is – 
concentreren. Dit stratificatiever-
schijnsel is de oorzaak van belangrijke 
energieverliezen die toenemen bij 
hoge hallen en bij slecht geïsoleerde 
of onvoldoende dichte daken. 
Bovendien bevinden zich in industriële 
gebouwen op de hoogte van de 
inblaaspunten vaak obstakels, zoals 
rolbruggen, leidingen en kabelbanen, 
die de goede menging van de warme 
lucht met de omgevingslucht kunnen 
hinderen. Hierdoor kunnen oncomfor-
tabele zones met een te hoge of te 
lage temperatuur ontstaan of kunnen 
de gebruikers hinder ondervinden van 
tocht. 
Het is dus belangrijk om voldoende 
inblaaspunten te voorzien door een 
aantal convectietoestellen met een 
kleiner vermogen te installeren op 
oordeelkundig gekozen plaatsen. Bij 
warmeluchtgeneratoren die de warme 

lucht rechtstreeks in de ruimte blazen, 
is het aanbevolen om het geïnstal-
leerde vermogen te beperken tot 
ongeveer 250 kW per toestel. Door 
meerdere toestellen te plaatsen, 
bekomt men immers een gelijkmatige 
warmteverdeling in de ruimte. Een 

warmeluchtgenerator met een 
vermogen groter dan 250 kW wordt 
meestal toegepast wanneer de warme 
lucht via kanalen wordt verdeeld. 

Daarnaast zijn convectietoestellen die 
een groot luchtvolume op een relatief 
lage temperatuur de hal inblazen, te 
verkiezen boven convectietoestellen 
die een relatief klein luchtvolume op 
een hoge temperatuur inblazen. 
Warmere lucht in kleine hoeveelheid 
stratificeert immers gemakkelijk. 
Recirculatieventilatoren kunnen 
eveneens bijdragen tot een betere 
homogenisering van de temperatuur 
door een verhoogde luchtmenging. Ze 
worden onder het dak geplaatst en 
stuwen de warme lucht die zich daar 
door stratificatie ophoopt, weer naar 
beneden. 
Sommige fabrikanten bieden recircu-
latieventilatoren aan uitgerust met 

een warmtewisselaar gevoed door 
warm water afkomstig van een 
condensatieketel. Deze combinatie 
zorgt voor verwarming en destratifica-
tie. Om het aantal recirculatieventila-
toren te beperken, kan men een 
luchtverhitter plaatsen die verticaal 

naar beneden uitblaast. Op iedere 
luchtverhitter wordt een destratifica-
tiethermostaat geplaatst die de 
temperatuur van de aangezogen 
omgevingslucht meet. Indien deze 
temperatuur een bepaalde waarde (bv. 
20 °C) overschrijdt, wordt de verwar-
ming uitgeschakeld en blijft enkel de 
ventilator in werking. Op die manier 
wordt de warmte die zich ophoopt 
naar beneden gestuwd. 
Ook door de warme lucht via stijve 
kanalen of via soepele kanalen in 
geperforeerd textiel te distribueren, 
kan een meer homogene verdeling 
van de verwarmde lucht bekomen 
worden. 

temperatuurregeling
Voor het regelen van de temperatuur 
bestaat een ruim gamma aan oplossin-
gen. Deze gaan van een eenvoudige 
thermostaat tot een gebouwbeheer-

Gasgestookte convectieverwarming biedt een oplossing voor de verwarming van grote ruimten zoals sporthallen, 
expositieruimtes, bedrijfshallen en magazijnen. Daar is immers een constante en homogene temperatuur vereist. 
De warme lucht wordt in de te verwarmen ruimte geblazen. Er is dus geen warmtevoerend fluïdum (water of stoom) 
dat een centrale stookplaats vergt en distributieverliezen met zich meebrengt. Bij convectieverwarming zijn de 
verliezen miniem. Het totaalrendement is nagenoeg gelijk aan het verbrandingsrendement en ligt hoger dan bij  
een centrale verwarming met vloerverwarming, radiatoren of convectoren. 

