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Aardgas is een milieubewuste energie. Voor het realiseren van deze uitgave hebben wij eveneens rekening gehouden met het milieu.
 Reacties van lezers zijn welkom op cerga@cerga.be. U ontvangt deze nieuwsbrief als klant van Cerga of omdat u zich heeft ingeschreven. 
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Een kwestie van 

GELOOFWAARDIGHEID 
EN GEMOEDSRUST
De deugdelijkheid van een keurmerk bewijst zich met de jaren. In 1999 werd 
de habilitatie gelanceerd en tien jaar later wordt Cerga geboren. Alain 
Vandenhouten, zaakvoerder van SENEC nv met vestigingen in de drie gewesten, 
is ondertussen 18 jaar Cerga-lid. Hij draagt het kwaliteitslabel met trots, niet 
alleen omdat hij hierdoor kan rekenen op de vorming, technische bijstand en 
commerciële ondersteuning, maar vooral omdat Cerga staat voor kwaliteit in 
een sector waar veiligheid en vakkennis van cruciaal belang zijn. 

De reden waarom u 18 jaar geleden lid 
van Cerga bent geworden, geldt die 
vandaag nog steeds? 
Alain Vandenhouten:	Dat	was	toen	een	
bewuste	keuze	en	dat	is	het	tot	op	
vandaag	nog	steeds.	Jazeker,	een	mens	
is	nooit	te	slim.	Ik	wilde	alle	regels	
kunnen	volgen	en	het	was	in	mijn	
beginjaren	heel	moeilijk	om	aan	dege-
lijke	informatie	te	geraken.	Ik	herinner	

me	dat	ik	me	in	die	tijd	te	pletter	heb	
gezocht	om	te	weten	hoe	een	thermo-
koppel	werkte.	Er	waren	heel	moeilijk	
mensen	te	vinden	die	techniek	en	
reglementering	bevattelijk	en	met	kennis	
van	zaken	konden	uitleggen.	En	die	
ondersteuning	krijg	ik	steeds	van	Cerga.	
Als	ik	mijn	techniekers	aan	installaties	
laat	werken,	dan	wil	ik	100%	zeker	zijn	
dat	ze	kwaliteitsvol	werk	afleveren.	

Welke meerwaarde biedt Cerga u 
voornamelijk?
Alain Vandenhouten:	Cerga	maakt	dat	
we	als	bedrijf	meer	professioneel	voor	
de	dag	kunnen	komen.	Het	kwaliteits-
label	geniet	een	steeds	grotere	bekend-
heid	en	erkenning.	Het	label	staat	op	alle	
bedrijfsvoertuigen	en	op	alle	offertes.	
Door	dit	keurmerk	weet	de	klant	op	
voorhand	dat	hij	in	deskundige	handen	
is.	Bij	sommige	klanten	werkt	die	
kwaliteitswaarborg	zeker.	Hoewel	er	
steeds	consumenten	blijven	die	blinde-
lings	op	de	prijs	afgaan	en	die	pas	later	
pijnlijk	met	het	kwaliteitsverschil	
geconfronteerd	worden.	Ik	lees	steeds	
de	Cerga-nieuwsbrief,	ik	raadpleeg	de	
website	en	ik	contacteer	de	experts	die	
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me	met	raad	en	daad	bijstaan.	Dikwijls	
gaat	het	om	dringende	vragen,	waarbij	
de	techniekers	bij	de	klant	advies	
nodig	hebben.	Dan	bellen	we	recht-
streeks,	anders	bekijken	we	onze	
cursussen.	

Zijn er zaken die voor verbetering 
vatbaar zijn, of die u meer uitge-
diept wilt zien? Onder het motto 
‘alles kan beter’?
Alain Vandenhouten:	Ik	vind	dat	het	
tijdschrift	en	de	website	al	heel	veel	
informatie	bevatten.	Ze	zijn	degelijk	
en	ik	steek	er	altijd	nieuwe	informatie	
uit	op.	Voor	mijn	part	mag	Cerga	als	
kwaliteitslabel	nog	verdergaan	en	mag	

de	gaswereld	zelfs	veel	strenger	
worden.	Het	zou	bijvoorbeeld	een	stap	
in	de	goede	richting	zijn	wanneer	
alleen	mensen	met	een	Cerga-nummer	
aan	bepaalde	kritische	wisselstukken	
kunnen	geraken.	We	moeten	niet	
wachten	tot	er	ongevallen	gebeuren	
omdat	mensen	met	onvoldoende	
vakkennis	aan	installaties	sleutelen.	

