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GESTERKT DOOR    
 VERTROUWEN
U hebt hem al kunnen ontdekken in onze 
nieuwste tv-spot of misschien hebt u hem 
al gezien op advertenties in de geschre-
ven vakpers? Wij stellen op deze voor-
pagina met veel plezier aan u persoonlijk 
het nieuwe, zachte, warme en comforta-
bele gezicht van aardgas voor. Het 
blauwe, wollen wezen begeleidt iedere 
aardgasgebruiker om te kunnen genieten 
van het meeste comfort, thuis, op het 
werk en onderweg!

Bij renovatiewerken zult u als installateur af 
en toe worden geconfronteerd met situaties 
waarbij u een uitbreiding moet uitvoeren op 
een bestaande gasinstallatie, om bijvoor-
beeld een bijkomend gastoestel te plaatsen. 
Bij installaties die volgens de regels van de 
kunst zijn aangelegd, is dat doorgaans geen 
probleem. Maar bij oudere installaties met 
onvoldoende sectioneerkranen of aftak-
punten is dit niet zo vanzelfsprekend. Vaak 
is het niet een voudig om de volledige 

installatie of het betreffende 
leidingdeel gasvrij te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan een 
industriële toepassing 
waarbij de gastoevoer 
gewoonweg niet 
afgesloten kan worden. 

In het technisch 
dossier van dit 

nummer tonen 
we de juiste 

procedures 
om op 

een 
veilige 

en 

efficiënte manier een nieuwe leiding aan te 
sluiten op een bestaande installatie die u 
niet kunt ontgassen. 

Ondertussen zijn de resultaten bekend van 
ons Panel Installateurs voor 2015. Hieraan 
namen 2.410 installateurs deel die ons via 
die weg een representatief beeld gaven op 
de markt. Uit de cijfers blijkt dat 1.538 
installateurs die in de maand van de 
bevraging een installatie uitvoerden, een 
toename van 30% noteerden ten opzichte 
van 2013 en 10% stijging in vergelijking met 
2014. Daarbij evolueert de verkoop van 
hoogrendementsketels in dezelfde richting. 
In Vlaanderen neemt deze verkoop gestaag 
toe, maar in Wallonië durven we gerust 
spreken over een boost van meer dan 10%. 
De aardgasconsument blijkt al jaren een 
loyale klant. In Wallonië kiest 99% van de 
eigenaars voor aardgas in de gebieden 
waar deze energiebron beschikbaar is, dat 
is zelfs 1% meer dan in Vlaanderen. Onze 
installateurs vertellen ons dat ook voor 
sanitair warm water eigenlijk niemand over-
stapt naar een andere energiebron. Meer 
nog, 82% van de stookolie-installaties voor 
sanitair warm water werd vorig jaar 
vervangen door aardgastoestellen. 

Het vertrouwen in aardgas is dus groot. 
Terecht, de Cerga-installateur versterkt dit 
vertrouwen maar wat graag door onberis-
pelijk vakmanschap en knowhow. 

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

Twee revolutionaire 
verwarmingstechnieken. 8
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UITBREIDINGEN MAKEN OP 
GASINSTALLATIES
Een nieuwe gasinstallatie moet zo 
opgebouwd zijn dat elk leidingdeel 
afgesloten moet kunnen worden 
terwijl de andere takken van de 
installatie in bedrijf kunnen blijven. 
De druk in het leidingdeel moet 
afgelaten kunnen worden en de 
leiding moet ontgast kunnen worden. 

Figuur 1 geeft de ideale situatie voor 
een installatie weer. Er is een afsluiter 
aan het begin van elk leidingdeel 
langer dan 3 m. Er is een aftakpunt 
met kleinere diameter (bv. DN25) aan 
het begin en het einde van elk 
leidingdeel, één zijde is afgedicht met 
een metalen stop, dop of volle 

dichting, terwijl aan de andere zijde 
een spuikraan afgedicht met een 
metalen stop, dop of volle dichting is 
geplaatst. 
 