Het hart van elk convectietoestel is 
een gasbrander. In oude toestellen tref 
je nog atmosferische branders aan, bij 
moderne toestellen zijn ventilator-
branders of modulerende condensa-
tiebranders echter de regel. Op de 
markt vinden we toestellen met een 
rendement van 97% (vollast) tot 109% 
(deellast) op calorische onderwaarde 
(Hi). Hedendaagse toestellen maken 
gebruik van de low-NOx-technologie 
en bereiken zo zeer hoge energie- en 
milieuprestaties. 
De gasbrander stuwt de rookgassen 
door een platenwarmtewisselaar naar 
de rookgasuitmonding. Via een 
rookgaskanaal worden de rookgassen 
naar buiten afgevoerd. Aan de andere 
kant blaast een ventilator de te 
verwarmen lucht door de platenwarm-
tewisselaar waarin de warmte van de 
rookgassen wordt uitgewisseld en de 
lucht wordt opgewarmd. 
De ventilator kan de opgewarmde 
lucht rechtstreeks in de ruimte blazen 
of deze via stijve of soepele kanalen in 
geperforeerd textiel over de ruimte 
verdelen. Over de volledige lengte van 
het kanaal is de hoeveelheid uitgebla-
zen lucht bijna gelijk. Soepele kanalen 
in textiel hebben als voordeel dat er 
geen storende trillingsgeluiden 
kunnen ontstaan. 

Soorten toestellen
We kunnen de gasgestookte convec-
tietoestellen indelen in twee hoofd-
groepen:

•  Luchtverhitters hebben een vermo-
gen van 20 tot 120 kW. Ze worden 
opgehangen op 2,5 à 3,5 m hoogte en 
één toestel kan een oppervlakte van 
200 à 400 m2 verwarmen. 

•  Warmeluchtgeneratoren komen voor 
in een vermogensgamma van 20 tot 
1000 kW en worden op de grond 
geplaatst. Bij warmeluchtgenerato-
ren die de verbrandingslucht van 
buiten nemen, is de brander voor-
zien van een klep op de verbran-
dingsluchttoevoer om de stilstand-
verliezen te beperken. 

Naast deze twee hoofdgroepen 
bestaan er nog varianten zoals 
luchtbehandelingscentrales, waarbij 
ventilatie, koeling, verwarming en 
warmteterugwinning gecombineerd 
worden, verwarmingsbatterijen om in 
ventilatieluchtkanalen in te bouwen 
en luchtgordijnen voor industriële of 
commerciële poorten. 

Kenmerken
De temperatuurstijging van de lucht in 
de warmeluchttoestellen ligt meestal 
tussen 10 en 50 °C. De meest voor-
komende temperatuurstijging is 30 °C, 
wat overeenstemt met een luchtdebiet 
van 100 m3/kW netto warmtevermogen. 
Wanneer de lucht rechtstreeks in het 
lokaal wordt geblazen, is een druk van 
20 à 30 Pa van toepassing, met een 
snelheid van 6 à 7 m/s. De inblaas-
diepte bedraagt 20 à 40 m al naarge-
lang het vermogen van het toestel. 
Wanneer de warme lucht door kanalen 
wordt gestuwd, ontwikkelt de ventila-
tor een druk van 100 tot 800 Pa. 
De wijze waarop de warme lucht in de 
ruimte wordt verdeeld, is dus bepa-
lend voor de luchtdruk die het toestel 
moet produceren en dus ook voor de 
karakteristieken van de ventilator. 
De toestellen kunnen worden aan-
gesloten als type B2*, C1*, C3* of C5*. 

warmeluchtverwarming
voor grote ruimten

Luchtverhitter Warmeluchtgenerator

Het rondstuwen van de lucht door 
een gasgestookte luchtverhitter. 

Schikking van luchtverhitters langs de wanden van een hal. 
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  Door meerdere toestellen te plaatsen, 
bekomt men een gelijkmatige warmte-
verdeling.
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interview

liever lucht
Voor ons staat een gedreven, energieke 67-jarige jongeman. Bij iedere vraag komt eerst de glimlach, dan volgt het 
antwoord. “Een hartaanval maakte me duidelijk wat belangrijk is in het leven: oplossingen vinden en niet piekeren 
over problemen die zouden kunnen ontstaan. En volgens mij is industriële convectieverwarming een uitstekende 
oplossing...”

 
Nico van Erkel van installatiebedrijf 
Air Service Center in Aarschot toont 
ons de bedrijfshal waar de lucht-
verwarming hangt. Terwijl hij rond-
wandelt, hoeft hij niet naar argumen-
ten te zoeken. 
 
