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in dit nummer

en verder

GAS KAN HELPEN
om CO2-uitstoot te verminderen

Eind	2017	woedde	in	België	volop	het	
debat	over	het	energiepact.	Dat	kwam	tot	
stand	na	overleg	tussen	de	verschillende	
bestuursniveaus	van	ons	land,	de	werk-
geversorganisaties	en	het	middenveld	en	
zet	de	bakens	uit	voor	het	energiebeleid	
in	de	komende	decennia.	Aan	de	defini-
tieve	goedkeuring	ervan	gaat	nog	wat	
getouwtrek	vooraf,	maar	nu	al	is	zonne-
klaar	dat	het	tastbare	gevolgen	zal	
hebben	voor	de	energiekeuzes	die	iedere	
Belg	maakt,	maar	ook	voor	alle	aan	
energie	gerelateerde	beroepen.	Uiteraard	
heeft	ook	Gas.be	zich	in	het	debat	
gemengd	en	zijn	aanbevelingen	gedaan.	

Om	de	rol	van	gas	–	of	dat	nu	
aardgas	of	hernieuwbaar	gas	is	–	
vandaag	en	in	de	toekomst	beter	in	
de	verf	te	zetten,	was	het	centrale	
thema	van	de	tweede	Gasday	op	
7	december	in	Brussel	hoe	gas	
kan	helpen	om	de	CO2-
uitstoot	te	verminderen.	
We	bestelden	daarover	
onder	andere	een	
studie	bij	de	Universi-
teit	Gent.	De	resultaten	
daarvan	en	de	Gasday	
bespreken	we	in	dit	
nummer.	Wij	zijn	
ervan	overtuigd	dat	

voor	gas	en	zijn	vele	toepassingen	nog	
een	mooie	toekomst	is	weggelegd.	Een	
goede	indicator	daarvan	is	het	zeer	hoge	
aantal	gascondensatieketels	dat	in	2017	in	
België	werd	verkocht:	bijna	190.000!

In	ons	dossier	staan	we	stil	bij	een	
vakgebied	dat	tot	nu	toe	weinig	aan	bod	
kwam	in	Cerga.news,	maar	bij	tal	van	
activiteiten	een	belangrijke	rol	speelt:	de	
productie	van	sanitair	warm	water	in	de	
tertiaire	sector.	Hotels,	sportclubs,	
restaurants,	winkelcentra,	grootkeukens	
en	kantoren	...	de	lijst	met	toepassingen	is	
eindeloos.	Qua	principe	zijn	er	geen	
wezenlijke	verschillen	met	residentiële	
installaties,	maar	de	volumes	zijn	van	een	
andere	grootteorde	en	het	beheer	van	de	
vraag	is	complexer.	Om	te	voldoen	aan	de	
warmwaterbehoeften	van	een	hotel	met	
50	kamers	en	een	restaurant	is	een	tot	in	
de	puntjes	uitgekiende	installatie	voor	de	

productie	van	sanitair	warm	water	
nodig.	In	dit	nummer	kijken	we	

van	dichterbij	naar	accumulatie-
systemen.

In	onze	rubriek	‘Praktijk’,	tot	slot,	
bespreken	we	enkele	aandachts-
punten	bij	de	plaatsing	van	

ingegraven	gasleidingen	en	
de	isolatie	van	PLT-verbin-
dingen.

Veel	leesplezier!

Kenny	Vanlancker
General	Manager	Cerga	
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Type Vermogen (kW) Capaciteit buffer (liter) Max. watertemp. (°C) Materiaal watertank

ACV	HeatMaster	TC
25	-	120 196	-	315 95 RVS

ACV	WaterMaster	TC

A.O.	Smith	BFC	Cyclone 28	-	120 220	-	480 80 beschermd	koolstofstaal	
+	anodeA.O.	Smith	Innovo 11,7	–	31,3 160	-	380 85

A.O.	Smith	Twister 34	–	45 129	-	189 85 RVS

Collard	&	Trolart	Chaudagaz 40	-	300 315	-	930 95 RVS

Tabel 1	Overzicht	van	het	gamma	condenserende	producten	op	de	Belgische	markt.

temperatuur	in	de	buffer,	het	vermo-
gen	van	de	brander	en	de	technologie	
van	het	toestel.	

Dubbele dienst (SWW en CV)
In	nieuwbouw	is	de	behoefte	aan	
verwarming	vaak	kleiner	dan	de	
behoefte	aan	SWW.	Met	een	dubbel-
dienst	gasgestookt	accumulatietoestel	
kan	men	het	gebouw	verwarmen	en	
van	SWW	voorzien.	Dubbeldienst	
accumulatietoestellen	worden	vaak	
gebruikt	in	situaties	waar	een	grote	
behoefte	is	aan	warm	tapwater	en	een	
geringe	behoefte	aan	CV-vermogen.	
Zo’n	situatie	komen	we	bv.	tegen	in	
een	camping	of	sportaccommodatie	
waar	een	grote	vraag	is	naar	warm	
tapwater	en	een	laag	vermogen	voor	
de	verwarming	van	de	douche-	en	
toiletruimtes.	Een	andere	toepassing	
vind	je	in	een	melkveebedrijf.	Met	het	
SWW	aan	80	°C	reinigt	men	de	
melkrobots	en	melkinstallaties,	de	
gebufferde	energie	wordt	daarnaast	
gebruikt	voor	het	verwarmen	van	een	
aan	de	stal	grenzende	ruimte.
Hiervoor	hebben	ACV	en	A.O.	Smith	
elk	een	oplossing	uitgedacht	(zie	
verder).