We willen nu bijvoorbeeld een 
bijkomend gastoestel plaatsen 
waarvan de leiding afgetakt zal 
worden op het leidingdeel D-H. De 
sectioneerkraan nabij punt D naar 
toestel 4 wordt gesloten. Men laat nu 
het gastoestel 4 functioneren om zo 
het gas in de leiding op te gebruiken 
en de druk te verminderen. Via de 
spuikraan en een soepele slang wordt 
ten slotte het laatste gas naar buiten 
het gebouw afgelaten (zie figuur 2). 

Op het aftakpunt worden één of 
meerdere gasflessen inert gas aange-
sloten om het leidingdeel te ontgassen. 
Hiervoor wordt in de praktijk stikstof 
(N2) of CO2 gebruikt (zie figuur 3). Men 
vult de leiding met dit inert gas terwijl 
het aardgas in de leiding naar buiten 
wordt afgevoerd. Vul de leiding 
langzaam onder lage druk, zo wordt het 
aardgas geleidelijk afgevoerd en 
voorkomt men menging van aardgas 
en inert gas. Met doet dit totdat men in 
de spui buiten het gebouw 0% 
methaan meet met een gasdetector. 

Men is nooit zeker of een afsluiter 
volledig gasdicht is. Om het risico op 

een eventueel lek te voorkomen, 
wordt aan de uitgangsflens van 
de afsluiter net na punt D een volle 
dichting (blinde plaat genoemd) 
geplaatst (zie figuur 4). Nu kan men in 
alle veiligheid een stuk uit de leiding 
wegsnijden en er een T-stuk met de 
nodige afsluiters en aftakpunten 
tussen lassen. Na het voltooien van 
de uitbreiding en een positieve 
dichtheidstest wordt de volle dichting 
vervangen door een gewone dichting. 
Uiteindelijk wordt de installatie 
ontlucht en in bedrijf genomen. Bij 
een geschroefde afsluiter is het niet 
mogelijk om een blinde plaat te 
plaatsen. Daarom dient men een 
werkmethode zonder vlam of vonk-
vorming toe te passen. 

Bij een uitbreiding van een bestaande 
installatie uit gelaste stalen buizen 
kan men meestal door de gasmeter-

kraan te sluiten en het (de) 
gastoestel(len) te laten werken de 
installatie redelijk drukloos maken, 
maar er zijn vaak geen of onvoldoen-
de sectioneerkranen en aftakpunten 
voorhanden om de hele installatie of 
het leidingdeel te ontgassen. Er 
bestaan echter twee methodes om in 
dit geval toch op een veilige en 
efficiënte manier een bestaande 
installatie uit te breiden. 

Eerste methode: boren door 
een afsluiter
Op een gasleiding onder gas wordt 
een stalen lassok met schroefdraad of 
flensverbinding gelast. Indien de 
lassok dezelfde diameter heeft als de 
buis waarop hij gelast wordt, moet 
men er absoluut zorg voor dragen dat 
de lassok niet verschoven is tegenover 
de aslijn van de buis. Anders bestaat 
het risico dat men bij het doorboren 

door de wand zou boren. 
Nu wordt er op de lassok een afsluiter 
met volle doorlaat geplaatst. Deze 
volle doorlaat is nodig om achteraf 
de buis te kunnen doorboren. 
De lasverbinding van de lassok wordt 
op dichtheid getest. 

Met een specifiek aanboortoestel kan 
de leverancier van de lassok of een 
gespecialiseerde aannemer de lassok 
doorboren met een klokboor. Nadat 

Figuur 1 Voorbeeld van een ideale gasinstallatie met alle 
nodige afsluiters, aftakpunten en spuikranen. 

Figuur 3 Een leidingdeel ontgassen. 

Figuur 2 Een leidingdeel drukloos 
maken.

Figuur 4 Het wijzigen van de installatie. Figuur 5 Met een aanboortoestel door een geflensde afsluiter 
boren.

Figuur 6 De uitbreiding van de installatie wordt gebouwd 
stroomafwaarts van een blinde plaat.

