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Een badkamerventilator
die wél perfect werkt?

industrie

woningbouw

Lucht afzuigen in een badkamer lijkt een simpele taak.
Toch slagen veel badkamerventilatoren daar niet in.
Soler & Palau is de uitvinder van de krachtigste én stilste

utiliteit

"

ventilatoren op de markt. Deze overtuigen dus wél in het
afzuigen van lucht. Eerst zien dan geloven? Check de video.
Bekijk de demonstratievideo op
www.badkamerventilatie.com

(076) 542 3450 | info-holland@solerpalau.com
www.solerpalau.nl

!

Discover
the future of
Ventilation

Bezoek ons in
Hal 11
STAND 014

www.duco-installateur.nl
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Warmtepomp

Sinds de introductie van de Investeringssubsidie duurzame energie

in 2016 is het vaakst subsidie aangevraagd voor warmtepompen, zowel door particulieren als
door de zakelijke markt. Op het congres Warmtepompen constateerde dagvoorzitter Claudia
Reiner al dat “alle lichten op groen staan voor warmtepompen”. “Maar”,
zo waarschuwde ze: “de sector moet wel de juiste dingen doen om
hier een succes van te maken”. Frank Agterberg formuleerde het
zo: “Een warmtepomp installeren is wat anders dan een cv-ketel
ophangen. Installateurs zullen meer adviseur moeten worden en
hun business case daarop aanpassen.” In dit nummer en de
volgende nummers van Gawalo daarom volop aandacht
voor deze nieuwe uitdaging.
Tieneke Wilms tienekewilms@vakmedianet.nl

TIEN VRAGEN AAN

“Wat wij doen is nieuw, er is geen
referentiemateriaal.”
Lars van Stralendorff, De Technische Dienst

@TienekeWilms

16 Alle lichten op groen voor warmtepompen
Vormen hybride systemen een goede tussenoplossing of is het beter om
direct van het gas af te gaan? Dit was een van de vragen tijdens het
Nederlands Congres Warmtepompen in Veenendaal.
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14 biomassaketels en zonneboilers in 2018

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen,

Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft het kabinet
in 2018 een bedrag gereserveerd van honderd miljoen euro. Dat is tien
miljoen meer dan vorig jaar.

20 en koude-uitwisseling

Ringleiding voor warmte-

In de Tilburgse wijk Clarissenhof zijn de gebouwen niet alleen aangesloten op een centrale wko-installatie, maar ook onderling aan elkaar gekoppeld via een ringleiding.
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22 Legionella blijft een zorgenkindje
Het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland besmet raakt met
Legionella blijft stijgen. Irene van Veelen van ISSO legt uit wat er misgaat
en waarom.

26 Hoe verduurzaam je jaren 60-woningen?
Welke installatie voor de verwarming van de bestaande bouw is het
meest duurzaam? Een lucht-waterwarmtepomp in combinatie met triple
glas, zonnepanelen samen met balansventilatie of all-electricverwarming
met een Climate Booster ventilator?
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34 Warmte uit de diepe ondergrond
Zeker nu het verwarmen van woningen zonder aardgas op de landelijke
agenda staat, neemt de belangstelling voor aardwarmte-installaties toe.
Is de installatiewereld al klaar voor deze techniek?

39 is de installateur?

NIEUWS

Er zijn niet voldoende vakmensen om de milieudoelstellingen van het

“Er is geen excuus meer om niet aan
verduurzaming te doen.”

Hoe toekomstbestendig

kabinet voor elkaar te krijgen, terwijl er zoveel werk te verzetten is. Dat is
een van de conclusies uit gesprekken tussen overheid, opleidingsinstituten en het bedrijfsleven.

Fabio Pisano, energieconsultant bij
Croonwolter&dros
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warmtepomp
42 Hybride
in plaats van cv-ketel
Van de 400.000 geïnstalleerde cv-ketels per jaar zou volgens
Paul Friedel van BDH een groot deel vervangen kunnen worden door
hybride warmtepompen. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
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ATAG Verwarming en ELCO
Heating Solutions gaan fuseren
ATAG Verwarming en ELCO Heating
Solutions vormen vanaf 1 februari
2018 één bedrijf.

vestiging van de ATAG Verwarming in Lichten-

Nederlandse verkoop- en service-activiteiten

voorde zal de Nederlandse markt worden aan-

gecoördineerd.

gestuurd. Ook worden van hieruit de

Ze bieden in de utiliteitssector zowel wandhangende- als vloerstaande hoogvermogen-verwarmingstoestellen aan. Beide bedrijven zijn
onderdeel van de internationale Ariston Thermo Group.
De productie van de toestellen blijft in Kerkrade en de toestellen zullen in Nederland onder
het merk ATAG worden verkocht. Vanuit hoofd-

Nieuwe warmtepomplijn
voor Itho Daalderop
Itho Daalderop heeft een nieuwe assemblagelijn voor warmtepompen
in gebruik genomen. Daarmee
kunnen minimaal vijfduizend waterwaterwarmtepompen per jaar
worden geproduceerd.

alle componenten voornamelijk handmatig

Essent nieuwe
eigenaar van
CVtotaal.nl

geassembleerd en gesoldeerd. Het tweede
gedeelte bestaat uit lektesten, vacumeren, vullen met koudemiddel, assemblage van het leiding- en elektrisch systeem, testen en inpakken. Bij Itho Daalderop worden er twee typen
warmtepompen geproduceerd: lucht-water-

Itho Daalderop wil de nieuwe assemblagelijn in

warmtepompen en water-waterwarmtepompen

de toekomst ook gebruiken om het productie-

(WPU). De nieuwe lijn is ontwikkeld voor de

proces aan klanten te demonstreren. De lijn

water-waterwarmtepomp en geschikt voor de

wordt automatisch aangedreven en bestaat uit

WPU’s van zowel de vierde (WPU4G) als de toe-

twee gedeeltes. Bij het eerste gedeelte worden

komstige vijfde generatie (WPU5G).

Energieleverancier Essent heeft CVtotaal.nl
overgenomen. CVtotaal.nl is een nationaal online verkoopkanaal voor cv-installaties, warmtepompen en zonnepanelen voor particulieren.
CVtotaal.nl wordt onderdeel van Essents netwerk van verkoop- en servicebedrijven. Dit bestaat naast CVtotaal.nl uit Kemkens, Volta Solar
en Volta Limburg, Geas Energiewacht, Energiewacht, Energiewacht Groep, Isoprofs en Nederland Isoleert.
De servicebedrijven van Essent geven energieadvies of zorgen voor installatie en onderhoud
van energiebesparende producten zoals isolatie, cv-installaties, zonnepanelen of warmtepompen en apps. Met de overname van CVtotaal.nl voegt Essent een nationaal online
verkoopkanaal toe aan de vaak regionale activiteiten van zijn servicebedrijven.
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Stabiplan overgenomen door Trimble
Trimble heeft Stabiplan overgenomen. Het bedrijf verbreedt hiermee zijn
aanbod van bouwoplossingen voor MEP-aannemers en -engineers. Stabiplan
is gevestigd in Bodegraven en levert 3D CAD/CAE-software en BIM-content
voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatietechniek. Zo is
er Stabicad, een 3D CAD/CAE-softwareoplossing voor Revit en AutoCAD. Stabicad integreert ontwerp, tekening en engineeringsberekening/analyse en
ondersteunt workflows van engineering tot constructie. Trimble levert oplossingen voor de bouw. Ze verbinden de in het kantoor gecreëerde ontwerpdata
met systemen voor op de bouwplaats. Dit voor een nauwkeurige levering van
bouwelementen. Gijs Willem Sloof, algemeen directeur van Stabiplan: “Door
de overname kunnen we onze oplossingen verder ontwikkelen met de middelen van Trimble en ze op wereldwijde schaal aanbieden.”