Eenvoudige installatie en  
onderhoud
De	eenvoud	van	de	installatie	is	een	
troef	voor	gasaccumulatietoestellen.	
De	‘plug	and	play’-toestellen	zijn	
vanuit	de	fabriek	al	ingeregeld,	
waardoor	het	werk	voor	de	installa-
teur	tot	een	minimum	beperkt	wordt.	
Het	komt	vaak	voor	dat	er	in	een	
stookinstallatie	twee	of	meer	accumu-
latietoestellen	in	cascade	worden	
geplaatst.	Zo	heeft	men	een	groter	
modulatiebereik	en	tegelijk	is	er	dan	
altijd	een	back-up	bij	defect	of	tijdens	
het	onderhoud	aan	een	toestel.
Accumulatietoestellen	hebben	het	
intrinsieke	voordeel	dat	men	sowieso	
over	een	groot	volume	SWW	beschikt,	
zo	moet	men	geen	bijkomend	buffer-
vat	plaatsen	zoals	dat	het	geval	zou	
zijn	bij	een	combiketel	CV	+	SWW.
Technisch	is	het	mogelijk	om	een	
bijkomend	buffervat	te	plaatsen	om	de	
capaciteit	van	het	basistoestel	nog	te	

vergroten.	Bij	dergelijk	concept	is	het	
globale	rendement	van	de	installatie	
iets	lager.	De	installatie	en	de	exploita-
tie	zijn	complexer.	Daarnaast	dient	de	
temperatuur	in	het	bijkomende	
buffervat	en	de	leidingen	goed	
beheerd	te	worden	om	de	vorming	van	
de	legionellabacterie	te	voorkomen.
Om	legionella	te	voorkomen,	beschik-
ken	alle	fabrikanten	over	antilegio-
nella	thermische	cycli	waarbij	perio-
diek	de	SWW-temperatuur	in	het	
buffervat	boven	60	°C	wordt	gebracht.
Ook	het	onderhoud	is	eenvoudig,	net	
zoals	bij	een	traditionele	aardgasketel	
is	een	twee-	of	driejaarlijks	onderhoud	
voldoende	(zie	gewestelijke	voor-
schriften).	
Houd	bij	de	plaatsbepaling	van	het	
toestel	ook	rekening	met	het	feit	dat	
het	gewicht	van	het	volume	water	op	
een	relatief	kleine	vloeroppervlakte	
voor	een	aanzienlijke	belasting	op	de	
onderliggende	draagstructuur	zorgt.	
Deze	dient	hierop	voorzien	te	zijn.

ACV
De	HeatMaster	TC	en	de	Water-	
Master	TC	zijn	de	paradepaardjes	van	
ACV	voor	de	productie	van	SWW.
TC	staat	voor	‘Totale	Condensatie’	
zowel	bij	verwarming	als	bij	de	produc-
tie	van	warm	water.	Dit	is	te	danken	
aan	de	warmtewisselaar	in	combinatie	
met	het	Tank-in-Tank-systeem.	
Hierdoor	is	het	rendement	in	alle	
omstandigheden	zeer	hoog.	Door	zijn	

concept	is	de	ingenomen	vloeropper-
vlakte	minder	dan	0,5	m2,	wat	zeer	
klein	is	tegenover	de	hoeveelheid	
geproduceerd	SWW.
De	Tank-in-Tank-technologie	van	ACV	
(zie	figuur	1)	is	een	betrouwbare	en	
eenvoudige	technologie.	De	kern	van	
de	HeatMaster	TC	wordt	gevormd	
door	een	ringvormige	roestvrijstalen	
boiler	waar	de	rookgaskanalen	
doorheen	gaan.	De	boiler	wordt	
omsloten	door	een	stalen	mantel	die	
het	CV-water	bevat.	Het	CV-water	
koelt	de	verbrandingsruimte	af	en	
gaat	rond	de	verbrandingskanalen	
naar	beneden	terwijl	het	verwarmings-
water	de	RVS-boiler	waarin	het	SWW	
zit,	rechtstreeks	opwarmt.	De	Tank-in-
Tank-boiler	is	over	zijn	hele	hoogte	
gegolfd	en	kan	vrijblijvend	uitzetten	
om	kalkafzetting	op	de	wanden	te	
vermijden.	Het	oppervlak	van	de	
warmtewisselaar	is	veel	groter	dan	bij	
de	klassieke	boilers	waardoor	ze	een	
kortere	opwarmtijd	hebben	dan	
traditionele	warmwaterboilers.	Als	
gevolg	hiervan	dient	slechts	een	
minimale	hoeveelheid	water	te	worden	
opgeslagen.
Onderaan	in	het	toestel	is	er	een	twee-
de	tank	aangesloten	op	koud	tapwater.	
Bij	het	aftappen	van	SWW	uit	de	
bovenste	tank	stroomt	het	koude	
water	van	de	onderste	naar	de	
bovenste	tank.	De	brander	bevindt	
zich	bovenaan	het	toestel.	De	rook-
gassen	stromen	naar	beneden	langs	