Hoe bepaalt u de meest aangewezen 
oplossing voor de verwarming van 
een grote ruimte?
N. van Erkel: Wil de eindgebruiker een 
grote ruimte lokaal verwarmen, dan is 
stralingsverwarming een geschikte 
oplossing, omdat die techniek plaatse-
lijke warmte biedt. Moet er algeheel 
worden verwarmd, dan stellen we 
luchtverwarming voor. Er zijn nog 
meer troeven, zoals de behoefte aan 
ventilatie en het luchtfiltersysteem. 
Bovendien kan je de installatie ook 
gebruiken als koeling. 

Met welke elementen moet men 
extra rekening houden bij de instal-
latie van warmeluchtverwarming? 
N. van Erkel: Wanneer je warmelucht-
verwarming toepast in woningen, 
moet je in de architectuur van de 
woning voorzieningen treffen. Voor 
industriële toepassingen werken we 
met toestellen hoog aan de muur. Het 

is meestal geen probleem om die in 
een bestaande structuur te monteren. 
De industriële luchtverhitters die we 
momenteel plaatsen, verwarmen bijna 
allemaal op aardgas. 

Hoe levert homogene luchtverwar-
ming energiebesparing op? 
N. van Erkel: Een luchtverwarmings-
installatie is een laagtemperatuur-
systeem. Het gaat vaak om condense-
rende toestellen. Er wordt 
omgevingslucht van 20 °C genomen 
die wordt opgewarmd tot 40 à 50 °C. 
De rookgassen worden afgekoeld door 
lucht van 20°, waardoor ze in de 
luchtverhitter condenseren. Dit levert 
een maximaal rendement op. Daar-
naast is het een snel systeem, na 
10 minuten is het gebouw opgewarmd. 

Wat is de rol van de fabrikant/
invoerder bij het concept en de 
dimensionering van de installaties?
N. van Erkel: Bij ons bedrijf is die rol 
nihil. Wij berekenen alles zelf nauw-
keurig. Installateurs die hiermee 
moeite hebben, doen een beroep op 
het bureau van de fabrikant. De 
installateur mag de configuratie niet 
inschatten, maar moet zich baseren 
op een nauwkeurige analyse rekening 
houdend met o.a. het volume en de 
isolatiegraad van de ruimte, de 
vereiste ventilatie, de grootte van  
de toestellen, de juiste roosters,  
de diameters van de kanalen en  
de beoogde luchtsnelheid. 

Hoe ziet u de evolutie van direct 
gasgestookte warmeluchtverwar-
ming voor grote ruimten? 

N. van Erkel: Erg rooskleurig, want dit 
systeem bewijst zichzelf. Het comfort, 
de energiebesparing, de condensatie-
toestellen, dat moet gewoon een grote 
toekomst hebben. Bovendien ligt de 
investeringskost lager dan bij stra-
lingsverwarming. 

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

centrale die de buiten- en binnentem-
peraturen registreert. Zo’n gebouw-
beheercentrale stuurt en moduleert 
via een bussysteem de individuele 
luchtverhitters en de destratificatie-
ventilatoren. Het systeem regelt zo de 
temperatuur volgens een dag- en 
nachtregime. 

make-up air units
Een buitenbeentje in de warmelucht-
verwarming is de make-up air. In dit 
type van unit wordt de lucht verwarmd 
door de verse buitenlucht te mengen 
met de verbrandingsproducten van 
aardgas. De brander en de vlam 
bevinden zich direct in de luchtstroom, 
wat resulteert in een maximaal 
rendement: 111% op calorische 
onderwaarde (Hi) of 100% op calori-
sche bovenwaarde (Hs). Er wordt 

ongeveer 10 maal meer verse buiten-
lucht aangevoerd dan nodig voor de 
verbranding. Zo blijft de stijging van 
de luchttemperatuur in het toestel 
beperkt tot 50 °C en zijn de concen-
traties in de rookgassen lager dan de 
grenswaarden voor CO2, CO en NOx. 
De make-up air is in de eerste plaats 
een ventilatietechniek die dankzij de 
brander in de luchtstroom ook kan 
zorgen voor verwarming. De tempera-
tuurregeling gebeurt door modulatie 
van het gasdebiet. Hiervoor worden 
lijnbranders gebruikt die een zeer 
groot modulatiebereik (van 1 tot 20) 
hebben. De ventilatie, die de belang-
rijkste functie van de make-up air is, 
blijft constant werken, ongeacht of de 
installatie al dan niet verwarmt. 
Dit type van installatie wordt toege-
past op plaatsen waar een doorgedre-