Gasnormen en praktijkrichtlijn herzien
NEN heeft in januari 2018 een aantal
belangrijke gasinstallatienormen
herzien. Het gaat om de NEN 1078
voor nieuwbouw, de NEN 8078 voor
bestaande bouw en de praktijkrichtlijn NPR 3378. Een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen.

Belangrijkste wijzigingen NEN 8078

de NPR-delen toelichting geven op de eisen uit

De belangrijkste wijzigingen in deze editie ten

de norm(en). Behalve bij de eerder genoemde

opzichte van NEN 8078:2004 zijn:

NEN 1078 geven de delen ook toelichting en

• Het onderscheid tussen primaire en niet-pri-

voorbeelden bij NEN 3028 (brandveilige opstel-

maire prestatie-eisen is verdwenen.

ling) en NEN 2757-1 en -2 (Rookgasafvoer).

• 1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1

Deel 0 bevat alle termen en definities die van

mm is beperkt tot metalen leidingen.

belang zijn voor de verschillende delen.

• 1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor
Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasin-

de slagbelasting is aangepast.

stallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078

• 2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepa-

Belangrijkste wijzigingen deel 5
aanleg gasleidingen

voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor

ling van de gasdichtheid in bijlage A is aange-

In de oude delen 5, 6 en 7 van NPR 3378 ston-

bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral

past. In lijn daarmee is het criterium in 5.2.2

den de verschillende aspecten rondom de aan-

prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de

geherformuleerd.

leg van gasleidingen verspreid: aanleg, boven-

installatie moet voldoen en bepalingsmetho-

• Anders dan bij NEN 1078 geldt deze norm

gronds en in de grond. Dit leidde bij de

den om te toetsen of er inderdaad hieraan

voor bestaande bouw, dus voor situaties waar

gebruikers soms tot onduidelijkheid over waar

wordt voldaan.

twijfel zou kunnen zijn of een installatie nog vol-

bepaalde zaken nu precies werden genoemd.

doende veilig is of direct moet worden afge-

Daarom is in deze nieuwe uitgave de inhoud

Belangrijkste wijzigingen NEN 1078

keurd. De prestatie-eisen zijn zo opgesteld dat

van de voormalige delen 5, 6 en 7 samenge-

De belangrijkste wijzigingen in deze editie ten

de installatie in ieder geval nog een jaar veilig

voegd. De delen 6 en 7 worden daarom nu inge-

opzichte van NEN 1078:2004 zijn:

zou kunnen functioneren als ze aan deze eisen

trokken.

• Het onderscheid tussen primaire en niet-pri-

voldoet.

• 1.4 en bijlage E: De bepalingsmethode voor de

NPR 3378: herziene delen

Belangrijkste wijzigingen deel 22
opstelplaatsen

slagbelasting is aangepast.

De praktijkrichtlijn NPR 3378 geeft praktische

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van

• 5 en bijlage F: bestandheid tegen hoge tem-

voorbeelden en toelichting bij de normen. Deze

de uitgave van 2014 zijn de volgende:

peraturen: De algemene eis is aangevuld met

NPR Gasinstallaties bestaat uit een aantal

• De tekst is geactualiseerd om weer in lijn te

een concrete prestatie-eis, waarmee wordt

delen die regelmatig worden geactualiseerd.

zijn met de laatste uitgave van NEN 3028.

maire prestatie-eisen is verdwenen.

beoogd dat bij een beginnende brand voldoen-

• De meest relevante teksten uit NPR 3378-23

de weerstand kan worden geboden.

Wijzingen deel 0 algemeen

zijn opgenomen, zodat NPR 3378-23 kan wor-

• bijlage C: Er zijn enkele correcties aange-

Deel 0, Algemeen, wordt jaarlijks herzien om in

den ingetrokken.

bracht.

lijn te blijven met alle in dat jaar gepubliceerde

• Enkele rekenvoorbeelden zijn toegevoegd

nieuwe of herziene delen. In dit deel 0 van de

voor de wat complexe bepaling van de ventila-

NPR-serie wordt een algemene inleiding gege-

tiecapaciteit bij situaties met meerdere types

ven op alle andere delen en op de wijze waarop

toestellen.
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Warmteservice opent tweede
vestiging in Den Haag
Technisch groothandel Warmteservice opent heeft eind januari 2018
een nieuwe vestiging geopend in het
bedrijvengebouw Bouwplaza in de
Haagse wijk Ypenburg.
In Den Haag heeft Warmteservice al vijftien
jaar een vestiging aan de Televisiestraat 244.

Gehoorschade
voorkomen op
de werkvloer
De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben
samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk
geluid’ opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft inzicht in de risico’s van
schadelijk geluid op de werkvloer
en de mogelijkheden om de risico’s
te beperken en gehoorschade te
voorkomen.

Met de opening van een tweede vestiging in

Warmteservice verkoopt alles op het gebied

Den Haag Ypenburg, wil de de keten de installa-

van cv-ketels, radiatoren, vloerverwarming,

teurs in Delft en omgeving beter bedienen. De

sanitair, elektra en dakbedekking en wat nodig

huidige bedrijfsleider van de vestiging in Naald-

is om dit te installeren. Warmteservice is een

wijk, Jordy van Dorst, zal eind januari de over-

familiebedrijf met meer dan 55 vestigingen in

Werknemers in de installatie- en isolatiebran-

stap maken en de vestiging gaan leiden.

Nederland en 270 medewerkers.

ches werken regelmatig in een lawaaiige omgeving. Het geluid van mensen, machines en
gereedschappen kan al gauw oplopen tot een

Essent neemt Klimaatroute over

geluidsniveau van meer dan 80 decibel, stellen
de samenstellers van de catalogus.
Een dagdosis van 80 decibel aan geluid wordt

Essent heeft het energieadviesbureau Klimaatroute overgenomen.
Met Klimaatroute krijgt Essent een
stevige positie in de zakelijke energieadviesmarkt.

een rapport op. Klimaatroute kan vervolgens

‘schadelijk geluid’ genoemd, zo leggen de

een rol spelen bij het selecteren van leveran-

auteurs van de arbocatalogus uit. De dagdosis

ciers om aanpassingen door te voeren.
Klimaatgarant begeleidt ondernemers gedurende minimaal één jaar bij een energie-efficientere bedrijfsvoering. Het adviesbureau wijst

Klimaatroute adviseert ondernemingen op

zijn klanten ook op subsidiemogelijkheden en

maat over energiebesparing. Met zelf ontwik-

fiscale voordelen bij het investeren in energie-

kelde software voeren adviseurs bij onderne-

besparing. Sinds 2011 heeft Klimaatroute ruim

mers op locatie een QuickScan uit. De adviseur

tienduizend ondernemingen bezocht met de

kijkt tijdens de opname naar de verlichting,

QuickScan. Klimaatroute schat dat ongeveer

regeltechniek, isolatie, verwarming en moge-

tachtig procent van de Nederlandse bedrijven

lijkheden tot opwekken van duurzame energie.

nog veel te winnen valt aan energiebesparing

Op basis van de bevindingen stelt Klimaatroute

en het opwekken van duurzame energie.

is de hoeveelheid geluid waaraan de werknemer tijdens een achturige werkdag blootstaat.
Algemeen wordt aangenomen dat werknemers
een geluidsniveau van 80 dB(A) kunnen ondergaan gedurende acht uur zonder schadelijk
effect op het gehoor.
“Schadelijk geluid kan leiden tot slechthorendheid, oorsuizen, stress en lichamelijke klachten. Het belang van preventie van gehoorschade is daarom groot”, schrijven de
samenstellers. In de nieuwe Arbocatalogus
geven ze werkgevers en werknemers tips voor
het meten en terugdringen van het geluidsniveau.
De Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ is gratis
te downloaden op www.ii-mensenwerk.nl.
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Buitengewoon slim!
Met hét Rolux Buitenwandsysteem
is élke woning klaar voor een eigen
cv-installatie
Het Rolux Buitenwandsysteem is dé oplossing voor het
plaatsen van een buitenkanaal voor uw rookgasafvoer
en luchttoevoer. Bijvoorbeeld voor een complex van drie
verdiepingen, waarin de bewoners een eigen moederhaard
hebben en graag een HR ketel willen, maar ook voor de
individuele ketel in de Randstad, waar geen ruimte voor een
schoorsteen/schacht is. Het complete buitenwandsysteem
kenmerkt zich door eenvoudige montage en een fraaie
afwerking van uw buitengevel.