ACCUMULATIETOESTELLEN  
OP GAS voor SWW in tertiaire toepassingen

Een warmwateraccumulatietoestel heeft een bewezen betrouwbare technologie en een robuuste bouw. Sommige 
van deze toestellen kunnen naast sanitair warm water (SWW) ook de verwarmingsbehoeften dekken. Het aanbod op 
de markt is erg verscheiden. Er bestaan toestellen met open en gesloten verbrandingscircuit en zelfs condense-
rende toestellen met een erg hoog rendement. Op de markt vinden we een breed gamma aan vermogens en buffer-
capaciteiten. 

Een	gasgestookt	warmwateraccumu-
latietoestel	bestaat	uit	een	geïsoleerd	
buffervat	waarin	het	warm	water	
wordt	opgeslagen,	gecombineerd	met	
een	gasbrander.	De	brander	bevindt	
zich	bovenaan	of	onderaan	het	
toestel	al	naargelang	het	concept.	
Deze	toestellen	vinden	hun	toepas-
sing	in	industriële	en	tertiaire	
toepassingen	zoals	wasserijen,	
droogkuis,	rusthuizen,	ziekenhuizen,	
wellnesscentra,	hotels,	veeteelt,	
slachterijen	maar	ook	in	de	collec-
tieve	SWW-voorziening	voor	apparte-
mentsgebouwen.

Deze	accumulatietoestellen	zijn	een	
volwaardig	alternatief	voor	de	meer	
klassieke	manieren	om	SWW	te	
produceren:	combiketel	(CV	+	SWW),	
doorstroomtoestellen	of	productie	van	
SWW	via	een	platenwarmtewisselaar.
De	grote	troeven	van	accumulatie-	
toestellen	zijn	dat	ze	een	groot	ogen-
blikkelijk	SWW-debiet	kunnen	leveren	en	
dat	tegen	zeer	hoge	temperatuur	(tot	
95	°C)	en	met	een	zeer	gunstig	verbran-
dingsrendement.	Als	nadeel	treden	er	
warmteverliezen	van	het	buffervat	op.	
Deze	zijn	klein	al	naargelang	de	buffer	
beter	geïsoleerd	is.

Grote technologische evolutie
Vroeger	waren	er	op	de	markt	
niet-condenserende	SWW-accumula-
tietoestellen	met	een	atmosferische	
brander	of	met	een	ventilatorbrander.	
Alle	fabrikanten	bieden	nu	condense-
rende	toestellen	met	een	premixbran-
der	met	een	groot	modulatiebereik	en	
met	een	lage	NOx-uitstoot	aan.	Zo	
goed	als	alle	condenserende	toestel-
len	behoren	tot	de	energieklasse	A	
binnen	het	voorziene	tapwatercapaci-
teitsprofiel	(volgens	EN	13203)	cf.	XL,	
XXL	en	3XL.	In	tabel	1	geven	we	een	
overzicht	van	de	fabrikanten	en	hun	
toestellen	die	we	op	de	Belgische	
markt	tegenkomen.	

Dankzij	de	premixbranders	behoren		
de	veelvuldige	korte	start-stop-	
verwarmingscycli	tot	het	verleden.	We	
hebben	nu	minder	en	langere	verwar-
mingscycli	waardoor	de	onderdelen	
minder	verslijten	en	deze	toestellen	
een	langere	levensduur	hebben.

Combinatie met thermische 
zonne-energie
Alle	fabrikanten	bieden	de	mogelijk-
heid	om	de	productie	van	SWW	te	
combineren	met	thermische	zonne-

panelen.	Hierbij	wordt	het	koude	
leidingwater	eerst	voorverwarmd	
door	een	warmtewisselaar	gevoed	
door	zonnepanelen.	Deze	warmtewis-
selaar	kan	in	een	afzonderlijk	buffer-
vat	of	rechtstreeks	in	het	accumula-
tietoestel	ingebouwd	zijn.	In	beide	
gevallen	dient	het	water	nog	verder	
verwarmd	te	worden	door	het	
accumulatietoestel.

Accumulatie of semi-accumu-
latie?
Op	de	markt	vinden	we	een	grote	
verscheidenheid	in	de	verhouding	
vermogen	brander

buffervolume
.	Toestellen	met	een	

klein	vermogen	tegenover	het	buffer-	
volume	staan	bekend	als	accumulatie- 
toestellen.	Andere	toestellen	met		
een	groter	vermogen	in	verhouding	
tot	het	buffervolume	worden	semi- 
accumulatietoestellen	genoemd.	Deze	
hebben	het	voordeel	dat	er	terwijl	er	
SWW	wordt	afgetapt	een	aanzienlijke	
hoeveelheid	warm	water	wordt	
bijgeproduceerd.	