Deze	regel	bestaat	nu	al	bij	koeltech-
nieken.	Zonder	attest	geraak	je	niet	
aan	koelmiddelen.	Ik	zie	zo’n	maatregel	
niet	als	vorm	van	protectionisme	om	
onze	job	te	beschermen,	maar	eerder	
als	voorzorgsmaatregel	om	de	algehele	
veiligheid	te	garanderen.	

Hoe draagt u de kennis die u via 
Cerga opdoet over aan uw personeel?
Alain Vandenhouten:	Van	in	het	begin	
haal	ik	de	belangrijke	items	voor	ons	
vak	uit	de	Cerga-nieuwsbrief	en	die	
zend	ik	in	pdf-formaat	naar	de	streek-
verantwoordelijken.	Bovendien	druk	ik	
een	papieren	kopie	af	en	die	stuur	ik	
naar	onze	techniekers	thuis,	samen	
met	hun	loonfiche.	Dat	neemt	een	
beetje	tijd	in	beslag,	maar	ik	vind	deze	
informatie	te	waardevol	om	in	de	kast	
te	laten	liggen.	Als	bedrijfsvoerder	is	
het	mijn	verantwoordelijkheid	ervoor	te	
zorgen	dat	onze	mensen	up-to-date	
blijven.

Momenteel maakt Cerga onderscheid 
tussen de gasmonteur en de tech-
nisch verantwoordelijke. Lukt het om 
iedereen tijdig het juiste certificaat 
te laten behalen?
Alain Vandenhouten:	Wij	hebben	
17	medewerkers	die	uitsluitend	aan	gas	
werken	en	bij	ons	verloopt	dit	vlot.	Er	
zit	een	beetje	vertraging	op,	omdat	
sommigen	de	technische	opleiding	nog	
moeten	volgen	en	die	is	behoorlijk	
lang.	Ze	moeten	de	juiste	periode	

vinden	en	we	letten	erop	dat	de	
opleiding	in	de	buurt	wordt	gegeven.	
Voor	een	technisch	verantwoordelijke	
duurt	de	opleiding	52	uur,	gezien	de	
inhoud	van	de	cursus	is	dat	zeker	niet	
te	veel.	Maar	wij	zullen	erin	slagen	om	
iedereen	het	juiste	certificaat	te	laten	
behalen	vóór	het	einde	van	het	jaar.	
Dat	moet	gewoon!

In de sector slokken de grote 
spelers goed draaiende familie-
bedrijven op. Is er nog plaats voor 
Cerga in een wereld waar masto-
donten met eigen studiediensten 
werken? 
Alain Vandenhouten: In	die	evolutie	
zie	ik	geen	concurrentie	voor	Cerga,	
want	zelfs	grote	bedrijven	moeten	de	
mosterd	ergens	halen.	De	expertise	
van	Cerga	zal	altijd	nuttig	blijven.	Ik	
heb	veel	mensen	ontmoet	in	mijn	
carrière	met	allerlei	theorieën,	maar	
degenen	die	degelijke	en	onderbouw-
de	informatie	delen	zijn	erg	schaars.	
Iedereen	weet	blijkbaar	alles,	maar	
als	puntje	bij	paaltje	komt,	vallen	er	
veel	door	de	mand.	Wanneer	ik	een	
schriftelijk	antwoord	krijg	van	de	
Cerga-expert,	mag	ik	zeker	zijn	dat	
het	klopt.	Het	gaat	immers	om	
informatie	waarachter	steeds	een	
grote	verantwoordelijkheid	schuilt.

Klaar voor

DUURZAME ENERGIE
Samen met hernieuwbare energie vormt gas een hoeksteen van een betrouwbare, duurzame en competitieve 
energietoekomst. En toch heerst er op dit vlak nogal wat ongerustheid. Wij tonen vier duurzame oplossingen die 
vandaag reeds beschikbaar zijn voor bestaande woningen. 

Inmiddels	hebben	specialisten	ons	
ontnuchterd,	het	‘all-electric’-principe	
is	om	technische	en	economische	
redenen	niet	realistisch	op	korte	of	
middellange	termijn.	In	ons	land	
verbruiken	we	immers	tweemaal	
zoveel	gas	als	elektriciteit.	En	dan	
hebben	we	het	nog	niet	over	de	
centrales	die	nodig	zijn	opdat	ons	
wagenpark	zijn	energie	ook	uit	de	
stekker	zou	kunnen	halen.	Zelfs	de	
elektrische	warmtepomp	is	geen	
mirakeloplossing.	Hoewel	deze	
bijdraagt	aan	de	afname	van	het	
verbruik	door	energie	uit	de	lucht,	de	
bodem	of	het	water	te	halen,	is	deze	
oplossing	niet	overal	toepasbaar.	En	
dus	zouden	de	capaciteit	van	de	
stroomopwekking	en	de	stroomtrans-
portinfrastructuur	significant	ver-
hoogd	moeten	worden.	Bovendien	
zouden	hierdoor	verbruikspieken	op	
de	elektrische	netwerken	ontstaan,	
terwijl	ons	huidig	gasnetwerk	groot	
genoeg	is	en	aangepast	is	aan	de	
huidige	behoeften.	