A
B

D

E

C

F

G

H
uit te snijden
deel leiding

1

2

3

4

uit te snijden
deel leiding

buiten het
gebouw

0% methaan

gasdetectie-
toestelD

H
4

spuikraan

buiten het
gebouw

D

H
4

D

J
bestaand gedeelte
nieuw gedeelte

blinde plaat

I

H

4

5

afsluithendel

boorkop

aangelaste lassok 
met flens

kogelkraan met
volle doorlaat

spui

aanboormachine

ratelsleutel of
pneumatische boormachine

bestaande leiding

gesloten 
kogelkraan

blinde 
plaat

uitbreiding
installatie

Het ontluchten is de lucht die in de 
gasleiding zit vervangen door aard-
gas. Dit gebeurt door op één zijde de 
gasvoeding te openen en op de andere 
zijde van de leiding via een slang het 
gas-luchtmengsel af te voeren naar 
buiten op een veilige plaats. Met een 
gasdetectietoestel meet men aan het 
einde van de slang de gasconcentratie. 
Het ontluchten is klaar als men 100% 
aardgas meet. 
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de boor in een sas is teruggetrokken, 
wordt de afsluiter gesloten en het 
aanboortoestel verwijderd. De 
afsluiter wordt in gesloten stand 
vastgezet, door bv. ‘ducttape’, om het 
ongewild openen tijdens de werken te 
voorkomen. 

Men is nooit zeker of een afsluiter 
volledig gasdicht is. Een klein gaslek 
kan ervoor zorgen dat er zich een 
explosief mengsel vormt in de buis. Bij 
de minste vonk kan dit ontbranden of 
ontploffen. Daarom mag bij een 
geschroefde afsluiter de uitbreiding 
van de installatie enkel worden 
uitgevoerd met verbindingen waarbij 
geen vonken of vlammen worden 
gemaakt zoals bv. een schroefdraad-
verbinding of mechanische verbinding. 
Lassen of hardsolderen is verboden. 

Bij een geflensde afsluiter wordt 
aan de zijde stroomafwaarts een 
volle dichting tussen de flens-
verbinding geplaatst. Nu kan de 
uitbreiding worden gebouwd zonder 
beperking in de toegepaste verbin-
dingsmethode (zie figuur 6). 

Na het voltooien van de uitbreiding en 
een positieve dichtheidstest wordt de 
volle dichting vervangen door een 
gewone dichting. Uiteindelijk wordt 
de installatie ontlucht en in bedrijf 
genomen. 

Tweede methode: het boren 
door een T-stuk
Op een gasleiding onder gas wordt 
een stalen T-stuk gelast. Dit T-stuk 
heeft langs de buitenzijde een 
schroefdraad of een flens. Aan de 

binnenzijde van het T-stuk is een 
schroefdraad of een inkleminrichting 
voorzien waarin later een stop kan 
worden geplaatst. 
Indien het T-stuk dezelfde diameter 
heeft als de buis waarop het gelast 
wordt, moet men er absoluut zorg voor 
dragen dat het T-stuk niet verschoven 
is tegenover de aslijn van de buis, 
anders bestaat de kans dat men bij het 
doorboren door de wand van de buis 
zou boren, met gasontsnapping als 
gevolg. Een oplossing hiervoor is het 
gebruik van een sferische 3-way-T. 
Deze sferische T wordt rond de 
oorspronkelijke leiding gelast. Bij het 
doorboren bestaat het risico niet om 
een gaslek te veroorzaken door het 
doorboren van de wand van de buis. 
Een bijkomend voordeel is dat de 
aftakleiding in hetzelfde vlak ligt als de 
hoofdleiding. 

De lasverbinding van het T-stuk wordt 
op dichtheid getest. 
Vanaf de aftakking op dit T-stuk wordt 
nu het nieuwe gedeelte van de instal-
latie opgebouwd zonder beperking in 
de gebruikte verbindingsmethode. 