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/buitenwandsysteem

Bezoek onze stand tijdens de VSK
en bekijk ons duurzame productportfolio.
U vindt ons in hal 7, B0.96!

Vaillant biedt haar klanten energiezuinige en schone systeemoplossingen voor verwarming, koeling en warm water.
Uitgangspunt hierbij is installatie- en gebruiksgemak. Vaillant is van mening dat economisch succes en duurzame,
financiële groei onlosmakelijk zijn verbonden met maatschappelijke en ecologische betrokkenheid. Daarom omvat
de focus voor een belangrijk deel producten en systemen die gebruik maken van nieuwe energiebronnen.
Kijk voor meer informatie op www.vaillant.nl

Het goede gevoel, het juiste te doen.

NIEUWS

PCM-klimaatplafonds voor
kantoor Royal FloraHolland
In het vergadercentrum van het kantoor van Royal FloraHolland in Naaldwijk zorgen PCM Klimaatplafonds
van Hunter Douglas en OC Autarkis
uit Holten voor een comfortabeler
binnenklimaat.
De panelen met warmteaccumulerende Phase
Change Materials (PCM) in het klimaatplafond
slaan ‘s nachts koude buitenlucht op en geven
die overdag af aan de binnenruimte. Hierdoor
ontstaat een gelijkmatiger binnenklimaat, met
temperaturen tussen de 21 graden en de
26 graden Celsius.
Jeroen Rietkerk, gebouwadviseur van Royal
HaskoningDHV: “We hebben gekeken naar
oplossingen waarmee we meer koeling konden
leveren met behoud van de bestaande installatietechniek, waaronder het beschikbare vermogen van de huidige koelmachine. Dankzij de
PCM Klimaatplafonds kan een comfortsprong
worden gerealiseerd zonder de aanleg van een
gekoeld waterleidingnetwerk, aangesloten op
de centrale koelinstallatie. Dat is voordeliger,
vraagt geen onderhoud en is duurzaam in
materiaalgebruik.”

overdag opgeslagen warmte van de zon, de

is onttrokken aan de koele buitenlucht. De

De energie-efficiëntie was een andere reden

mensen en apparaten. In de zomers koelen de

geperforeerde bandrasterprofielen zorgen dat

om voor de klimaatplafonds te kiezen. “Extra

PCM het gebouw met koude lucht die ’s nachts

het plafond warmte geleidt en lucht doorlaat.

koelvermogen betekent een hoger energieverbruik. De extra energie die het PCM Klimaat-

re koeltechnieken die gebruik maken van een

Nieuw bedrijfsonderdeel
Croonwolter&dros

gekoeld watersysteem.”

Croonwolter&dros richtte een nieuw bedrijfsonderdeel op: Smart Energy. Bij Smart Energy worden

Voor de vergaderruimte bleek het warmte-

duurzame energieprojecten ondergebracht die de onderneming zelf ontwikkelt, financiert, realiseert en

accumulerende PCM Klimaatplafond van OC

exploiteert. Fabio Pisano, energieconsultant bij Croonwolter&dros: “We zien dat de aandacht voor

plafond verbruikt, is echter tien procent lager
dan het bijkomende energieverbruik van ande-

Autarkis en Hunter Douglas de beste oplossing.
Rietkerk: “Dit plafond heeft een hoger thermisch koelvermogen dan de PCM inductieunits die we in de rest van het gebouw hebben
toegepast. Dat extra koelvermogen is nodig,
omdat in het vergadercentrum een relatief gro-

verduurzaming toeneemt. De mogelijkheden zijn er, technisch, financieel en bedrijfseconomisch. Er is
geen excuus meer om niet aan verduurzaming te doen.”
Voor de oprichting van het nieuwe bedrijfsonderdeel is gekeken naar de participatie van
Croonwolter&dros in de energietransitie. Daarvanuit is een doorvertaling gemaakt van de
energietransitiebehoeften. Verder is geïnventariseerd welk type diensten aansluiten bij de ambities van
klanten. “Door zelfstandig projecten te ontwikkelen en financieren bieden we klanten een andere vorm
van dienstverlening. Klanten betalen voor het energieverbruik van het object en niet meer voor het in

te concentratie mensen aanwezig is.”

eigendom hebben van de totale installatie”, vertelt Fabio Pisano.

In de kunststof PCM-panelen van de klimaat-

“We zien een trend dat gebouweigenaren wel willen investeren in een duurzamere leefomgeving, maar

plafonds zit een mengsel van zout en water dat

niet altijd de investering rond krijgen.” Dit zegt Edwin Normann, manager Exploitatie bij

fungeert als thermische accu. In de winter hou-

Croonwolter&dros. “Wij ontwikkelen en financieren duurzame projecten voor verschillende partijen.”

den de PCM’s de ruimte ’s nachts warm met

Kijk voor dagelijks nieuws op www.gawalo.nl

@Gawalo
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Veiligheids Zakboekje 2018
Uw gids naar veilig werken

Met het Veiligheids Zakboekje heeft u een handig
hulpmiddel, waarmee u eenvoudig (on)gevaarlijke
situaties beoordeelt.
In het boek komt aan de orde:

t
t
t
t
t
t
t

Persoonlijke bescherming
Werken op hoogte
De werkplek
Gereedschap en machines
Werkzaamheden
Transport
Regels en instructies

Met behulp van honderden tips, voorschriften en
checklist voor bijna alle werksituaties verhoogt u het
niveau van veilig werken.
Meer informatie of bestellen?
www.vakmedianetshop.nl/veiligheidszakboekje

DESIGN
VANDAALBESTENDIGHEID
GEMAKKELIJK ONDERHOUD
DELABIE biedt een volledig assortiment
design producten aan met een strakke lĳn
en tĳdloos ontwerp, die perfect passen in elk
type publiek gebouw en in elke installatie.
Kranen voor utiliteiten
Sanitaire toestellen in rvs
Toegankelĳkheid en hygiëne accessoires

10 VRAGEN AAN

Lars van Stralendorff
Functie Projectleider
Leeftijd 34
Bedrijf De Technische Dienst
Plaats Nijmegen
Aantal medewerkers ongeveer 20
Twitter @detechnische
Tekst Marjolein Eilander
Beeld NFP Photography
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Waarom hebt u voor dit vak
gekozen?

een van de ROC-panden in Nijmegen. Hier
moest voorheen de beveiliging gebeld worden
om de zonwering te laten zakken. Dit gebeurde

07

Welke nieuwe techniek of
welk nieuw product heeft
de toekomst?

Ik was altijd al met techniek bezig. Mijn vader

dan meteen voor de hele gevel. Dat zorgde voor

werkte ook in de installatietechniek. Ik heb MTS

irritatie. Met de jongeren ben ik nu schakelaars

Elektrisch vervoer, zowel auto’s als fietsen.

Werktuigbouw gedaan. Mijn eerste baan was bij

aan het installeren zodat je de zonwering

Vorig jaar hebben we in de parkeergarage

Van Dorp Installaties. Daar heb ik jaren gewerkt

individueel kunt regelen. Een leuk project en

laadpalen geïnstalleerd. We zien dat deze

als werkvoorbereider/projectleider. Daarna

een hele uitdaging om het goed te laten

steeds meer gebruikt worden.

ben ik bij De Technische Dienst begonnen.

verlopen.

02

Wat is uw specialisatie?