Onbekend is onbemind
Doordat	sommigen	‘all-electric’	blijven	
toeteren,	ziet	men	bestaande	oplos-
singen	die	significant	bijdragen	tot	
het	bereiken	van	de	Europese	
doelstellingen	over	het	hoofd.	De	
milieu-impact	van	deze	innovatieve	
gasoplossingen	verlaagt	zelfs	nog	als	
we	rekening	houden	met	de	opkomst	
van	biogas,	synthetisch	gas	of	
waterstof.	In	dit	dossier	stellen	we	
vier	plug-and-play	cases	voor	die	
vandaag	inzetbaar	zijn	voor	de	
vervangingsmarkt.	Dat	de	gebruiker	
er	nog	niet	massaal	naar	grijpt,	komt	
omdat	de	investering	hoger	ligt	dan	
bij	de	condenserende	ketel.	Ook	de	
installateurs	opteren	logischerwijze	
voor	het	product	waarmee	ze	ver-

trouwd	zijn.	Ze	hebben	koudwater-
vrees	voor	deze	nieuwe	technologieën.	
Ze	weten	maar	al	te	goed	dat	de	
condenserende	ketel	een	fantastisch	
product	is	met	een	hoog	rendement.	
Toch	valt	er	met	de	combinatie	van	
hernieuwbare	energie	behoorlijk	wat	
winst	te	boeken	op	het	vlak	van	
energiebesparing	en	CO

2
-emissie.	

Uiteraard	blijft	het	eerste	advies:	de	
woning	optimaal	te	isoleren,	lucht-
dicht	af	te	werken	en	een	gecontro-
leerd	ventilatiesysteem	te	integreren.	
Door	een	goede	isolatieschil	daalt	de	
energiebehoefte	en	kan	men	op	zeer	
lage	temperatuur	verwarmen	met	
bijvoorbeeld	vloer	verwarming.	

In vergelijking met bestaande 
atmosferische gasketel
In	dit	artikel	gaan	we	uit	van	een	
gemiddelde	gezinswoning	die	ver-
warming	en	sanitair	warm	water	
verbruikt.	De	getallen	die	we	hier	
hanteren	zijn	verhoudingseenheden.	
Iedere	case	toont	de	impact	van	een	
milieuvriendelijke	toevoeging	in	
vergelijking	met	de	atmosferische	
ketel.	Op	die	manier	houdt	u	zicht	op	

het	aandeel	elektriciteits-	en	aardgas-
verbruik	ten	opzichte	van	de	verwar-
mings-,	sanitairwarmwater-	en	
elektriciteitsbehoefte.	In	ieder	van	
deze	voorstellen	gaan	we	uit	van	een	
elektriciteitsbehoefte	van	100	en	een	
gecombineerde	warmte-	en	sanitair-
warmwaterbehoefte	van	500	en	haalt	
de	woning	haar	volledige	elektrici-
teitsvoorziening	uit	het	stroomnet.	
Om	te	berekenen	hoeveel	primaire	
energie	dit	vraagt,	hanteren	we	de	
Europese	conversiefactor	van	2,5.	
100	eenheden	elektriciteit	verbruiken	
dus	250	een		heden	primaire	energie.	
Om	de	500	een	heden	verwarming	en	
sanitair	warm	water	te	produceren,	
heeft	een	bestaande	atmosferische	
ketel	met	een	seizoensrendement	van	
72%	694	eenheden	primaire	energie	
nodig.	De	huidige	referentie,	de	
condenserende	ketel	met	een	
seizoensrendement	van	90%,	heeft	
slechts	555	eenheden	primaire	
energie	nodig	voor	de	productie	van	
diezelfde	hoeveelheid	warmte	en	
sanitair	warm	water	of	m.a.w.	al	een	
primaire-energiebesparing	van	15%	
t.o.v.	de	atmosferische	ketel.	

				Voor	mijn	part	mag	Cerga	als	
kwaliteitslabel	nog	verdergaan	en	mag	
de	gaswereld	zelfs	veel	strenger	worden.