Het	warmwaterdebiet	dat	een	toestel	
kan	leveren	wordt	bepaald	door	de	
combinatie	van	de	grootte	van	het	
buffervolume,	de	maximale	SWW-

dossier

CV-modus SWW-modus Parallelmodus:	CV	+	SWW

Figuur 1	Schematische	voorstelling	van	de	HeatMaster	TC.	©	ACV
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Aandacht bij het plaatsen van

INGEGRAVEN LEIDINGEN
Wanneer de gasmeterkast buiten tegen de rooilijn staat of wanneer een bijgebouw een gasvoeding nodig heeft, 
wordt de gasbuis buiten het gebouw ingegraven. 

Meestal	wordt	er	geopteerd	voor	een	
ingegraven	PE-buis	met	een	overgang	
PE/metaal	op	een	afstand	van	30	cm	
tot	1	m	van	het	gebouw,	maar	soms	
bestaat	deze	ingegraven	leiding	uit	
twee	verschillende	soorten	metaal.
In	beide	gevallen	dient	een	overgangs-
verbinding	te	worden	gemaakt	waarbij	
alleen	de	in	§	4.3.2.6	van	de	norm	
NBN	D51-003	toegelaten	verbindings-
technieken	toegepast	mogen	worden	
(ruimtelijke	schikking	6	–	ingegraven	
leidingen	buiten	het	gebouw),	name-
lijk:
- koolstofstalen buizen:	schroef-

draad,	flenzen	en	lassen

- verzinkte stalen buizen:	schroef-
draad

- RVS-buizen:	schroefdraad,	flenzen,	
persen	en	lassen

- koperen buizen:	persen	en	hard-
solderen	

- polyethyleen (PE) buizen:	elektro-
lassen,	flenzen	en	‘trekvaste’	
mechanische	fittingen

Dit	betekent	bijvoorbeeld	dat	op	
ingegraven	koperen	en	RVS-buizen	
geen	knelfittingen	(bicône)	toegepast	
mogen	worden	en	op	koolstofstalen	
(incl.	verzinkte),	RVS-	en	koperen	
buizen	geen	driedelige	koppelingen.
Ook	mechanische	fittingen	op	een	
ingegraven	PLT-buis	zijn	verboden	
volgens	de	norm	waardoor	de	
overgang	van	een	ingegraven	PE-	of	
metalen	leiding	naar	PLT	onmogelijk	is	
in	volle	grond.	Wanneer	de	gasleiding	
in	het	gebouw	binnen	moet	komen	via	
een	energiebocht	wordt	hier	in	de	
praktijk	vaak	tegen	gezondigd,	omdat	
men	met	de	PLT-buis	een	alternatief	
voor	het	geveldoorvoerstuk	wil	
maken.

Soms	wordt	een	knelfitting	voor	koper	
of	een	mechanische	fitting	voor	PLT	in	
een	in	de	grond	ingewerkte	straatpot,	
toezichtsput	of	andere	holle	ruimte	
geplaatst.	Die	wordt	al	dan	niet	bedekt	
met	een	deksel	in	de	veronderstelling	
dat	de	fitting	dan	zogenaamd	niet	
ingegraven	zou	zijn.	Deze	werkwijze	is	
echter	niet	beschreven	in	de	NBN	
D51-003	en	wordt	dus	niet	beschouwd	
als	een	voorbeeld	van	goede	praktijk.	
Enkel	volledig	ingegraven	of	boven-
gronds	geplaatste	leidingen	en	
verbindingen	zijn	buiten	een	gebouw	
toegelaten.	
Een	goede	en	veilige	oplossing	is	het	

gebruik	van	geveldoorvoerstukken.	
Deze	bestaan	o.a.	met	een	overgang	
PE	–	RVS	flexibel	en	PE	–	uitgegloeide	
koperen	buis.	Ze	zijn	beschikbaar	in	
verschillende	diameters	en	verschil-
lende	lengtes.	

praktijk

de	kanalen	van	de	RVS-wisselaar	en	
condenseren	in	het	onderste	deel	ter	
hoogte	van	de	koudwatertank.	Zo	
condenseert	dit	toestel,	zelfs	bij	het	
aftappen	van	een	klein	debiet.

CV-modus 
De	terugstroomleiding	CV	wordt	aan	
de	onderzijde	van	de	HeatMaster	TC	
aangesloten,	wat	ervoor	zorgt	dat	de	
ketel	condenseert.
In	een	warmwatertank	krijgt	men	van	
nature	een	gelaagdheid	of	stratifica-
tie:	de	warmste	waterlagen	bevinden	
zich	bovenaan	en	de	koudste	onder-
aan.	Bij	de	HeatMaster	TC	is	de	
omhullende	tank,	gevuld	met	CV-
water,	uitgerust	met	een	interne	
omlooppomp	die	het	water	mengt	
waardoor	men	een	homogene	
warmwatertemperatuur	heeft.	Zo	
wordt	er	meer	warmte	opgeslagen	in	
hetzelfde	volume	en	wordt	de	
vuurhaard	ook	doeltreffend	afge-
koeld.	De	ketel	is	voorzien	van	een	
regelsysteem	dat	bv.	een	vloer-
verwarming	kan	aansturen.