ven kunstmatige ventilatie noodzake-
lijk is, zoals in tentoonstellings- of 
sporthallen, in hallen voor het beitsen 
of verzinken, in de textielindustrie of in 
grote productiehallen waar dampen 
moeten worden afgevoerd. 

dossier

Werking van een make-up air 
installatie. 
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aandachtspunten
• Laat het ontwerp uitvoeren door 

een studiebureau of door de 
fabrikant/invoerder. Bij het ontwerp 
wordt rekening gehouden met de 
warmteverliezen door de wanden 
en het dak, met de gratis zonne-
energie en met de warmte van 
ovens en motoren. 

• Het ene warmeluchttoestel is het 
andere niet: vergelijk de prestaties 
van de toestellen en ga na of deze 
aangepast zijn aan de toepassing. 
Vergelijk dus niet alleen het 
vermogen op vollast maar ook de 
brandertechnologie (atmosferisch, 
ventilatorbrander, low-NOx-brander, 
premix condensatiebrander) en de 
regeling (aan-uit, tweetraps of 
modulerend en het modulatie-
bereik). De performante toestellen 
zijn te herkennen aan het HR 

TOP-label. Ga ook na of de regeling 
geschikt is voor de toepassing. 

• Kijk met de opdrachtgever de 
plaats waar de toestellen zullen 
worden opgesteld na en verifieer of 
de luchtstromen de ruimte homo-
geen kunnen verwarmen. 

• De norm bepaalt dat de gastoevoer 
van elk toestel in de ruimte moet 
kunnen worden afgesloten vanop 
een bereikbare plaats, zonder 
hierbij hulpmiddelen zoals bv. een 
ladder te gebruiken. Bij elk toestel 
wordt een stopkraan geplaatst. 
Daarnaast wordt altijd een sectio-
neerkraan of een elektromagneet-
klep voorzien die vanaf de begane 
grond bediend kan worden. 

• Door de krachtige ventilator is een 
warmeluchttoestel onderhevig aan 
trillingen. Daarom wordt hij 
opgehangen of geplaatst op 

trillingsdempers en wordt de 
gasvoeding aangesloten via een 
metalen slang. 

• De plaats van de rookgasuitmon-
ding wordt zo voorzien dat er geen 
recirculatie kan ontstaan tussen de 
rookgassen en de verse ventilatie-
lucht voor het gebouw. Dit is zeker 
een aandachtspunt wanneer de 
verse ventilatielucht via het dak 
aangezogen wordt. 

• In een corrosieve omgeving is het 
aan te bevelen om voor convectie-
toestellen type C3* te opteren.  
Hierbij staat de omkasting van het 
toestel in overdruk met verse 
buitenlucht, waardoor er geen 
schadelijke dampen in de omkas-
ting kunnen komen die de warmte-
wisselaar aantasten. 

  De industriële 
luchtverhitters die 
we nu plaatsen, ver-
warmen bijna alle-
maal op aardgas.

Nico van Erkel (67 jaar)

Geboren: in Rotterdam

Passie: software schrijven: alle reken-

programma’s voor luchtverwarmings-

installaties heeft hij zelf ontwikkeld

Motto: zoek naar oplossingen, niet naar 

de schuldige

Ambitie: blijven werken, is zelfs na zijn 

pensioen nog steeds actief in de zaak
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Het kan gebeuren: het weer zit niet mee of 
een grote opdracht wordt onverwacht 
geannuleerd en er is tijdelijk geen werk. In 
zo’n geval is het mogelijk dat uw arbeiders 
een werkloosheidsuitkering ontvangen. 
Welke formaliteiten u dan moet vervullen, 
leest u hier. 