				Wij	zullen	erin	
slagen	om	
iedereen	het	juiste	
certificaat	te	laten	
behalen.

Validatie nadert eindstreep!
Op	dit	moment	loopt	de	validatie	
van	de	technisch	verantwoorde-
lijken	en	gasmonteurs	zoals	
gepland.	75%	van	de	2.408	Cerga-	
installatiebedrijven	is	inmiddels	al	
in	orde	met	die	validatie	waarvan	
de	deadline	op	31	december	2018	
ligt.	Wie	zijn	certificaat	van	
gasmonteur	of	technisch	verant-
woordelijke	nog	niet	heeft	
behaald,	dient	zich	zo	snel	
mogelijk	in	te	schrijven	voor	één	
van	de	opleidingen.

interview dossier

Representatief jaarverbruik qua primaire energie
Je	kan	de	vermelde	eenheden	makkelijk	omzetten	naar	een	representatief	
jaarverbruik	in	kWh.	Een	voorbeeld:	volgens	de	CREG	bedraagt	het	gemid-
delde	jaarverbruik	van	elektriciteit	3.500	kWh	en	van	aardgas	23.260	kWh.	
Aardgas	wordt	door	verbranding	omgezet	in	warmte.	Als	we	uitgaan	van	
een	gemiddeld	globaal	rendement	van	75%	bedraagt	de	overeenkomstige	
gemiddelde	behoefte	aan	verwarming	en	sanitair	warm	water	ongeveer	
17.500	kWh/jaar.	Als	we	een	gasabsorptiewarmtepomp	gebruiken	om	die	
behoefte	te	dekken,	dan	hebben	we	qua	primaire	energie	nodig:

•	 Elektriciteit:	2,5	x	3.500	kWh/jaar	=	8.750	kWh/jaar
•	 Warmte	+	SWW:	397/500	x	17.500	kWh/jaar	=	13.895	kWh/jaar

Totaal primaire energie: 22.645 kWh/jaar
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2. Combinatie van een krachtige 
condensatieketel op gas met een 
elektrische warmtepomp
Deze	combinatie	is	inmiddels	beter	
bekend.	Ook	hier	is	minder	gas	nodig	
omdat	de	warmtepomp	een	deel	van	
de	benodigde	warmte	haalt	uit	
hernieuwbare	energie,	de	omgeving.	
De	elektrische	warmtepomp	verbruikt	
daartoe	zelf	89	eenheden	elektriciteit,	
maar	dit	levert	25%	energiebesparing	
op	en	de	CO

2
-emissie	daalt	met	40%.	

Zo’n	warmtepomp	rendeert	het	best	
wanneer	het	minder	koud	is.	Ook	het	
prijsverschil	tussen	gas	en	elektriciteit	
is	een	factor	waarmee	rekening	kan	
worden	gehouden	voor	het	bepalen	
van	de	gebruikscriteria.	Vandaag	kost	
één	kWh	elektriciteit	vijf-	tot	bijna	
zesmaal	zoveel	als	één	kWh	aardgas,	
afhankelijk	van	het	gewest.	In	dit	
voorbeeld	wordt	de	besparing	gereali-
seerd	door	de	hybride	werking	voor	
verwarming	en	sanitair	warm	water.	

Om	hetzelfde	warmtecomfort	te	
realiseren	met	een	enkele	elektrische	
warmtepomp	zou	er	een	veel	krachti-
gere	(lees	ook	duurdere)	warmtepomp	
en	meer	elektriciteit	nodig	zijn.	

Bovendien	weten	we	dat	woningen	die	
uitsluitend	met	een	elektrische	
warmtepomp	verwarmen,	voor	sanitair	
warm	water	vaak	een	beroep	doen	op	
afzonderlijke	kleine	verwarmings-
eenheden.	

In	de	voorgestelde	oplossing	behoudt	
de	bewoner	het	comfort	van	gas	en	

geniet	hij	tegelijk	van	hernieuwbare	
energie.	Deze	opstelling	haalt	100	een-
heden	stroom	uit	het	net	en	de	
warmtepomp	vraagt	89	eenheden	
elektriciteit.	189	vermenigvuldigd	met	
2,5	leert	ons	dat	er	472	eenheden	
primaire	energie	nodig	zijn	en	278	een-
heden	aardgas.	Het	seizoensrende-
ment	schommelt	tussen	91	en	155%.