Na het voltooien van de installatie en 
een positieve dichtheidstest wordt 
met een specifiek aanboortoestel, 
bestaande uit een afsluiter en een sas 
voorzien van een klokboor bevestigd 
op een lange stang, door het T-stuk in 
de buis geboord. De stang met 
klokboor met daarin het stukje 
uitgesneden buis wordt in het sas 
teruggetrokken en de afsluiter wordt 
gesloten. Het nieuwe deel van de 
installatie wordt nu met gas gevuld. 
De afsluiter blijft op het T-stuk 
gemonteerd terwijl het aanboortoe-
stel wordt verwijderd en vervangen 
door een afstoptoestel bestaande uit 
een sas, een lange stang met daarop 
een stalen stop. De afsluiter wordt 
geopend, de lange stang wordt naar 
het T-stuk geleid en de stop wordt in 
het T-stuk vastgezet. 

Nu kunnen het afstoptoestel en de 
afsluiter worden verwijderd. Het T-stuk 
wordt extra afgeschermd door een 
stalen dop of flens waarna de uitbrei-
ding van de installatie kan worden 
ontlucht en in bedrijf genomen. 
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OMSCHRIJVING
FABRIKANTEN EN 

VERDELERS IN BELGIË

AANBOORWERKEN 
DOOR VERDELER 
OF ZIJN ONDER-

AANNEMER

Aanboren door 
lassok

Merk: Schuck – verdeler: Emmer Service ja

Merk: Manibs – verdeler: Cynerpro neen

Merk: Mueller – verdeler: Cynerpro neen

Merk: Manibs – verdeler: Infratech ja 

Merk: Mueller – verdeler: Infratech ja 

Aanboren door 
T-stuk

Merken: Schuck en Nardiello – verdeler: 
Emmer Service

ja 

Merk: Manibs – verdeler: Cynerpro neen

Merk: Mueller – verdeler: Cynerpro neen

Merk: Ravetti – verdeler: Cynerpro neen

Merk: Manibs – verdeler: Infratech ja

Merk: Mueller – verdeler: Infratech ja

Merk: Ravetti – verdeler: Infratech ja

Merk: TD Williamson – verdeler: TD 
Williamson Benelux ja

Blinde plaat voor 
flensverbinding Emmer Service

Gasdetectie-
toestel

Merk: Gazomat – verdeler: Infratech

Merk: Sewerin – verdeler: Euro-Index

Merk: Schütz – verdeler: Emmer Service

Merk: Esders – verdeler: Emmer Service

Tabel 1 Niet-limitatieve lijst van fabrikanten en verdelers materialen die aan bod kwamen. 

Figuur 7 De uitbreiding op een bestaande installatie. 

Stalen T-stuk voorzien van binnen- en buitendraad. 
 

Sferische 3-way-T.

Figuur 8 Met een aanboortoestel door een T-stuk boren. Figuur 9 Met een afstoptoestel een stop op het T-stuk plaat-
sen terwijl de leiding onder gasdruk staat. 

Een alternatieve oplossing voor een 
bestaande installatie zonder aftakpun-
ten en spuikranen is dat men aan het 
begin en aan het einde van de stalen 
leiding telkens een lassok met afsluiter 
van kleine diameter last en laat door-
boren. Met deze spuikranen kan men de 
leiding ontgassen en de stalen leiding 
op een veilige manier doorsnijden om 
de uitbreiding te maken. In boven-
staand voorbeeld moet er op de punten 
A, C, F, G en H een spuikraan geplaatst 
worden om de hele installatie te kun-
nen ontgassen.
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RESULTATEN VAN DE JAARLIJK-
SE STEEKPROEFCONTROLES
Elk jaar brengt een inspecteur van 
een erkend keuringsorganisme in 
opdracht van Cerga een bezoekje aan 
één van uw klanten voor wie u een 
gasinstallatie hebt uitgevoerd. 
Deze jaarlijkse keuring gebeurt in het 
kader van het Cerga-kwaliteitslabel en 
de handhaving hiervan. We willen hier-
mee het werk van de installateur 
zeker niet goedkeuren of afkeuren. 
Het is een gezonde samenwerking die 
ervoor zorgt dat de Cerga-erkenning 
ook in de praktijk staat voor een 
veilige en degelijke installatie volgens 
de gangbare voorschriften. 
Voor het inspecteren wordt gebruik-
gemaakt van standaard controlelijsten 
opgesteld door Cerga. Deze controle-
lijsten zijn gebaseerd op de voor-
schriften uit de installatienormen 

NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN B 
61-001 en NBN B 61-002. Door gebruik 
te maken van deze gestandaardiseer-
de controlelijsten worden alle gas-
installaties op dezelfde punten 
beoordeeld op het vlak van veiligheid 
en kwaliteit. 
Wanneer een installatie niet voldoet 
aan de geldende normen, wordt de 
installateur over de afwijkingen 
geïnformeerd en krijgt hij de mogelijk-
heid hierop te reageren. Binnen een 
bepaalde periode dient de betrokken 
installateur ook de eventuele aanpas-
singen uit te voeren. 
Jaarlijks worden ongeveer 2.400 
installaties gecontroleerd. Dat levert 
uiteraard wel een aantal opmerkingen 
op die we op een positieve manier ter 
verduidelijking voorleggen aan de 

desbetreffende installateur. Hieronder 
sommen we de meest voorkomende 
aandachtspunten op die door de 
verschillende inspecteurs werden 
genoteerd. 

Onze bedoeling om deze bevindingen 
met u te delen is om u attent te 
maken op het feit dat continue 
opvolging van al uw werken van groot 
belang is. Zo kunt u evolueren naar 
een ‘lerende organisatie’, die zichzelf 
bijstuurt wanneer nodig en aandacht 
blijft schenken aan alle aspecten van 
een gasinstallatie. Daar willen we u 
vanuit Cerga graag in bijstaan. En een 
kwaliteitslabel bestaat niet zonder 
regelmatige controle. 

De uitmonding van het rookgasaf-
voerkanaal van het toestel type C 
is niet conform. 
Vaak zien we hier problemen bij 
bestaande gebouwen waar men de 
bestaande plaats van uitmonding 
hergebruikt zonder na te gaan of 
deze plaats wel voldoet aan de 
geldende normen. 
De bovengrondse gasleiding is 
niet verbonden met de equi-
potentiaalverbinding van het 
gebouw. 
Meestal is de elektricien hier 
vergeten om de aarding aan te 
brengen. Spreek met de elektricien 
goed af wat hij niet mag vergeten. 
Het ontbreken van mantelbuizen 
rond iedere gasleiding die door 
een muur of vloer wordt gevoerd. 
Ter hoogte van iedere doorvoering 
moet steeds een mantelbuis in kunst-
stof of metaal worden aangebracht. 
Een folie of tape rondom de gaslei-

ding of de bekleding in kunststof 
voldoet niet. Daarnaast vergeet men 
vaak de ruimte tussen de gasleiding 
en de mantelbuis op te vullen met 
niet-corrosief, plastisch materiaal 
zoals siliconenpasta of PUR-schuim. 
Onvoldoende beugels om gas-
leidingen te bevestigen. 
Respecteer altijd de maximaal 
toelaatbare ondersteuningsafstand 
in functie van het materiaal van de 
leiding. Er moeten ook beugels 
geplaatst worden ter hoogte van elke 
afsluitkraan, elke bocht of elk T-stuk. 
Geen sectioneerkraan + T-stuk op 
de inkomende gasleiding in een 
appartement. 
Elke inkomende leiding in een 
appartement moet uitgerust zijn met 
een sectioneerkraan, gevolgd door 
een T-stuk met stop of dop, ongeacht 
de lengte en ligging van de leiding en 
het aantal toestellen dat door de 
leiding gevoed wordt. De stopkraan 