05

Hoe verkoopt u zichzelf
bij uw klanten?

08

Wat zou u in uw vak willen
veranderen?

Ik ben hier nog maar net begonnen. Wat wij

Mijn kennis en werkervaring hebben vooral

Ik werk binnen de onderwijsgebouwen van het

doen is nieuw, er is geen referentiemateriaal. Ik

betrekking op w-installaties. Maar momenteel

ROC, waarvan drie in Nijmegen en een in

zie nu wel dat leerlingen eenzijdig opgeleid wor-

ligt het accent op elektrotechnische projecten.

Boxmeer. De facilitaire afdeling van het ROC

den, terwijl op de bouw meer samenwerking

Ik werk voornamelijk voor het ROC Nijmegen en

belt als iets kapot is of aangepast moet

gevraagd wordt. Binnen de Technische Dienst

voer daar met stagiaires werkzaamheden uit

worden. Vervolgens maak ik een offerte en bij

is dit ook zeker een belangrijk aspect.

aan de diverse gebouwen en installaties van

goedkeuring gaan we aan de slag. Belangrijk is

het ROC. Vanuit de bedrijfsschool De Techni-

dat we goed in kaart brengen wat er precies

sche Dienst begeleid ik jongeren die stage

moet gebeuren. Bij de uitvoering van de

moeten lopen. Ik bereid het project voor en de

klussen moeten de stagiaires veel rekening

jongeren voeren het onder mijn begeleiding uit.

houden met de gebruikers in het gebouw. Als

Ik wil mijn elektrotechnische kennis verbreden.

we dat goed doen, weten ze ons steeds beter te

Er staan al een paar NEN-cursussen op de

vinden.

planning.

03

Welke opleiding heeft u als
laatste gevolgd?

Een TVVL-cursus Luchtbehandelingstechniek.
Dat was nog bij mijn vorige werkgever.

04

Op welk project bent u het
trotst en waarom?

06

Wat kan volgens u echt
niet meer?

09
10

Waar zou u zich verder in
willen bekwamen?

Hoe ziet uw werk er over
vijf jaar uit?

Traditionele verlichting zoals gloeilampen. Of

We gaan de werkzaamheden uitbouwen, onder

tl-balken in grote kantoren of hallen. Met led

andere met de vakgebieden bouw en schilde-

bijvoorbeeld kun je zoveel energie besparen.

ren. Zodat de leerlingen samen projecten
uitvoeren en leren samenwerken.

We zijn nu bezig met een zonweringsproject in
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WET- EN REGELGEVING
Markt - Subsidie - ISDE

Nieuwe subsidieregels voor
warmtepompen, biomassaketels
en zonneboilers in 2018
Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft het kabinet in 2018 een
bedrag gereserveerd van honderd miljoen euro. Dat is tien miljoen meer dan vorig
jaar. Wel gelden per 1 januari 2018 weer iets andere voorwaarden voor de tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.
Tekst Tieneke Wilms

Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke gebrui-

10 miljoen meer voor ISDE 2018

Hoogte subsidie per apparaat

kers en particulieren subsidie krijgen bij de

In 2017 had de overheid al negentig miljoen uit-

De hoogte van het subsidiebedrag per appa-

aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en

getrokken voor de Investeringssubsidie duur-

raat hangt af van het soort zonneboiler, warm-

warmtepompen met een klein vermogen. De

zame energie. Op 30 november 2017 was naar

tepomp, biomassaketel of pelletkachel en de

Investeringssubsidie Duurzame Energie voor

schatting 66.000.000 euro geclaimd door

energieprestatie daarvan. De exacte bedragen

kleine apparaten die duurzame warmte produ-

22.887 aanvragers, aldus RVO.nl. Hoewel de

staan in de apparatenlijsten op de website van

ceren, komt voort uit het Energieakkoord in

subsidiepot eind november dus nog niet leeg

2013. De meerjarige ISDE-regeling loopt door

was, stelt het Kabinet voor 2018 zelfs tien mil-

tot en met 31 december 2020.

joen euro meer ter beschikking.

STAPPENPLAN ISDE-SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR DE INSTALLATEUR

De aanvrager moet een bewijs
aanleveren dat de apparaten
geïnstalleerd zijn door een
deskundige installateur

1. Verzamel de benodigde gegevens zoals de inloggegevens voor DigiD, EHerkenning of het RVO.nl- account en informatie over het toegepaste apparaat (koopcontract, factuur, bewijs van installatie en beta-

RVO.nl, dat de regeling uitvoert in opdracht van

ling en het KA-nummer of de technische informatie van het apparaat).

de overheid.

2. Start op: rvo.nl/isde en maak de keuze ‘aanvragen voor particulieren’ of ‘zakelijke klanten’.
3. Vul alle gevraagde gegevens in zoals NAW-gegevens, het rekeningnummer en gegevens over het project.

Warmtepomp populairste apparaat

4. Vul gegevens over het apparaat in. Het makkelijkst gaat dit door de meldcode (KA-nummer) van het ap-

Sinds de introductie van de regeling in 2016 is

paraat in te vullen. Elk voor subsidie goedgekeurd apparaat krijgt zo’n nummer. De RVO heeft aparte lijs-

de warmtepomp het toestel waarvoor het

ten gemaakt voor warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Deze zijn terug te

meeste subsidie wordt aangevraagd, zowel

vinden op rvo.nl/isde/voor-welke-apparaten-geldt-de-isde.

door particulieren als door de zakelijke markt.

5. Indien het apparaat niet in de lijst staat, vul dan de technische gegevens van het apparaat in zoals de
fabrikant deze verstrekt. U moet dan ook een technisch document met de digitale aanvraag meesturen.

Deskundige installateur verplicht

De kans bestaat dat RVO, na bestudering van de technische gegevens, tot de conclusie komt dat het

Per 1 januari 2018 worden de voorwaarden van

apparaat niet voor subsidie in aanmerking komt.

de ISDE-subsidie weer enigszins gewijzigd. Zo

6. Voeg tot slot de gevraagde digitale documenten, zoals een factuur, toe.

moet de aanvrager per 1 januari een bewijs
aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn
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De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten.

door een deskundige installateur. Dit bewijs

delijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht

Overgangsregeling

kan bijvoorbeeld een factuur van een installa-

veranderen.

Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018

teur of aannemer zijn.

binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Nieuwe voorwaarden

Berekenmethode zonneboilers
gewijzigd

Daarnaast gelden per toestel ook wat andere

Voor zonneboilers met een apertuuroppervlak-

worden de wijzigingen uitgelegd. Deze toelich-

wijzigingen ten opzichte van de voorwaarden

te van meer dan 10 m2 wordt een nieuwe factor

ting hoort bij de aankondiging van de wijziging

en berekeningen in de twee voorgaande jaren.

geïntroduceerd in de berekenmethode: de

zelf, gepubliceerd in de Staatscourant van 4

Een overzicht van de andere wijzigingen per

instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden

december 2017.

toestel.

de subsidiebedragen voor zonneboilers op

Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de

basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis

nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas

Biomassaketels uitgebreid

van vacuümbuiscollectoren zich beter tot

van toepassing zijn op aanvragen die binnenko-

Per 1 januari 2018 beperkt de eis dat biomassa-

elkaar.

men vanaf 1 februari 2018.