1. Gasabsorptiewarmtepomp
Voor	de	100	eenheden	elektriciteit	
blijven	250	(100*2,5)	eenheden	

primaire	energie	nodig.	De	500	be-
nodigde	eenheden	warmte	haalt	de	
absorptiewarmtepomp	uit	hernieuw-

bare	energie,	die	niet	worden	
aan	gerekend,	gecombineerd	met	
397	een	heden	aardgas.	In	plaats	van	
694	ee		nheden	aardgas	die	nodig	zijn	
voor	de	bestaande	atmosferische	
ketel	of	de	555	eenheden	aardgas	
voor	een	gascondensatieketel,	zal	de	
klant	in	deze	configuratie	slechts	
397	aardgaseenheden	betalen.	Het	
seizoensrendement	bedraagt	126%.	
Dit	is	een	eenvoudige	alles-in-één	
oplossing	voor	woningverwarming.	
Het	hogere	rendement	haalt	de	
installatie	uit	de	gratis	hernieuwbare	
energie,	bovendien	produceert	de	
absorptiewarmtepomp	royaal	warm	
water.	In	vergelijking	met	de	bestaan-
de	atmosferische	ketel	bespaart	de	
verbruiker	26%	aan	energiekosten	
(elektriciteit	en	verwarming),	boven-
dien	daalt	de	CO

2
-uitstoot	met	37%	

en	verbruikt	hij	32%	minder	primaire	
energie.	

3. Thermodynamische gasketel 
(binnenkort op de markt beschik-
baar) 
De	thermodynamische	ketel	die	een	
verbeterd	warmtepompsysteem	bevat	
spreekt	slechts	287	eenheden	aardgas	
aan	om	500	eenheden	energie	voor	
huisverwarming	en	sanitair	warm	
water	te	produceren.	Dit	verwarmings-
systeem	heeft	een	erg	hoog	rende-
ment	en	de	CO

2
-uitstoot	daalt	met	

51%	t.o.v.	een	bestaande	atmosferi-
sche	ketel.	Bovendien	is	er	weinig	
slijtage	omdat	deze	warmtepomp	
thermische	compressie	gebruikt	in	
plaats	van	mechanische.	Sinds	de	
Eco	design-regeling	moet	er	een	
seizoensrendement	vastgesteld	
worden.	In	dit	geval	bedraagt	die	
174%.

dossier

Gasabsorptiewarmtepomp	die	tot	40%	hernieuwbare	energie	gebruikt.
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4. Brandstofcel
Een	brandstofcel	heeft	over	het	
algemeen	een	laag	vermogen,	maar	
werkt	praktisch	continu.	De	resteren-
de	warmtebehoefte	wordt	over	het	
algemeen	geleverd	door	een	conden-
serende	gasketel.	De	brandstofcel	
levert	tegelijk	warmte	en	elektriciteit.	
Net	zoals	bij	fotovoltaïsche	zonnepane-
len	is	de	verbruiker	tegelijk	elektrici-
teitsproducent.	Een	deel	van	de	
geproduceerde	elektriciteit	komt	in	
het	stroomnet	terecht,	omdat	de	
afname	en	de	productie	niet	altijd	
simultaan	verlopen.	De	brandstofcel	
zal	171	eenheden	elektriciteit	produce-
ren	waarvan	60	eenheden	in	de	
woning	worden	verbruikt	en	111	een-
heden	worden	afgestaan	aan	het	
elektriciteitsnetwerk.	Een	brandstofcel	
is	interessant	o.a.	door	het	kWh-prijs-
verschil	tussen	gas	en	elektriciteit.	
Bovendien	produceert	dit	toestel	
royaal	warm	water	tot	65	°C	voor	
huishoudelijk	gebruik.	De	woning	die	
100	eenheden	elektriciteit	nodig	heeft,	
haalt	60	eenheden	uit	de	eigen	
brandstofcel	en	40	eenheden	van	het	
elektriciteitsnetwerk.	Deze	configura-
tie	levert	een	besparing	van	primaire	

energie	op	van	22%	voor	verwarming	
en	elektriciteit	door	de	vermeden	
centrale	elektriciteitsproductie.	
Bovendien	brengt	deze	installatie	9%	
minder	CO

2
	in	de	atmosfeer.	Door	een	

brandstofcel	te	combineren	met	een	
gascondensatieketel	is	de	klant	
minder	afhankelijk	van	de	stijgende	
elektriciteitsprijs.		

Verwarmingsketel	die	gas,	hernieuwbare	energie	en	energiebesparing	combineert.
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De	stroomopwekkende	verwarming,	stroom	en	warmte	dankzij	de	brandstofcel.
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TERMINALS 
correct geplaatst

Bij uitmondingen van C
(15)

-toestellen 
die de lucht aanzuigen via het dak 
terwijl ze de rookgassen langs 
dezelfde weg uitstoten, zijn er 
enkele belangrijke aandachtspunten. 
Eerst en vooral zorgt u ervoor dat er 
geen recirculatie kan optreden en 
daar bestaan goede technische 
oplossingen voor. Bovendien moet u 
rekening houden met de UV-besten-
digheid van sommige kunststoffen 
kanalen. 