voor een gastoestel kan in geen 
geval dienstdoen als sectioneerkraan. 
Het kan dus voorvallen dat er op een 
kort stukje leiding twee kranen met 
daartussen een T-stuk geplaatst 
moeten worden. 
De binneninstallatie is niet lek-
dicht. 
Meestal gaat het hier om een klein 
lek van minder dan 6 liter per uur op 
een bestaande leiding, maar helaas 
wordt ook regelmatig een lek op een 
nieuw aangelegde installatie 
vastgesteld. Het belang van het 
correct uitvoeren van de dichtheids-
proef kan dus niet voldoende worden 
uitgedrukt. 
Onvoldoende luchttoevoer voor 
toestellen type B. 
Naast het ontbreken van de lucht-
toevoer blijft ook de afsluitbaarheid 
alsook een onvoldoende doorlaat 
van de luchttoevoeropening een 
heikel punt. 

business

RESULTATEN PANEL 
INSTALLATEURS
Sinds 2012 bevragen we maande-
lijks en uitgebreid Cerga- en 
niet-Cerga-installateurs naar hun 
gedane installaties voor verwarming 
en SWW. In 2015 bestond het panel 
van installateurs uit 1.166 kleine, 
middelgrote en grote ondernemin-
gen in zowel Vlaanderen, Wallonië 
als Brussel. Maandelijks werden 
200 tot 250 installateurs gevraagd 
naar het aantal installaties in 
nieuwbouw of renovatie en het type 
energie of toestel waar hun klanten 
de voorkeur aan geven. In totaal 
namen 2.410 (niet-unieke) installa-
teurs deel aan de bevragingen, wat 
een uiterst representatief beeld van 
de markt geeft. 

Stijging van combi-installaties 
verwarming-SWW
We geven allereerst mee dat 872 van 
de 2.410 installateurs geen nieuwe 
installatie hadden in de maand waarin 
ze gecontacteerd werden. Het gaat in 
dit geval vooral om eenmanszaken of 
bedrijven tot 10 werknemers. Van de 
1.538 installateurs die wel installaties 
uitvoerden, noteren we een stijging 
van 30% in aantal installaties ten 
opzichte van 2013 en 10% stijging in 
verhouding tot 2014. 
80% van de installaties heeft betrek-
king op een combinatie van verwar-
ming en SWW. Deze installaties 

bevatten zo goed als altijd dezelfde 
energiebron voor zowel verwarming 
als SWW en negen op de tien van deze 
gecombineerde installaties worden 
gedaan met aardgastoestellen. 

Verwarmingsinstallaties 
Wat betreft verwarmingsinstallaties 
is er een opvallende terugval van 
installaties op aardgas in Wallonië 
ten opzichte van de voorbije jaren. 
Dit is te wijten aan een forse vermin-
dering van het aantal nieuwbouwpro-
jecten waar aardgas beschikbaar is. 
Waar aardgas in het zuiden van het 
land wel aan de orde is, kiest 99% 
voor deze comfortabele en zuinige 
energiebron en dat is zelfs een puntje 
meer dan in Vlaanderen. Opvallend is 
de opkomst van hout- en pelletketels 
in Wallonië, maar deze vooruitgang 
gaat zeker niet ten koste van aard-
gasinstallaties. 

De trend blijft ook gelijklopend wat 
betreft stookolie versus aardgas voor 
verwarming. Ieder jaar verliest 
stookolie in Vlaanderen een procent 
aan marktaandeel ten voordele van 
aardgas. Voor heel België blijft 
stookolie de voorkeursenergie voor 
11% van de renovatieprojecten. In 
slechts 1 op de 100 nieuwbouwprojec-
ten wordt gekozen voor stookolie, wat 
erop wijst dat men eerder voor elektri-
citeit, hout of pellets kiest wanneer 
aardgas niet beschikbaar is. Verder is 
de condenserende wandketel het 
meest gekozen toestel. Ook in Brussel 
wordt deze technologie steeds 
populairder, in Vlaanderen en Wallonië 
zijn er ten opzichte van 2014 opnieuw 
meer hoogrendementsketels verkocht. 
Condensatieketels kenden in Wallonië 
een boost van meer dan 10%, in 
Vlaanderen is de stijging minder 
zichtbaar maar wel gestaag ten 
opzichte van voorgaande jaren. 