Subsidiebedrag voor
warmtepompen gewijzigd

Stappenplan aanvraag ISDE-subsidie

plaatsvindt. Hierdoor komen ook biomassagestookte luchtverhitters in de categorie

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn

strekker zowel particulieren als zakelijke

biomassaketels in aanmerking voor subsidie.

grotendeels gebaseerd op het thermische ver-

gebruikers. Voor beide types aanvragers staat

mogen van de apparaten.

een uitgebreid stappenplan op rvo.nl. Ook de

Subsidiebedrag zonneboilers
gewijzigd

In dit thermische vermogen is in sommige

installateur kan voor zijn klant de ISDE-subsidie

gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar

aanvragen. De klant is echter altijd degene die

Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag

vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018

het geld van RVO krijgt.

voor zonneboilers met een apertuuroppervlak-

telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer

te van ten hoogste 10 m2 verlaagd van 75 cent

mee voor het vermogen waarop het subsidie-

Hoe pakt u zo’n aanvraag effectief en efficiënt

per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt

bedrag gebaseerd is.

aan? Daarvoor maakte Gawalo het stappenplan

gecompenseerd voor een wijziging in de bere-

Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-water-

ISDE-subsidie aanvragen voor de installateur,

kenmethode. Die leidt ertoe dat de opbreng-

warmtepompen een lager subsidiebedrag

zie kader linkerpagina.

sten van kleine zonneboilers stijgen. De uitein-

beschikbaar is.

In de Toelichting van de gewijzigde Regeling

ketels voldoen aan norm EN 303-5 zich tot ketels
waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof

Onder ‘aanvragers’ verstaat de subsidiever-
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MARKT
Warmtepomp - Aardgasloos - Hybride systemen

Alle lichten op groen
voor warmtepompen
Vormen hybride systemen een goede tussenoplossing of is het beter om direct
van het gas af te gaan? Dit was een van de vragen tijdens het Nederlands
Congres Warmtepompen in Veenendaal eind december. Ook tal van andere
onderwerpen passeerden de revue, zoals gasloze oplossingen voor bestaande
bouw, nieuwbouw, hoogbouw, laagbouw en renovatiewijken.
Tekst Uko Reinders en Bas Roestenberg
Dagvoorzitter Claudia Reiner, vicevoorzitter

van wettelijke kaders. In 2023 is er een Label

pomp, is het potentieel enorm.

van Uneto-VNI en directeur van installatiebe-

C-verplichting voor utiliteitsbouw, in 2030 zal

Volgens de nieuwe DHPA-voorzitter zijn er nog

drijf Caris & Reiner, trapte het congres bij Hotel

waarschijnlijk een Label A-verplichting volgen

wel belangrijke obstakels voor een grote uitrol:

van der Valk in Veenendaal af. Ze ging daarbij in

en daarnaast wordt BENG versneld geïntrodu-

“Dat zijn de bestaande infrastructuur en de

op het regeerakkoord van de nieuwe coalitie.

ceerd. Het zijn maatregelen die de sector in

gevestigde orde. Er zijn ook verliezers van de

“Dit is het groenste akkoord ooit, en dat is

gang brengen.”

energietransitie, en die gaan tegengas geven.

hoopvol voor de industrie.”

Net als tijdens het vorige congres constateerde

Dat gaat schuren, vooral als de groei hard

In het akkoord staan onder meer plannen voor

Reiner dat alle lichten op groen staan voor

gaat.” Agterberg wees tijdens zijn presentatie

de realisatie van duizenden gasloze woningen

warmtepompen, maar ze voegde eraan toe dat

op een brief van het ministerie van BZK aan De

per jaar, waarbij warmtepompen ongetwijfeld

de sector wel de juiste dingen moet doen om

Tweede Kamer, met het advies om de bepa-

een belangrijke rol gaan spelen.

dit tot een succes te maken.

lingsmethode voor de energieprestatie niet te
veranderen. “En dat terwijl er juist allerlei ver-

Reiner liep ook vooruit op de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij zal duur-

‘Enorm potentieel’

beteringen in die methode moeten komen om

zaamheid een belangrijke rol spelen: “Je ziet

Frank Agterberg, per 1 januari 2018 voorzitter

duurzame technieken beter te kunnen beoor-

dat het thema ‘van gas los’ wordt omarmd. Dat

van de Dutch Heat Pump Association (DHPA),

delen. Dat moeten we echt doorzetten.” Agter-

betekent dat de industrie meters kan maken.

betrad als eerste spreker na Reiner het podi-

berg wil zijn ogen echter niet sluiten voor

um. In zijn nieuwe rol als DHPA-voorzitter moet

tegenbewegingen: “Ook die moeten een plek

hij iedereen overtuigen van het nut van de

krijgen in de discussie.”

‘Ik ben nog geen warmtepomp
tegengekomen waar een vrouw
verliefd op wordt’

warmtepomp. “Maar”, zo merkte hij terecht op,
“Voor een zaal vol professionals is dat niet

Omscholing installateurs nodig

nodig. Iedereen hier is al enthousiast.”

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten

Agterberg constateerde dat de discussie over

volgens Agterberg jaarlijks zo’n 400.000

De vraag is of de sector er al klaar voor is, en

warmtepompen zich vaak op technisch gebied

warmtepompen worden geïnstalleerd. Rappor-

daar gaan we tijdens dit congres antwoorden

afspeelt. “Maar dat is niet voldoende om ze in

tages over het aantal warmtepompen dat in

op krijgen.”

gebouwen terecht te laten komen”, waarschuw-

Nederland in gebruik is, lopen erg uiteen. Vol-

Reiner wees tot slot op het jaar 2050, als stip

de hij. Met 7,5 miljoen woningen en 600 miljoen

gens Europese statistieken gaat het om 91.000

op de horizon. “Dan moeten alle gebouwen

vierkante meter aan utiliteitsoppervlakte die in

installaties, terwijl het CBS uitkomt op

energieneutraal zijn. De regering werkt er in

Nederland verduurzaamd moeten worden,

360.000. Volgens Agterberg komt dit doordat

tussenstappen naartoe, met het aanscherpen

waarvan het overgrote deel met een warmte-

er verschillende definities van warmtepompen
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worden gehanteerd.
Dat de benodigde groeicijfers nog niet worden
gehaald, is volgens hem een gevolg van het feit
dat warmtepompen nog altijd ‘nieuwe techniek’
zijn. De marktontwikkelingen volgen de normale wetmatigheden die daarbij horen. Nieuwe
technologie moet zich eerst in de markt vechten, en als dat eenmaal is gebeurd, gaat de uitrol steeds sneller. In die overgangsfase zijn we
volgens Agterberg nu beland, wat zichtbaar is
aan de groeipercentages van tussen de dertig
en honderd procent per jaar, afhankelijk van
het type warmtepomp.
Volgens Agterberg is slechts zo’n tien procent
van de installatiebedrijven in staat om een
warmtepomp te plaatsen. Dat percentage moet
omhoog, wat mogelijk is door omscholing.

DHPA-voorzitter Frank Agterberg.

Michiel Hartman van Blue Heart Energy.

“Ook de rol van installateurs verandert. Een
warmtepomp installeren is wat anders dan een
cv-ketel ophangen. Installateurs zullen meer
adviseur moeten worden, en daar moeten ze
hun business case op aanpassen.”