Om	te	vermijden	dat	de	ene	uit-
monding	rookgassen	van	de	andere	
uitmonding	aanzuigt,	zegt	de	norm	
dat	deze	60	cm	uit	elkaar	moeten	
staan,	gemeten	vanaf	het	centrum	van	
iedere	terminal.	Recirculatie	kan	
CO-vorming	en	roetafzetting	in	het	
aardgastoestel	veroorzaken,	wat	de	
levensduur	van	het	toestel	negatief	
beïnvloedt.	

Multifunctionele dakdoorvoer en 
overdrukschoorstenen
Ondertussen	zijn	er	terminals	op	de	
markt	die	u	op	kortere	afstand	van	
elkaar	kan	plaatsen	zonder	risico	op	
recirculatie.	Er	is	de	multifunctionele	

dakdoorvoer	waarbij	de	uitmondingen	
van	de	verschillende	rookgasafvoerka-
nalen	bovenaan	bij	elkaar	staan.	In	dit	
product	wordt	de	lucht	via	de	zijkant	
van	de	omkasting	aangezogen.	

Daarnaast	zijn	er	
ook	specifiek	
ontwikkelde	
terminals	met	een	
zeker	hoogte-
verschil	tussen	
in-	en	uitlaat	en	
voorzien	van	een	
aerodynamische	
kap,	waarop	
tuberingen	
individueel	
aangesloten	

kunnen	worden.	De	rookgasuitlaat	
stroomt	naar	boven	uit	en	de	luchtin-
laat	zuigt	verticaal	naar	beneden	aan.

UV-bestendigheid
Kunststof	tuberingen	worden	vaak	
toegepast	in	bestaande	schoorstenen	
die	eindigen	op	schoorsteenopeningen	
langs	de	vier	zijden.	Deze	kunststof	
(o.a.	PP,	PPs	en	PVDF)	is	echter	
gevoelig	voor	UV-licht	en	zal	wanneer	
ze	niet	UV-bestendig	is	snel	veroude-
ren	en	desintegreren	en	bijgevolg	
afbreken	of	scheuren.	Ga	dus	na	of	het	
om	UV-bestendige	kanalen	gaat.	De	
CE-markering	geeft	de	weerstand	
tegen	UV-straling	weer.	De	aanduiding	
‘I’	komt	van	het	Engelse	woord	
‘interior’,	die	vertelt	dat	deze	kunst-
stof	niet	UV-bestendig	is.	Met	de	
aanduiding	‘E’,	van	‘exterior’,	weet	u	
dat	deze	wel	tegen	UV	bestand	is.	Een	
andere	oplossing	is	dat	de	schoor-
steenopeningen	langs	de	vier	zijden	
worden	afgedekt	door	metalen	
roosterplaten.	Via	het	rooster	kan	
voldoende	lucht	worden	aangezogen,	
bovendien	zijn	de	tuberingen	hierdoor	
afdoende	beschermd	tegen	de	
UV-straling.

Afwerking
Fabrikanten	schrijven	voor	dat	de	
uitvoer	altijd	verticaal	moet	uitmon-
den	zodat	de	windrichting	de	afvoer	
van	de	rookgassen	niet	negatief	kan	
beïnvloeden.	Wanneer	de	installateur	
daarvoor	een	opening	in	een	deksteen	
boort,	moet	dit	gat	groter	zijn	dan	de	
diameter	van	het	kanaal.	Er	moet	
immers	voldoende	ruimte	zijn	om	
buitenlucht	aan	te	zuigen.	De	flexibele	
buis	simpelweg	in	een	hoek	van	90°	
naar	buiten	plooien,	is	volledig	uit	den	
boze.	