SWW-modus
Het	koude	leidingwater	komt	via	de	
onderste	kleine	boiler	binnen	en	is	op	
deze	manier	voorverwarmd	alvorens	de	
bovenste	warmwatertank	te	bereiken.	
De	inkomende	lage	temperatuur	in	het	
onderste	deel	van	de	ketel	resulteert	in	
het	continu	condenseren	van	de	

rookgassen	in	warmwatermodus.

Parallelmodus (CV + SWW)
Eenmaal	op	temperatuur,	is	de	Heat-	
Master	TC	in	staat	tot	een	simultane	
productie	van	verwarming	en	warm	
water.
Door	zijn	concept	levert	de	HeatMaster	
zowel	SWW	als	CV-water.	De	Water-
Master	TC	is	afgeleid	van	de	Heat-
Master	TC:	de	aftappunten	voor	CV	
zijn	afgestopt	en	de	software	is	
aangepast	waardoor	het	toestel	alleen	
SWW	aanmaakt.	Dit	was	nodig	om	aan	
de	eisen	van	de	norm	EN	89	te	
voldoen.
Bij	de	HeatMaster	en	de	WaterMaster	
is	de	kuip	in	RVS	304L	waardoor	er	
geen	magnesiumanode	geplaatst	
moet	worden	in	de	kuip	om	deze	tegen	
corrosie	te	beschermen.	Voor	het	
opwarmen	van	chloorhoudend	water	
(bv.	zwembadwater)	wordt	een	tank	in	
duplex	RVS	toegepast.

A.O. Smith
A.O.	Smith	heeft	in	zijn	gamma	drie	
condenserende	accumulatietoestellen:	
BFC	Cyclone,	Innovo	en	Twister.
Bij	de	BFC	Cyclone	staat	de	brander	
bovenaan,	zo	wordt	het	rendements-
verlies	beperkt	door	de	aanwezigheid	
van	kalkaanslag	op	de	bodem	van	het	
waterreservoir.
Met	de	‘Theta	dubbeldienst’	van	A.O.	
Smith	kan	men	met	een	BFC	Cyclone	

zowel	verwarming	als	
warm	water	produce-
ren.	De	typische	
toepassing	is	voor	
situaties	waar	een	
grote	behoefte	is	aan	
warm	tapwater	en	
een	geringe	behoefte	
aan	CV-vermogen.	
Dit	systeem	bestaat	
uit	een	platenwarm-
tewisselaar,	een	
primaire	tapwater-
pomp,	een	drieweg-
kraan,	een	tempera-
tuursensor	en	een	
regeling.	Door	een	
intelligente	besturing	
kan	optimaal	gebruik	

worden	gemaakt	van	de	beschikbare	
warmwatervoorraad	ten	behoeve	van	
de	CV-vraag	vanuit	één	systeem.
Zo	heeft	men	maar	één	gastoestel	en	
één	schoorsteen.	De	driewegklep	
wordt	gestuurd	door	een	intelligente	
regelaar	waardoor	de	SWW-insteltem-
peratuur	onafhankelijk	kan	worden	
geregeld	van	het	CV-setpoint.	Dit	is	
een	lowcostoplossing	in	vergelijking	
met	een	bijkomende	CV-ketel	en	
schoorsteen	en	levert	een	CV-
vermogen	van	20	tot	60	kW.

Collard & Trolart (zie	figuur	2)
De	Chaudagaz	is	uitgerust	met	een	
premixbrander	met	een	zeer	groot	
modulatiebereik	van	1	op	14.
De	brander	bevindt	zich	onderaan	het	
toestel	en	de	vlam	gaat	van	onder	
naar	boven	in	een	centrale	warmtewis-
selaar.	Bovenaan	het	toestel	gaan	de	
rookgassen	door	één	of	twee	spiraal-
vormige	buizen	weer	naar	beneden	
vooraleer	het	toestel	te	verlaten.	De	
centrale	warmtewisselaar	en	de	
spiraalvormige	buizen	bevinden	zich	
in	de	tank	met	het	op	te	warmen	
water.	Het	water	wordt	opgewarmd	
van	onder	naar	boven:	de	warmte-
uitwisseling	gebeurt	tegenstroom.		
Het	koude	water	koelt	de	rookgassen	
gaandeweg	af	en	recupereert	zo	bijna	
alle	warmte.	De	rookgassen	condense-
ren	in	het	onderste	deel	van	de	
spiraalvormige	buizen.