 
We spreken van tijdelijke werkloosheid 
als een werknemer zijn werk om 
bepaalde redenen gedurende een 
bepaalde periode niet kan uitvoeren 
en daardoor geen loon ontvangt. In de 
bouwsector kan dat te maken hebben 
met een slechte economische situatie, 
het wegvallen van een grote opdracht 
of barre weersomstandigheden... Een 
werkgever die in een dergelijke 
situatie verkeert, kan zijn arbeiders 
werkloos stellen zodat ze aanspraak 
kunnen maken op een werkloosheids-
uitkering. De rechten en plichten die 
daarbij horen, verschillen naargelang 
de oorzaak van de tijdelijke werkloos-
heid. 

economische redenen
In geval van volledige schorsing  
(= tijdelijke onderbreking) van de 
arbeidsovereenkomst is de toegelaten 
maximumduur van tijdelijke werkloos-
heid in de bouwsector vier weken. Als 
werkgever moet u uw arbeiders op de 
hoogte brengen van de voorziene 
regeling aan de hand van een docu-
ment waarin de identiteit, het aantal 
werkloosheidsdagen per week, de 
data van de werkloosheidsdagen en 
de begin- en einddatum van de 
regeling vermeld zijn. Daarnaast moet 
u het werkloosheidsbureau van de 
RVA een elektronische mededeling 
sturen waarin u de economische 
redenen die de werkloosheid recht-
vaardigen, vermeldt. Dat kan op de 

portaalsite van de Sociale Zekerheid 
(www.socialezekerheid.be => rubriek 
‘onderneming’ => sociale risico’s => 
tijdelijke werkloosheid). 

Verder moet de werkgever voor elke 
werknemer de eerste effectieve 
werkloosheidsdag van elke maand aan 
de RVA meedelen, eveneens elektro-
nisch. Wanneer een bouwarbeider 
meer dan 110 dagen tijdelijk werkloos 
wordt gesteld wegens economische 
redenen, moet de werkgever voor het 
aantal dagen boven deze 110 een 
vergoeding betalen van 46,31 euro per 
dag economische werkloosheid. Deze 
bijdrage wordt geïnd samen met de 
RSZ-bijdragen voor het derde kwar-
taal. 

Slecht weer
Wanneer het door slecht weer volledig 
onmogelijk is om een werk uit te 
voeren, kunt u overwegen om tijdelijke 
werkloosheid in te voeren. Dit geldt 
enkel voor arbeiders. Ook hier is het 
verplicht de arbeiders en de RVA 
vooraf te verwittigen. De eerste dag 
van de effectieve schorsing moet 

maandelijks meegedeeld worden aan 
het RVA-kantoor. Een mededeling is 
één maand geldig. Duurt het slechte 
weer de maand daarna voort, dan 
moet u als werkgever een nieuwe 
melding doen bij de RVA. Bedienden 
kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld 
worden wegens slecht weer. 
 

tijDelijKe  
werKlooSheiD

De norm NBN D 51-003 bepaalt dat voor een installatie gevoed met een 
druk kleiner of gelijk aan 30 mbar het drukverlies tussen de gasmeter en de 
stopkraan van ieder verbruikstoestel niet groter mag zijn dan 1 mbar. Soms 
levert de aardgasdistributienetbeheerder echter een voedingsdruk tussen 
30 en 100 mbar. Welk drukverlies is in dat geval toegelaten?
 

Bij een leveringsdruk na de gasmeter 
tussen 30 en 100 mbar wordt gewoon-
lijk een drukregelaar voorzien net 
stroomopwaarts van ieder gastoestel. 
Het drukverlies in de leiding tussen de 
gasmeter en de drukregelaar wordt 
als volgt berekend: maximaal toelaat-
baar drukverlies tussen de gasmeter 
en de drukregelaar = druk aan de 
uitgang van de gasmeter - ingangs-
druk van het gastoestel - drukval over 
de druk regelaar. 

De drukval over de drukregelaar wordt 
afgelezen op het ‘debietdrukvaldia-
gram van de drukregelaar’ bij een 
fictief debiet. Dit fictief debiet is gelijk 
aan het normaal debiet gedeeld door 
0,8 of 80%. Op die manier is de 
ingangsdruk van de drukregelaar 

steeds voldoende hoog zodat hij 
binnen zijn regelklasse nog het debiet 
bij vollast van het gastoestel kan 
leveren. Een te krap bemeten druk-
regelaar – een drukregelaar die bij 
vollast meer dan 80% van zijn 
normaal debiet geeft – veroorzaakt 
immers drukschommelingen waaraan 
veel gastoestellen gevoelig zijn. 
Bovendien veroorzaakt de hoge 
gassnelheid in een dergelijke regelaar 
geluidshinder. 