dossier

Field test
Op	dit	ogenblik	staat	een	field	test	van	de	vermelde	
A++-gastoestellen	op	stapel.	Het	gaat	om	een	praktijk-
test	van	de	gaswarmtepomp,	de	combinatie	elektri-
sche	warmtepomp	met	gasketel	en	de	brandstofcel.	
Van	ieder	type	zullen	we	vijf	toestellen	gedurende	
twee	verwarmingsseizoenen	volgen	in	reële	situaties.	
De	field	test	is	gericht	op	de	vervanging	van	een	
bestaand	toestel,	zodat	we	in	staat	zijn	te	vergelijken	
met	het	toestel	dat	werd	vervangen.	De	universiteit	
van	Luik	zal	parallel	een	test	uitvoeren	in	haar	labo’s	
met	dezelfde	toestellen	onder	identieke	omstandig-
heden.	Dat	is	belangrijk	omdat	in	zo’n	field	test	de	
woningen	en	de	behoeften	niet	identiek	zijn.	Op	die	
manier	vergelijken	we	de	laboresultaten	met	de	
gebruikservaringen.	Op	dit	ogenblik	zoeken	we	via	de	
fabrikanten	nog	kandidaten	die	bereid	zijn	deel	te	
nemen	aan	deze	test.	Kent u kandidaten die bereid 
zijn om deel te nemen aan deze field test, aarzel 
dan niet om deze kenbaar te maken bij de desbe-
treffende fabrikant. De voorwaarden voor deelname 
zijn op aanvraag beschikbaar via cerga@cerga.be

praktijk

Schematische	
voorstelling		
van	een		
C

(15)
-toestel.

Kunststof	tubering	blootgesteld	aan	
UV-licht	via	zijdelingse	openingen.

De	voor	het	kanaal	gebruikte	kunst-
stof	is	niet	UV-bestendig,	daardoor	
is	ze	bros	geworden	en	is	er	een	stuk	
afgebroken.

Multifunctionele	
dakdoorvoer		
(©	Muelink	&	
Grol).

Terminals	voor	
C

(15)
-toestellen	

met	groot	
hoogteverschil	
tussen	de	in-	en	
uitlaat	(©	Mue-
link	&	Grol).

Voorbeelden	van	niet-toegelaten	
uitvoeringen	van	een	uitmonding.

Relatieve impact t.o.v. een atmosferische gasketel + 100% elektriciteit via distributienet

Gasabsorptiewarmtepomp Hybrideketel Thermodynamische ketel Brandstofcel

Jaarlijkse	energiekost	
(verwarming	+	elektriciteit)

-26% 0% -36% -36%

CO
2
-emissie	

(verwarming	+	elektriciteit)
-37% -40% -51% -9%

Primaire	energie -32% -21% -44% -22%

Voordelen

-	Heel	eenvoudige	all-in-one	
oplossing	voor	uw	
woningverwarming.

-	Daling	van	de	verwar-
mingskosten	met	30	tot	
50%	binnen	de	2	jaar.

-	Hoger	rendement	dankzij	
de	gratis	hernieuwbare	
energie	uit	de	buitenlucht.

-	Royale	productie	van	
warm	water	(tot	65	°C)	
geschikt	voor	verwarming	
alsook	sanitair.

-	Ideaal	voor	zowel	
nieuwbouw	als	renovatie.

-	Een	slimme	combinatie	
van	een	performante	
condensatieketel	en	een	
kleine	elektrische	
warmtepomp.

-	Besparing	dankzij	de	
hybridewerking	voor	
verwarming	en	sanitair	
warm	water.

-	Energiebesparing	tot	25%	
door	gebruik	te	maken	van	
hernieuwbare	energie.

-	Modulair	en	klaar	voor	de	
toekomst.

-	Een	gasketel	met	een	
warmtepompsysteem	in	een	
en	dezelfde	machine.

-	Zeer	hoog	rendement	voor	
de	productie	van	
verwarming	en	warm	water.

-	Tot	50%	vermindering	van	
het	energieverbruik	en	de	
impact	op	de	natuur.

-	Weinig	slijtage	door	
gebruik	te	maken	van	
thermische	i.p.v.	mechani-
sche	compressie.

-	Minder	afhankelijk	van	
stijgende	elektriciteits-
prijzen	door	een	efficiënte	
eigen	stroomproductie.

-	Vermindering	van	de	
kosten	voor	elektriciteit.

-	Werking	met	foto	vol-
taïsche	en	thermische	
zonnepanelen	mogelijk.

-	Geschikt	voor	zowel	
nieuwbouwprojecten	als	
gerenoveerde	bestaande	
gebouwen.

In	deze	voorbeelden	hebben	we	niets	gezegd	over	de	investeringskost.	Daarvoor	verwijzen	we	naar	een	volgende	editie	
van	deze	nieuwsbrief	waarin	onze	nieuwe	berekeningstool	gedetailleerd	zal	worden	voorgesteld.	We	hebben	het	evenmin	
gehad	over	de	aangekondigde	CO

2
-taks,	omdat	we	overtuigd	zijn	dat	die	niet	van	doorslaggevend	belang	zal	zijn	bij	de	

keuze	voor	de	hier	vermelde	erg	performante	toestellen.