Sanitair Warm Water
2.410 bevraagde installateurs voerden 
4.151 SWW-installaties uit in 2015. We 
benadrukken nogmaals dat het 
merendeel van deze installaties werd 
uitgevoerd in combinatie met een 
nieuwe verwarmingsinstallatie. Wie al 
op aardgas warm water produceert, is 
niet te overtuigen om van deze 
energie af te stappen bij renovatie-
werken. Een groot succes, zeker als je 
weet dat 82% van de stookolie-instal-
laties voor SWW vervangen wordt 
door een aardgasinstallatie. In 
Wallonië alleen al telt deze conversie 
voor 95% van alle renovaties, wat 
20% meer is dan vorig jaar. 
De gekozen technologie bij SWW blijft 
ook hier voornamelijk de condense-
rende wandketel. Zonneboilers blijven 
minder populair dan verwacht en 
verliezen zelfs aan marktaandeel ten 
opzichte van vorig jaar. 

Komen hybride-installaties in 
2016 op de voorgrond?
Hybride-installaties blijven beperkt 
maar men neemt toch een licht 
stijgende trend waar en dan vooral in 
Wallonië. Al gaat men hier vooral 
pellets en hout, of pellets en stookolie 
combineren wanneer men niet op het 
aardgasnet aansluitbaar is. Wanneer 
men wel over aardgas beschikt, kiest 
72% van al wie een hybridetoepassing 
verkiest voor aardgas in combinatie 
met een elektrische warmtepomp. 

Figuur 1 Verwarming vs. SWW. Figuur 2 Hybridetoepassingen in 2015. 
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BLUNDER in beeld 
Op creatieve beurzen of kunstenfestivals kom je van alles tegen. Het is 
vaak verbazingwekkend wat mensenhanden met allerlei materialen 
kunnen maken. Zo tart het kunst- en vliegwerk voor de aansluiting van 
dit warmwatertoestel alle verbeelding. Nu is het met kunst zo, dat wat 
de één handig en mooi vindt, de ander verafschuwt. Wij verfoeien deze 
situatie in ieder geval. Ongelooflijk dat hier geen ongevallen zijn 
gebeurd. Gelukkig is er inmiddels ingegrepen en werd dit toestel 
conform de veiligheid aangesloten. 
De winnaar is deze keer Eric Raets van Gebroeders Raets uit Merksem. 

WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? 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.

TWEE REVOLUTIONAIRE 
VERWARMINGSTECHNIEKEN
Tijdens de Europese beurs ‘Mostra 
Convegno 2016’ in Milaan, gewijd aan 
de nieuwste technologieën in verwar-
mingscomfort, konden we midden 
maart twee innovatieve en revolutio-
naire verwarmingstechnieken op 
aardgas ontdekken. Deze toestellen 
voor de productie van warm water voor 
verwarming en voor de noden aan 
sanitair warm water werden specifiek 
ontwikkeld voor de particuliere markt. 
De fabrikanten van deze applicaties 
verzekeren ons een A++-classificatie 
wat de toestellen uiterst competitief 
maakt ten opzichte van de beste 
elektrische warmtepompen. 
Het gaat enerzijds om een absorptie-
warmtepomp op aardgas en ander-
zijds om een combinatie van een 
condenserende aardgasketel met een 
kleine elektrische warmtepomp. Deze 
laatste oplossing onderscheidt zich 
pas echt van andere hybrideoplossin-

gen door beide technologieën in één 
fysieke eenheid te combineren zonder 
buitenunit. Een perfect en toeganke-
lijk huwelijk tussen hernieuwbare 
energie en aardgas! Cerga News zal u 

in de komende nummers meer details 
geven over beide oplossingen, die 
naar schatting nog voor het volgende 
koude seizoen op de particuliere 
markt te verkrijgen zullen zijn. 