Volledig van het gas af
Volgens Ronald Schilt, directeur van adviesbureau Merosch, is het bij verduurzaming belangrijk om ‘echt volledig’ van het gas af te stappen.
“Ook groen gas is niet helemaal veilig in
gebruik. Gas veroorzaakt ieder jaar zo’n honderd ongevallen, in vijf gevallen met dodelijke
afloop. En dat is helemaal niet nodig.”
De realisatie van een nieuwbouwwoning zonder
gasaansluiting is volgens Schilt een makkie:
“Dat levert maar een paar duizend euro aan
meerkosten. Bij bestaande bouw is het een lastiger verhaal. Daarover wordt vaak nogal infan-

Ronald Schilt van Merosch.

tiel gedacht dat ‘we dat wel even gaan doen’”.
Met zijn mening over gas maakt Schilt meteen
ook duidelijk dat hij niet in een hybride oplossing als eindstation gelooft. “Ik geloof wel in
warmtenetten met een duurzame bron, maar
de rol daarvan is beperkt vanwege de snelheid
die nodig is in de energietransitie. Het kost
jaren om dergelijke grote projecten van de
grond te krijgen, die tijd hebben we niet.”
All-electric is voor Schilt de enige route. “Sommige critici stellen dat straks alle stoppen eruit
springen, maar dat gaat niet gebeuren. De
warmtepomp zorgt voor veel minder piekbelasting dan mensen denken. Piekbelasting wordt
veel meer veroorzaakt door elektrisch koken
aan de vraagkant, en door op het net aangesloten zonnepanelen aan de aanbodzijde. Alleen

Veel vragen voor Jan Willem van de Groep.

tijdens de kerst, als veel warmtepompen op vol
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Buitengewone
binnenprestaties
met de HP-S
Twee nieuwe lucht/water warmtepompen met 7 jaar garantie
Itho Daalderop introduceert twee nieuwe lucht/water

Slimme Spider klimaatthermostaat

warmtepompen; de HP-S 110 en HP-S 130. Ideaal

De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider

om grotere woningen duurzaam te verwarmen en te

klimaatthermostaat en Spider App. Met Spider regelt

koelen met energie uit de buitenlucht.

u op afstand ook andere slimme Itho Daalderop
oplossingen in de woning, zoals verwarming van

7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie

afzonderlijke ruimten (multizonering), ventilatie,

Wij zijn bij Itho Daalderop al sinds 2002 bezig met

rookmelders, beveiliging en elektrische apparaten.

het verduurzamen van woningen door warmtepomptechnologie. Door onze kennis en ervaring is het

De voordelen op een rij:

vertrouwen zo groot, dat we een garantie op de HP-S

- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie

bieden van maar liefst 7 jaar.

- Een rendement tot 470%
- Zowel hybride als all-electric inzetbaar

Energieneutraal
De HP-S benut de energie uit de buitenlucht voor
het verwarmen én koelen van de woning. Met het
optionele boilervat wordt ook het tapwater snel en
efficiënt verwarmd. Een energieneutrale woning
is hiermee binnen handbereik. Een besparing met
de huidige energieprijzen tot € 475,- per jaar is
mogelijk.

zakelijk.ithodaalderop.nl/hp-s

- Bespaart tot € 475,- per jaar op de energierekening
- Besturing met Spider klimaatthermostaat
en Spider App

MARKT

vermogen draaien, kan een opwekkingsprobleem ontstaan. Dat kan ook gebeuren als het
op andere momenten tien graden vriest, maar
die situatie komt zo goed als nooit meer voor.”

Storend geluid
Qua type warmtepomp geeft Schilt aan geen
fan te zijn van lucht als bron. “Lucht-warmtepompen zijn overal eenvoudig toepasbaar,
maar de buitenunits maken veel geluid. Daar
storen mensen zich aan. Vooral in de ontdooistand maken ze veel herrie, maar dat vind je
niet in de specificaties terug.”
Ook de esthetische inpassing is volgens Schilt

Simon Tuitel van Vaillant (Links).

een aandachtspunt: “Ik ben nog geen warmtepomp tegengekomen waar een vrouw verliefd
op wordt.” Zelf is Schilt ‘verliefd’ op bodemsys-

warmtepomp een goede tussenoplossing. Uit-

De thermo-akoestische warmtepomp die Blue

temen. “Maar we moeten er geen glycol in

eindelijk is all-electric op de lange termijn wel

Heart over een paar jaar op de markt wil zetten,

gebruiken. Alleen met water werkt het prima en

voordeliger.”

werkt met geluidsgolven en helium. Door heli-

het is beter voor het milieu.”

Uit de zaal kwam ook als reactie dat er teveel

um samen te persen, voert de warmtepomp

Schilt wijst op de naar zijn mening overtrokken

naar kosten en terugverdientijden wordt geke-

warmte af en door het gas te expanderen,

regels voor bodemenergie. “Die zorgen voor

ken: “Het doel moet meer zijn om van het gas

wordt koude afgevoerd.

onnodige kosten en vormen een belemmering.”

af te gaan en de mensen in Groningen te hel-

Hartman somde een aantal voordelen op van

Tijdens zijn presentatie concludeerde Schilt tot

pen.”

de thermo-akoestische warmtepomp: hij is

slot nog dat er ook andere valkuilen zijn met

lineair regelbaar, werkt niet met schadelijke

betrekking tot warmtepompen. Hij noemde niet

Industriële renovatieaanpak

koudemiddelen, helium is voldoende voorradig,

alleen het gebrek aan kennis in de sector, maar

Jan Willem van de Groep sprak over de renova-

de COP van het systeem is twintig tot vijftig

ook de betrokkenheid van leveranciers. “Hier is

tie van complete wijken. Hij is oprichter van

procent hoger dan die van conventionele

de doos en zoek het verder zelf maar uit, dat

ARXlabs en Factory Zero, en betrokken bij

warmtepompen, en er is in theorie geen maxi-

lijkt de werkwijze van veel bedrijven”.

Energiesprong en Stroomversnelling. Om de

mum temperatuurbegrenzing, wat mogelijkhe-

kosten te drukken, is bij de renovatie van hele

den biedt voor tapwaterbereiding.

Hybride warmtepompen

wijken een industriële aanpak nodig, stelde hij.

Doordat de warmtepomp uit relatief weinig

De opmerkingen van Schilt over hybride warm-

Woningen worden daarbij van een nieuwe jasje

onderdelen wordt opgebouwd, zullen de pro-

tepompen wekten discussie op. Uit de zaal

en een nieuwe energie-installatie voorzien. De

ductiekosten bovendien relatief laag zijn, zo

kwam de opmerking dat er niet veel gaat

kosten daarvan liggen tussen de 40.000 en

stelde Hartman.

gebeuren als alle huizen in een keer van het gas

50.000 euro, maar daar staat tegenover dat

moeten. De overstap naar all-electric zou gelei-

bewoners daarna geen energierekening meer

Onderdelen in bestelling

delijk moeten verlopen. Ook Simon Tuitel,

hebben.

Inmiddels is van de thermo-akoestische warm-

warmtepompexpert bij Vaillant, is die mening

Van de Groep zoekt ook naar een realistische

tepomp een proefmodel gebouwd dat wordt

toegedaan.

oplossing voor particulieren. “Om zo’n oplos-

doorontwikkeld. De onderdelen voor een nieuw

Bij een hybride installatie zorgt de warmte-

sing levensvatbaar te maken, moeten de kos-

prototype zijn in bestelling, zodat dit in de loop

pomp voor verwarming (dit dekt zeventig tot

ten met vijftig procent omlaag. Als dat lukt, kan

van 2018 kan worden gebouwd. Na uitgebreide

tachtig procent van de warmtevraag af), en de

de concurrentie met energiebedrijven worden

praktijktesten zal de warmtepomp naar ver-

gasketel voor warm water en voor het afvangen

aangegaan.”

wachting in 2019/2020 op de markt worden

van warmtevraagpieken. Tuitel: “Vooral regel-

gebracht.

techniek is belangrijk om deze systemen zo

De thermo-akoestische warmtepomp

In principe kan de capaciteit van het systeem

energiezuinig mogelijk te laten draaien. Dat kan

Met de thermo-akoestische warmtepomp van

worden uitgebreid tot 100 kW, maar de eerste

een besparing opleveren van 35 procent.”

het bedrijf Blue Heart Energy zouden de kosten

‘marktklare’ warmtepomp zal een vermogen

Voordelen van hybride systemen zijn de lagere

van verduurzaming wellicht drastisch kunnen

krijgen van 1 kW en dienen in een hybride sys-

totale installatiekosten doordat bestaande

worden verlaagd. Volgens Michiel Hartman van

teem (naast een gasketel) of als tapwaterboos-

radiatoren kunnen blijven hangen. en een lage-

Blue Heart Energy zal de thermo-akoestische

ter. Blue Heart brengt de warmtepomp niet zelf

re belasting van het elektriciteitsnet. de terug-

warmtepomp die door zijn bedrijf wordt ont-

op de markt; dat gebeurt bijvoorbeeld via skid-

verdientijd van een hybride installatie bedraagt

wikkeld niet meer gaan kosten dan een cv-

bouwers of andere bestaande leveranciers.