Verbruik per jaar in België

	gas

	elektriciteit
*terawattuur,	1	TWh	=	1.000.000.000	kWh

80 TWh*

160 TWh*

50%

50%
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weetjes

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 een Bongobon naar keuze (waarde 90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

BLUNDER in beeld
Bij	de	renovatie	van	de	zolder	heeft	de	klant	isolatiewerken	aan	het	dak	uitgevoerd	en	werd	
ook	een	nieuwe	vloerplaat	gelegd.	Daarbij	werd	uit	het	oog	verloren	dat	er	geen	stopkraan	
voor	deze	ketel	meer	was	in	de	opstellingsruimte.	Deze	zat	nu	immers	in	een	onderliggende	
ruimte	waar	ze	dan	ook	nog	eens	werd	afgekast,	zodat	er	van	een	bereikbare	en	bedienbare	
stopkraan	helemaal	geen	sprake	meer	was.		

Wij	danken	installateur	Bart	Van	Cleynenbreugel	uit	Holsbeek	voor	deze	inzending	en	
schenken	hem	graag	een	Bongobon	naar	keuze	ter	waarde	van	90	euro.

ECODESIGN-REGELS STRENGER
Vanaf	26 september 2018	worden	de	Ecodesign-eisen	voor	ketels	opnieuw	strenger.	De	fabrikanten	
mogen	vanaf	die	datum	geen	ketels	meer	op	de	markt	brengen	waarvan	de	NOx-uitstoot	(stifstofoxide)	
56	mg/kWh	(Hs)	overschrijdt.	Ook	de	ketels	met	atmosferische	brander	van	het	type	B11	die	op	de	markt	
worden	gebracht	ter	vervanging	van	ketels	van	hetzelfde	type	aangesloten	op	bestaande	collectieve	
schoorstenen	of	shuntschouwen	dienen	aan	deze	voorwaarde	te	voldoen.

SANILEC AWARDS BEKRONEN VAKMANSCHAP
Cerga	 is	 trotse	 partner	 van	 de	 Sanilec	 Awards.	 Eind	 2018	 organiseert	 het	 vakblad	 Sanilec	 een	
awardshow	waarbij	prijzen	worden	uitgereikt	aan	installateurs	die	kunnen	bewijzen	dat	ze	gepassioneerd	
bezig	zijn	met	hun	vak.	Professionals	en	vakscholen	konden	tot	en	met	15	augustus	inschrijven	voor	
deelname	aan	de	wedstrijd.	Met	de	Sanilec	Awards	brengt	het	magazine	hun	vakmanschap	onder	de	
aandacht	en	streeft	het	naar	een	imagoboost	voor	de	volledige	sector	en	voor	toekomstige	vakmannen.	
Door	dit	partnerschap	willen	we	Cerga	nog	meer	onder	de	aandacht	brengen.	Uiteraard	hopen	we	dat	
een	Cerga-installateur	in	de	prijzen	valt.	Meer	info	op	http://sanilec.pmg.be/nl/sanilecawards

GAS.BE PARTNER VAN  
DE REEKS Z-ENERGY OP KANAAL Z

Duurzaamheid	en	rationeler	omspringen	met	energie	is	een	zorg	voor	alle	actoren	in	het	energiesys-
teem	maar	ook	voor	alle	bedrijven.	Bovendien	moet	er	in	het	kader	van	regionale	en	Europese	klimaat-
doelstellingen	 energie-efficiënter	 worden	 gewerkt.	 Maar	 wie	 slim	 investeert,	 kan	 op	 diverse	 vlakken	
winnen:	goedkopere	energie,	een	 lager	verbruik	en	een	kleinere	ecologische	voetafdruk.	 In	de	reeks	
Z-Energy	wil	Kanaal	Z	kmo’s	op	het	 juiste	spoor	helpen	met	reportages	over	energie-efficiëntie,	her-
nieuwbare	energie,	nieuwe	 technologieën	en	de	evoluties	 in	het	Belgische	energiesysteem	en	op	de	
energiemarkt.	Gas.be	wenst	hier	ook	een	actieve	rol	op	te	nemen	en	is	vanaf	nu	ook	partner	van	deze	
reeks.	De	eerste	uitzending	staat	gepland	op	25	september.

L/H-INFOSESSIE
Er	worden	 in	het	najaar	alweer	een	aantal	nieuwe	L/H-infosessies	 (Nederlands	en	Frans)	voorzien.	
Mail	naar	cerga@cerga.be	om	ons	uw	interesse	te	laten	weten	en	wij	houden	u	op	de	hoogte	zodra	de	
exacte	data	bekend	zijn.