De	Chaudagaz	is	uitgerust	met	een	
aansluiting	op	halve	hoogte	voor	de	
terugstroomleiding	voor	warm	water,	
terwijl	het	koude	water	onderaan	het	
toestel	wordt	aangesloten.
Dit	toestel	is	volledig	vervaardigd	uit	
RVS	316L	en	kan	SWW	leveren	tot	een	
temperatuur	van	95	°C.	Soms	is	zo’n	
hoge	temperatuur	nodig,	bv.	in	een	
slachthuis	waar	men	de	messen	enz.	
reinigt	en	steriel	maakt	met	warm	
water	van	95	°C.
De	Chaudagaz	is	het	enige	toestel	
dat	geleverd	kan	worden	in	een	kast	
voor	buitenopstelling.	Zo	kan	dit	
accumulatietoestel	bij	plaatsgebrek	
naast	een	gebouw	of	op	het	dak	
worden	geplaatst.

Voorbeeld	van	een	geveldoorvoer	
met	PE	glad	eind,	overgang	naar	
uitgegloeid	koper,	eindigend	op	een	
schroefdraad.	Bij	het	plooien	wordt	
een	plooiveer	in	de	buis	gestoken.	
©	VigotecAkatherm

Figuur 2 Schematische	voorstelling	van	het	Collard	&		
Trolart-accumulatietoestel	Chaudagaz.	©	Thema-sa
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Voorbeeld	van	een	geveldoorvoer	
met	PE	glad	eind,	overgang	naar	RVS	
flexibel,	eindigend	op	een	gaskraan.	
©	Emmer	Service

Starre	geveldoorvoer	met	PE	glad	
eind,	overgang	naar	koolstofstaal,	
eindigend	op	een	isolerende	voeg.
©	INFRATECH	S.A./Cynerpro

Voorbeeld	van	een	geveldoorvoer	
met	PE	glad	eind,	overgang	naar	RVS	
flexibel,	eindigend	op	een	isolerende	
voeg.	©	VigotecAkatherm	

Voorbeeld	van	een	niet-toegelaten	
situatie:	overgang	van	een	ingegraven	
stalen	leiding	naar	PLT.	De	PLT	wordt	
hier	als	geveldoorvoerstuk	gebruikt	en	
wordt	met	de	stalen	leiding	verbonden	
met	een	ingegraven	mechanische	
fitting.	

Voorbeeld	van	een	niet-toegelaten	
situatie:	overgang	van	een	ingegra-
ven	stalen	leiding	naar	PLT	d.m.v.	een	
mechanische	(overgangs)fitting.	
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TWEEDE EDITIE VAN DE GASDAY:  
AARDGAS EN CO2-REDUCTIE
Op 7 december vond in de Docks Dome in Brussel voor de tweede keer de Gasday plaats. Aan infosessies, semina-
ries en congressen over energie en haar vele facetten is in ons land nochtans geen gebrek.

Daaruit	blijkt	dat	het	thema	ons	
allemaal	bezighoudt	en	aanbelangt,	
van	gasleveranciers	en	installateurs	
tot	gebruikers	en	overheden.	De	
Gasday	stond	dan	ook	voor	een	
dubbele	uitdaging:	een	unieke	inhoud	
combineren	met	voldoende	kwaliteit	
om	een	bijzonder	kritisch	publiek	te	

overtuigen.	Daarom	was	het	belangrijk	
dat	een	centraal	thema	als	een	rode	
draad	door	de	dag	liep.	Aangezien	de	
uitstoot	van	broeikasgassen	verminde-
ren	een	prominente	plaats	inneemt	in	
de	doelstellingen	van	de	Europese	
Unie	en	het	toekomstige	Belgische	
energiepact,	was	zo’n	thema	snel	
gevonden!	
Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	aardgas	
de	ideale	energiebron	is	om	de	
energietransitie	te	realiseren.	Nu	er	
steeds	meer	stemmen	opgaan	om	het	
energiegebruik	volledig	te	elektrifice-
ren,	was	het	essentieel	om	vertegen-
woordigers	van	gasbedrijven,	over-
heden	en	de	pers	te	herinneren	aan	de	
kansen	die	gas	biedt	om	tot	een	
koolstofarme	wereld	te	komen.	
In	de	voormiddag	gingen	de	toe-	
spraken	onder	meer	over	de	rol	van	
aardgas	in	de	energietransitie,	over	
hoe	de	beheerders	van	het	gasdistri-
butienet	tegen	CO2-reductie	aankijken	
en	over	de	uitdagingen	voor	hernieuw-
baar	gas	(biomethaan	en	synthetisch	
gas).	De	namiddag	was	gewijd	aan	
oplossingen	voor	CO2-reductie	in	het	
verkeer,	de	elektriciteitsproductie	en	
de	verwarming	van	woningen.	

Verwarming van woningen: gas 
blijft een uitstekende oplossing 
In	het	kader	van	dat	thema,	dat	de	
installateurs	rechtstreeks	aanbelangt,	
vroegen	we	aan	professor	Johan	
Albrecht	van	de	UGent	om	het	
potentieel	voor	CO2-reductie	dankzij	
gas	te	beoordelen.