volgens Tuitel vijf jaar). “Dat maakt de hybride

ketel.
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Wko - Restwarmte - Project

Ringleiding voor warmte
en koude-uitwisseling
In de Tilburgse wijk Clarissenhof zijn de gebouwen niet alleen aangesloten op een
centrale wko-installatie, maar ook onderling aan elkaar gekoppeld via een ringleiding. Daarmee kunnen ze restwarmte en -koeling uitwisselen en hergebruiken.
Tekst Bas Roestenberg

Clarissenhof is een wijk in aanbouw in het cen-

ruimten. De appartementen zijn ondergebracht

Een collectieve wko op het terrein fungeert als

trum van Tilburg. De eerste woningen in de wijk

in acht complexen.

thermische bron. Deze wko bestaat uit een
doublet (één warme en één koude bron) en is

worden eind dit jaar opgeleverd, en in 2018
moet de hele wijk klaar zijn. Hij telt dan 33

Doublet-wko-installatie

aangesloten op de pompruimte van gebouw

grondgebonden woningen, ruim driehonderd

De woningen en commerciële ruimten in de wijk

‘Poort’. Er kan tot 60 m³/h grondwater in wor-

appartementen en een aantal commerciële

zijn voorzien van vloerverwarming en -koeling.

den verpompt. Vanuit deze pompruimte wordt
warm en koud water in de dubbele (koud/
warm) ringleiding gepompt, die door de wijk
loopt.

Technische ruimtes
De vijf grootste appartementsgebouwen in Clarissenhof (die ieder 53 woningen tellen) hebben elk een eigen technische ruimte met een
warmtepompunit. Deze unit is aangesloten op
de ringleiding en onttrekt thermische energie
uit het water dat vanuit die leiding binnenkomt.
De drie kleinste gebouwen (met in totaal veer-

Het warmtepompvermogen van 56
kW is voldoende om tachtig procent
van alle thermische energie te leveren

tig appartementen) hebben een gebundelde
techniekruimte met één gezamenlijke warmtepompinstallatie.
Een belangrijke rol in het klimaatsysteem van
de Clarissenhof is weggelegd voor de ONE
De wijk Clarissenhof in Tilburg waar een ringleiding voor warmte en koude wordt aangelegd.

(Own New Energy), een plug&play-warmte-

Foto: Van de Ven Bouw en Ontwikkeling.

pompconcept dat is ontwikkeld en wordt gele-
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verd door het Nederlandse bedrijf OSH (One
Solution Holland).

Plug-and-play-warmtepompconcept
De gestandaardiseerde ONE-installaties,
beschikbaar in een range van 60 kW tot 2 MW,
worden in een eigen fabriek van OSH geassembleerd. Vervolgens worden ze als complete
installatie naar de plaats van bestemming
gereden, om binnen één dag te worden geïnstalleerd. Behalve lagere installatiekosten en
kleinere faalrisico’s biedt dit systeem flexibiliteit binnen het bouwproces.
Meteen nadat een installatieruimte is opgeleverd kan de ONE worden geïnstalleerd en aangesloten op een wko of, zoals bij de Clarissenhof, op een thermische ringleiding.

CV-ketel voor warm tapwater

Een tekening van het ONE plug&play-warmtepompconcept.

In totaal telt de Clarissenhof zes installatieruimtes, elk voorzien van een ONE-installatie
met een warmtepompvermogen van 56 kW. Bij
dit project is gekozen voor een bivalente
opstelling: naast een warmtepompinstallatie
heeft elke installatieruimte een HR cv-ketel met
een vermogen van 200 kW.
Deze ketels maken warm tapwater (waarvoor
ook een vijfhonderd liter grote buffer wordt
geplaatst) en springen bij om piekvragen in
warmte op te vangen.
Interessant is dat uit berekeningen blijkt dat
het warmtepompvermogen van 56 kW voldoende is om jaarrond tachtig procent van alle thermische energie te leveren.

Comfort Distributie Set
Om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat
eenvoudig kan worden afgestemd op de wensen van de bewoners, krijgen alle woningen in
de Clarissenhof een Comfort Distributie Set.
Deze set is door OSH ontwikkeld voor toepas-

Voor individuele klimaatregeling wordt in de woningen een Comfort Distributie Set van OSH geïnstalleerd.

sing bij appartementsgebouwen, zodat optimale afstemming plaatsvindt tussen de energieopwekking door de ONE, en de warmte- of

stroom vanaf de bron tot het afgiftesysteem

Eigen energiebedrijf

koudeafname in de woningen.

gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt. Het is

Voor de realisatie van een duurzaam energie-

De software in de set wordt per woning op

een thermisch totaalconcept dat op afstand

systeem in Clarissenhof is een energiebedrijf

maat geprogrammeerd. Vervolgens kunnen de

wordt beheerd en onderhouden.

opgericht: Clarissenhof Energie BV. Hierin wer-

bewoners hun eigen meterstanden uitlezen en

Alleen een beperkt aantal specifieke aanpas-

ken Dubotechniek en OSH (beide onderdeel

de temperatuur per vertrek - op afstand -

singen en reparaties moet op de locatie zelf

van VolkerWessels) samen met Brabant Ont-

instellen.

worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd, kosten en

wikkelingsmaatschappij (BOM). Deze bedrijven

comfortverlies; het risico dat bewoners onge-

dragen zorg voor ontwerp, realisatie, exploita-

Beheer en onderhoud op afstand

mak van eventuele storingen ondervinden,

tie en bemetering van de duurzame energie-

Door de combinatie van de ONE en Comfort

wordt hiermee tot een minimum beperkt.

installatie, en leveren duurzame warmte, koelte

Distributie Sets wordt de volledige energie-

en warm tapwater aan de woningen.
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ONDERZOEK
Tapwaterinstallaties - Richtlijnen - NEN 1006

Legionella blijft een zorgenkindje
Het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland besmet raakt met Legionella blijft
stijgen. Hoeveel mensen precies besmet raken door de leidingwaterinstallatie,
weten we niet. Wel is een besmetting veel vaker in koudwater- dan in warmwaterleidingen te vinden. Irene van Veelen van ISSO legt uit wat er misgaat en waarom.
Daarnaast geeft zij aan wat installateurs kunnen doen om Legionella geen kans
te geven.
Tekst Evi Husson

Legionella Pneumophila, een bacterie die tot uit-

stelt Irene van Veelen. Zij is bij het kennisinsti-

warme en koude zones bij installaties nauwe-

groei kan komen in langdurig stilstaand en lauw-

tuut ISSO de coördinator voor alles wat met

lijks worden meegenomen in de bouwplannen.

warm water, vormt nog steeds een gevaar voor

water en sanitaire techniek te maken heeft.

Als een gebouw eenmaal bouwkundig is inge-

de mens. Per jaar zijn er ongeveer driehonderd à

Uit het onderzoek ‘Drinkwaterveiligheid en

deeld, wordt het soms heel lastig om volgens

vierhonderd ziektegevallen, veroorzaakt door

Legionella: Waar en waarom gaat het mis?’

de legionellabacterie, waarvan twee tot tien pro-

komt naar voren dat besmettingen van installa-

cent met dodelijke afloop. De helft van de

ties zich vaker voordoen in koud- dan in warm-

besmettingen wordt opgelopen in het buiten-

tapwaterinstallaties (88 resp. 2 procent, red.),

land, maar eenzelfde hoeveelheid gevallen vindt

door onvoldoende verversing of te hoge opwar-

hun oorsprong in Nederland.

ming van het koudwater. Van Veelen: “Echter,

“Het moeilijke aan de situatie is dat de precieze

of besmetting van een persoon afkomstig is

bron vaak lastig is te achterhalen. Wanneer door

van een fontein, een zwembad, douches in
sportscholen, een hotel of thuis is vaak ondui-

Praktijkrichtlijnen voor het
aanbrengen van warme en koude
zones bij installaties worden
nauwelijks meegenomen in de
bouwplannen

delijk. Dit zorgt voor een nonchalante houding
waardoor nog te gemakkelijk van richtlijnen
wordt afgeweken.”