Binnenleiding
Als het maximaal toelaatbaar druk-
verlies eenmaal bepaald is, wordt de 
binnenleiding op dezelfde manier 
berekend als bij een installatie gevoed 
met een druk kleiner of gelijk aan 
30 mbar. De drukverliezen te wijten 
aan hoogteverschillen zijn in dat geval 
verwaarloosbaar. 
 
Na het berekenen van de binnenlei-
ding, moet worden gecontroleerd of 
de gekozen drukregelaar niet te groot 
bemeten is, m.a.w. of de drukregelaar 
niet minder dan 5% belast is bij 
minimale deellast van het gastoestel. 
Is dat wel het geval, dan bevindt de 
regelaar zich in het sluitdrukgebied 
waarin de regeling onstabiel is en de 
uitlaatdruk oploopt. De kans is dan 
groot dat de uitgangsdruk van de 
regelaar gaat oscilleren waardoor het 
gastoestel niet stabiel functioneert en 
in storing gaat. 
 
Bereken daarom:
• per toestel voor de gekozen diame-

ters, het effectief drukverlies in elk 
leidingdeel waarbij het debiet in elk 
leidingdeel gelijk is aan het debiet 
vermenigvuldigd met het minimale 
modulatiebereik.

• de drukval over de drukregelaar  
= druk aan uitgang gasmeter -  
ingangsdruk toestel - effectief 
drukverlies in leiding tussen gas-
meter en drukregelaar.

Lees op het ‘debietdrukvaldiagram van 
de drukregelaar’ het debiet af bij deze 
drukval. 
Aan de hand van dit debiet kan de 
belastingsgraad bepaald worden:

Keuze van de drukregelaar
Tot slot zijn volgende aandachts-
punten belangrijk bij de keuze van  
de drukregelaar:
• De maximale ingangsdruk van de 

drukregelaar moet hoger zijn dan 
150 mbar. Zo vermijdt u dat de 
drukregelaar wordt beschadigd bij  
de dichtheidsproef.

• De regeling van een drukregelaar is 
het meest stabiel wanneer de 
insteldruk van de veer – dit is de 
uitgangsdruk van de drukregelaar 
– zich rond het midden van het 
regelbereik van de veer bevindt. Een 
instelling dicht tegen de minimale of 
maximale limiet van een instelveer 
geeft een minder stabiele werking.

 
Soms wordt als vuistregel een 
drukverlies van maximaal 10 mbar 
tussen de gasmeter en de drukrege-
laar gehanteerd voor het berekenen 
van de binnenleidingen. Deze regel 
biedt echter geen garantie op de 
meest economische oplossing. 

toegelaten DruKverlieS 
bij een installatie gevoed tussen 30 en 100 mbar

belastingsgraad = ≥ 5%
debiet bij minimaal modulatiebereik

debiet bij drukval over de drukregelaar

Sinds enkele jaren kunnen bouwbe-
drijven in de periode van 1 december 
tot 31 maart hun arbeiders een 
opleiding laten volgen in geval van 
slecht weer. Die krijgen dan bovenop 
hun werkloosheidsvergoeding een 
supplementaire vormingsvergoe-
ding. Werkgevers moeten in dit 
geval dezelfde formaliteiten volgen 
als bij tijdelijke werkloosheid 
omwille van slecht weer. Opgelet: dit 
is enkel mogelijk voor vervolma-
kingsopleidingen die georganiseerd 
worden door de VDAB, Bouwunie, 
Confederatie Bouw, Syntra, Forem, 
Bruxelles Formation of Arbeidsamt 
en de duur is beperkt tot vier weken. 
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Bij een installatie gevoed tussen 30 
en 100 mbar wordt een drukregelaar 
voorzien stroomopwaarts van ieder 
gastoestel.
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BlunDer in beeld
Initieel stond hier wellicht een vloerketel naast een waterverwarmer. De water-
verwarmer werd afgekoppeld en de functies van beide werden overgenomen door  
een combiketel. Tot onze verbijstering heeft de installateur het bestaande flexibel 
aansluitkanaal simpelweg op het combitoestel gemonteerd. Het traject van het 
aansluitkanaal is hierdoor helemaal niet conform de geldende installatienormen, 
bovendien kunnen door deze gemakkelijkheidsoplossing rookgassen naar binnen 
ontsnappen. Deze blunder werd ons toegestuurd door Stefan Broods uit Zwijndrecht. 
Hij wint de Bongobon Gastronomie. 

win een BongoBon! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstal-

latie? Maak er een foto van en stuur die naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel 

gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro).  

Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

De typeplaat van  
De gaSmeter onder de loep
Net zoals de typeplaat van een verwarmingsketel bevat ook de typeplaat van een gasmeter heel wat nuttige 
informatie. We nemen een typeplaat van een gasmeter voor de Belgische markt onder de loep en overlopen  
de belangrijkste gegevens die we er kunnen aflezen. 

9. Erkenningsnummer 
van het model

Elk model wordt onderworpen 
aan een conformiteitscontrole 
op basis van de MID-richtlijn 
(Measuring Instruments 
Directive) en van de norm  
EN 1359. De aangemelde 
keuringsinstantie die de 
controle uitvoert, brengt haar 
accreditatienummer aan op de 
meter. 
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2. Type meter 

Het type meter houdt 
verband met de doorvoer-
capaciteit van de gasmeter. 
Een G6-gasmeter heeft 
een doorvoercapaciteit 
van 0,06 tot 10 m3/h. Voor 
de meeste residentiële 
gebruikers volstaat een 
G4- of G6-meter. 

6. Bouwjaar van de meter

3. Serienummer

Het serienummer is een uniek nummer dat door de 
fabrikant van de meter aan ieder exemplaar gegeven 
wordt. Dit nummer mag niet verward worden met de 
EAN-code (European Article Numbering). Deze EAN-
code is een unieke cijfercombinatie uit een Europees 
systeem die door de netbeheerder aan ieder leverings-
punt voor gas of elektriciteit wordt toegekend. Via de  
18 cijferige EAN-code wordt een leveringspunt geïdentifi-
ceerd. De EAN-code staat vermeld op de energiefactuur. 

1. Fabrikant

De typeplaat vermeldt het merk en/of 
logo van de fabrikant van de gasmeter.

4. Maximaal debiet in m3/h

Dit is het hoogste debiet waarbij de 
meetresultaten de maximaal 
toegelaten fout respecteren. 

7. Weerstand tegen hoge 
temperaturen

De maximale druk Pmax T2 is de 
druk waarbij de meter de weer-
standstest tegen hoge temperatu-
ren doorstaan heeft gedurende  
30 minuten bij 650 °C. Deze druk 
mag niet lager zijn dan 100 mbar. 

11. Werkingstemperatuur

De goede werking van de 
meter moet minstens 
gegarandeerd zijn tussen 

-10 °C en 40 °C. Om de 
vereiste werkingstempera-
tuur te bepalen wordt 
rekening gehouden met de 
gastemperatuur en de 
omgevingstemperatuur. 

10. Telwerk

Het telwerk registreert de hoeveelheid 
verbruikt gas uitgedrukt in m3. Het telwerk 
bestaat uit 5 cijfers voor de kubieke meters 
en 3 decimalen (liter). De decimalen staan na 
de komma, maar kunnen ook op rode rollen 
staan of rood omkaderd zijn. Deze waarde 
wordt jaarlijks door de netbeheerder 
opgenomen zodat de energieleverancier de 
juiste hoeveelheid energie kan factureren. 

8. Maximale 
bedrijfsdruk

De maximaal 
toelaatbare 
bedrijfsdruk is de 
druk (uitgedrukt in 
bar) tot waar de 
werking van de 
meter door de 
fabrikant gegaran-
deerd wordt. In ons 
voorbeeld is Pmax 
0,2 bar. 

5. Cyclisch volume

Het cyclisch volume is het gasvolume 
dat nodig is om de meter zijn 
werkingscyclus te doen doorlopen, 
d.w.z. het geheel van de verplaatsin-
gen van de beweegbare organen van 
de meter vooraleer deze hun 
oorspronkelijke stand opnieuw 
innemen. In dit geval bedraagt het 
cyclisch volume 4 liter. 