Elk	jaar	vervangt	4%	van	de	huiseige-
naars	zijn	verwarmingsinstallatie.	Die	
vervangingen	leveren	een	grotere	
bijdrage	aan	het	verminderen	van	de	

uitstoot	dan	gebouwrenovaties,	die	
minder	dan	1%	per	jaar	uitmaken.	Als	
80%	van	de	eigenaars	van	oude	
stookolieketels	zou	overstappen	op	de	
nieuwste	gastechnologie,	zou	de	
CO2-uitstoot	afnemen	met	21%	(als	we	
enkel	rekening	houden	met	vervan-
ging)	en	32%	(als	we	ook	rekening	
houden	met	gebouwrenovatie).
In	theorie	is	een	grotere	CO2-reductie	
mogelijk	wanneer	oude	technologieën	
op	basis	van	fossiele	brandstoffen	
worden	vervangen	door	nieuwe	
technologieën	op	basis	van	elektrici-
teit.	De	potentiële	toename	van	de	
gemiddelde	CO2-intensiteit	per	kWh	
die	voortvloeit	uit	de	in	België	
geplande	kernuitstap,	beperkt	echter	
de	CO2-winst	die	een	volledige	
overstap	op	elektrische	technologieën	
kan	opleveren.	Een	stijging	van	de	
CO2-intensiteit	tot	meer	dan	275	g	per	
kWh	elektriciteit	maakt	in	termen	van	
vermindering	van	de	CO2-uitstoot	de	
overstap	van	stookolie	op	gas	interes-
santer	dan	de	–	hoogst	onzekere	–		
vervanging	van	alle	fossiele	technolo-
gieën	door	elektrische.	

weetjes

DE ISOLATIE VAN PLT-FITTINGS
Sinds de publicatie van addendum 1 bij de norm NBN D51-003 in september 2014 heeft het PLT-buissysteem goed 
zijn intrede gevonden op de Belgische markt. 

De	PLT-fittings	moeten	na	het	uitvoe-
ren	van	de	dichtheidscontrole	geïso-
leerd	worden	met	de	door	de	fabrikant	
voorgeschreven	autovulkaniserende	
wikkelband	of	thermokrimpkous.	Dit	is	
nodig	om	het	indringen	van	vocht	
tussen	de	kunststof	mantel	en	de	RVS	
plooibare	gegolfde	buis	te	voorkomen	
en	om	het	losmaken	van	de	fitting	
door	onbevoegden	te	vermijden.
Soms	is	er	een	probleem	dat	de	
autovulkaniserende	band	onmiddellijk	

of	korte	tijd	na	het	aanbrengen	
loskomt.	De	oorzaak	is	een	dunne	
vet-	of	vuilfilm	tussen	de	PLT-fitting	en	
de	autovulkaniserende	wikkelband.	
Daarom	raden	we	aan	om	de	fitting	te	
ontvetten	met	een	industriële	reiniger	
(ontvetter)	vooraleer	de	wikkelband	
aan	te	brengen.	Zorg	ook	voor	
propere	handen	en	draag	geen	vuile	
of	vettige	handschoenen	bij	het	
plaatsen	van	de	wikkelband.
Een	autovulkaniserende	band	is	niet	

hetzelfde	als	een	standaard	plastic	
tape.	Tijdens	het	aanbrengen	met	een	
overlapping	van	50%	moet	de	band	
goed	worden	aangetrokken,	want	het	
is	de	terugtrekkende	stretch	die	zal	
zorgen	voor	de	vulkanisatie	(samen-
smelting)	tussen	de	twee	rubberen	
oppervlakken.	
Vergeet	ook	de	tussenfolie	(indien	
aanwezig)	niet	te	verwijderen	alvorens	
de	band	aan	te	brengen.

praktijk

Indien	de	gasleiding	ondergronds	in	
een	kelder	binnenkomt,	kan	een	starre	
uitvoering	van	het	geveldoorvoerstuk	
gebruikt	worden.	
Omdat	je	in	de	traditionele	groothan-
del	niet	altijd	geveldoorvoerstukken	
vindt,	geven	we	hieronder	een	
niet-limitatieve	tabel	met	enkele	
invoerders.
Indien	men	van	de	gasmeterkast	tot	in	
een	gebouw	of	van	het	ene	gebouw	
naar	het	andere	gebouw	toch	met	
ingegraven	PLT	wil	werken,	dan	kan	
deze	enkel	zonder	enige	onderbreking	
worden	geplaatst.

Invoerder

VigotecAkatherm	NV:	Schoonmansveld	52,	2870	Puurs.	Tel.	03	860	01	90	-	www.vigotecakatherm.be

INFRATECH	SA:	ZI	Les	Plenesses	73,	4890	Thimister-Clermont.	Tel.	087	44	04	10	-	www.infra-tech.be

Cynerpro:	Haverheidelaan	13A,	9140	Temse.	Tel.	03	253	23	50	-	www.cynerpro.be

Emmer	Service:	Industriestraße	4,	4700	Eupen.	Tel.	087	59	06	80	-	www.emmer.be

Georg	Fischer	NV:	Drie	Fonteinenstraat	6,	1600	Sint-Pieters-Leeuw.	Tel.	02	556	40	20	-	www.gfps.com/country_BE

Voorbeeld	van	een	niet-toegelaten	werkwijze:	twee	stukken	ingegraven	PLT	worden	
met	elkaar	verbonden	met	een	mechanische	fitting.
Opmerking:	een	PLT-fitting	in	de	gasmeterkast	om	de	PLT	op	de	gasmeter	aan	te		
sluiten	is	wel	toegelaten.

Christophe	Leroy	(Remeha)	en		
Samuele	Furfari	(Europese	Commissie)	
aan	het	woord.

PLT

signalisatielint

gasmeterkast

Fout: PLT-fitting in een
ingegraven PLT-leiding

Rondetafel	over	decarbonisering	met	
Johan	Albrecht	(UGent)	en	Raphaël	
De	Winter	(Fluxys).
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L/H-CONVERSIE:
start van de infosessies voor bevoegde technici

Op	2	oktober	gaven	federaal	minister	
van	Energie	Marie	Christine	Marghem	
en	de	gewestministers	van	Energie	
Céline	Fremault	en	Jean-Luc	Crucke	
het	officiële	startschot	voor	de	
conversie	van	L-gas	naar	H-gas.	Op	een	
centrale	informatiewebsite		
(www.gasverandert.be)	kan	elke	
gasgebruiker	nagaan	of	die	verande-
ring	voor	hem	gevolgen	heeft.	Als	dat	
het	geval	blijkt,	vindt	hij	er	ook	links	
naar	de	websites	van	de	gewesten	en	
de	distributienetbeheerders	met	alle	
praktische	informatie	die	hij	nodig	
heeft.
Ook	bij	de	conversie	betrokken	zijn	de	

technici	GI	en	GII	op	wie	de	gebruiker	
een	beroep	kan	doen	om	te	controleren	
of	zijn	installatie	compatibel	is	met	
H-gas.	Heel	wat	Cerga-installateurs	zijn	
GI	of	GII	en	dus	door	de	gewesten	
erkend	voor	de	periodieke	controle		
van	verwarmingsketels.	Zij	kunnen	
terecht	op	een	aparte	website:		
https://www.aardgas.be/gasconversie/nl.	
Op	die	website	vindt	u	ook	een	reeks	
tools	die	Gas.be	heeft	ontwikkeld	om	het	
werk	van	de	technicus	gemakkelijker	te	
maken:	best	practices,	registratieformu-
lieren,	een	helpdesk	en	een	mobiele	app	
met	onder	meer	een	berekeningstool	
voor	de	afstelling	van	toestellen.

Een	ander	belangrijk	informatiekanaal	
zijn	de	infosessies.	Sinds	begin	
november	woonden	al	bijna	
500	bevoegde	technici	de	infosessies	
over	de	L/H-conversie	bij	die	Gas.be	in	
samenwerking	met	de	beheerders	van	
het	gasdistributienet	organiseert.	De	
eerste	sessies	vonden	uiteraard	plaats	
in	de	zones	(Limburg	en	Antwerpen)	
die	als	eerste	de	overstap	zullen	maken	
(1	juni	2018).	Ook	in	Hannut	vonden	
twee	sessies	plaats.	Bent	u	technicus	
GI	of	GII?	Aarzel	dan	niet	om	u	aan	te	
melden	bij	bovenstaande	website.	Zo	
blijft	u	onder	meer	op	de	hoogte	van	
de	infosessies.

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
In	een	chique	villa	in	het	Brusselse	werd	in	mei	2017	een	nieuwe	CV-ketel	ge-
plaatst	als	een	toestel	type	C9*	(zie	tekening).	De	toevoer	van	verse	
verbrandingslucht	wordt	daarbij	aangezogen	via	de	ruimte	tussen	het	rookgasaf-
voerkanaal	en	de	reeds	bestaande,	gemetselde	schoorsteen.
Belangrijke	voorwaarde	daarbij	is	wel	dat	het	oude	kanaal	voorheen	niet	gediend	
mag	hebben	als	schoorsteen	voor	een	verbrandingstoestel	met	vaste	of	vloeibare	

brandstof.	De	roetaanslag	zou	anders	met	de	verse	verbrandings-
lucht	in	het	gastoestel	worden	aangezogen	en	deze	beschadigen.	
En	dat	is	exact	wat	installateur	Cedric	Vandenhouten	van	de	firma	
Senec	hier	heeft	moeten	vaststellen	zoals	duidelijk	te	zien	is	op	de	
foto.	Het	toestel	diende	helaas	vervangen	te	worden.
We	danken	Cedric	voor	het	toesturen	van	deze	foto	en	belonen	
hem	hiervoor	met	een	Bongobon	naar	keuze	ter	waarde	van		
90	euro.

NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM
	
Vanaf	2018	zal	Sibelga	Academy	ook	
de	Cerga-opleidingen	aanbieden.	
Sibelga	Academy	is	het	opleidings-
centrum	van	Sibelga,	de	netbeheerder	
voor	elektriciteit	en	aardgas	in	

Brussel.	Zij	zullen	de	opleidin-
gen	zowel	in	het	Nederlands	als	
het	Frans	organiseren.	Meer	
informatie	en	data	vindt	u	op	
https://academy.sibelga.be/nl

ACADEMY