Kennis aanwezig
“Installateurs zijn over het algemeen goed
bekend met de NEN 1006, de voorschriften

koolmonoxide slachtoffers vallen, is vaak vrij

voor de aanleg van drinkwaterinstallaties”,

eenvoudig vast te stellen wat er mis is met de

meent Van Veelen. “Het probleem bevindt zich

installatie. Er wordt vervolgens een onderzoek

vaak in de bestaande bouwplannen. Leidingen

Irene van Veelen: “Als een gebouw eenmaal

ingesteld om het incident tot op de bodem te

kunnen niet veilig worden aangelegd omdat

bouwkundig is ingedeeld, wordt het soms heel

onderzoeken. Bij Legionella is dit veel lastiger”,

praktijkrichtlijnen voor het aanbrengen van

lastig om volgens de richtlijnen te installeren.”
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de richtlijnen te installeren.”
Van Veelen geeft een concreet voorbeeld.
“Begin december had ik een installateur aan de
lijn die een discussie had met een aannemer.
Deze laatste wilde de drinkwaterleiding en de
vloerverwarming niet gescheiden houden, wat
volgens de wet- en regelgeving niet is toegelaten. De installateur stelde voor om de vloerverwarmingsverdeler in de entree van de woning
te plaatsen. De aannemer had ‘dit nog nooit
meegemaakt’ en had slechts één technische
ruimte voorzien voor beide installaties. Door
met beide partijen in gesprek te gaan - de
installateur wil tenslotte alleen maar aan de
regelgeving voldoen - is tot een gepaste oplossing gekomen. Vaak volstaat ook het geven van
een stukje uitleg. Dit is slechts één voorbeeld
van een geschil tussen opdrachtgever en
installateur, waarbij de installateur ook makkelijk de moed opgeeft als er grote druk wordt
uitgeoefend.”
Waterleidingen die te dicht bij verwarmingsleidingen lopen, met alle gevolgen van dien.

Fouten
Helaas komt het niet altijd tot een goede oplossing. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt

bijvoorbeeld in gesprek met de fabrikant, wel-

opdrachtgever aangeven dat hij het oneens is

dat ongeveer twintig procent van de onder-

licht heeft deze nog een goed alternatief.

met de werkwijze van de door hem uitgevoerde

vraagden afwijkt van de regels indien externe

Koper-zilverionisatie-systemen die effectief zijn

installatie, omdat niet aan de voorschriften

omstandigheden hierom vragen. Legionella

in het bestrijden van Legionella zijn echter niet

wordt voldaan. “Of dit juridisch voldoende is,

wordt vaak niet serieus genoeg genomen of de

de juiste oplossing. Deze mogen wettelijk

mochten er zich problemen voordoen en de

regelgeving zou te zwaar zijn waardoor richtlij-

alleen worden toegepast op prioritaire locaties

installatie als oorzaak van besmetting wordt

nen praktisch onuitvoerbaar zijn. Oorzaken

waar al problemen zijn opgetreden en niet in

aangewezen, is nog maar de vraag. Het is

zijn: onvoldoende kennis, kosten, gemakzucht,

situaties om Legionella te voorkomen. Echter,

sowieso erg jammer wanneer dit als optie

andere prioriteiten. Dit, gecombineerd met

samen met de fabrikant om tafel zitten om hel-

wordt gekozen. Het Bouwbesluit geldt tenslotte

onvoldoende controle, zorgt ervoor dat de

der te krijgen wat in de specifieke situatie het

niet alleen voor installateurs maar voor ieder-

regels en/of aansprakelijkheid niet worden

beste is, is geen overbodige luxe. Belangrijk is

een. Ik mis nog te vaak de gezamenlijke verant-

nageleefd.

dat er kennis is over beschikbare systemen en

woordelijkheid.”

Er ontstaan daardoor fouten, met een ver-

materiaal en nieuwste technologieën.”

Profileren als professional

hoogd risico op besmetting. Denk aan het aanbrengen van verwarmings- en waterleidingen in

In de knel

Naast een correcte installatie kan de installa-

één schacht; koude en warme leidingen die op

Daarnaast kan een installateur ook beroep

teur zich vaak nog beter profileren richting de

elkaar worden gelegd met kruisingen, terwijl dit

doen op externe partijen. “Wanneer een instal-

klant, meent van Veelen. “Niet alleen een goe-

niet is toegestaan; leidingen die worden afge-

lateur lijnrecht tegenover de aannemer, archi-

de installatie, maar ook een goed gebruik en

dopt waardoor dode einden ontstaan zonder

tect of opdrachtgever staat qua installatie kan

onderhoud van de installatie is belangrijk om

dat de leiding geheel wordt verwijderd; het ont-

hij contact opnemen met ons of UNETO-VNI

Legionella geen kans te geven. De installateur

breken van terugstroombeveiligingen.

voor advies, maar ook drinkwaterbedrijven

zou de gebruiker een aantal tips en adviezen

kunnen hen bijstaan. De hoogste prioriteit van

kunnen geven. Denk aan het wekelijks gebruik

Verantwoordelijkheid nemen

drinkwaterbedrijven is het leveren van veilig

van watervoorzieningen en het opstellen van

Een installateur moet meer zijn verantwoorde-

drinkwater aan gebruikers. Zij hebben daarom

een beheersplan bij laag gebruik. Door zich te

lijkheid nemen, meent Van Veelen. “Als je als

de mogelijkheid om stappen te ondernemen en

profileren als specialist, dwingt hij automatisch

installateur vaststelt dat een installatie niet kan

eventueel iets af te keuren, wanneer de veilig-

af dat er naar hem moet worden geluisterd

worden uitgevoerd zoals wet- en regelgeving

heid van de gebruiker onzeker is.”

waardoor de kans op besmetting minimaal is.”

deze voorschrijft, moet je stevig in je schoenen

In het slechtste geval, indien geen andere uit-

blijven staan en niet installeren. Het is beter om

weg mogelijk is, moet de installateur bij de

Kennis borgen

naar alternatieven te zoeken. Ga als installateur

installatie heel duidelijk schriftelijk bij de

Tot slot is het belangrijk kennis te vergaren en
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te borgen. “Er komen steeds meer nieuwe

baar up-to-date te houden. Volgt hij cursussen

rantie komt en het kennisniveau van adviseurs

oplossingen op de markt, zoals systemen of

of een bijscholing van een fabrikant, dan

wordt verhoogd. En aangezien ook aardig wat

pilots met lagere spoelfrequenties en lagere

behoudt hij zijn punten, doet hij dit niet, dan

installatiebedrijven gecertificeerd zijn voor de

tapwatertemperaturen in collectieve leiding-

verliest hij per jaar een punt waardoor hij na

BRL 6010, biedt dit een hogere garantie dat zij

waterinstallaties. De druk om de temperatuur

vijf jaar opnieuw een examen zal moeten doen.

hun eigen klanten van goed advies zullen blij-

te verlagen in het kader van energiebesparing

Op die manier hopen we dat er meer transpa-

ven voorzien.”

wordt steeds groter, maar of dit veilig is weten
we niet. Om installateurs van voldoende informatie te voorzien is er bij ISSO een aantal idee-

LEGIONELLA PNEUMOPHILA

en en plannen in ontwikkeling.”

Ontstaan Legionella

Zo speelt bij ISSO het idee om een forum en

- Er zijn meerdere soorten Legionella, maar Legionella Pneumophila serotype 1 is het gevaarlijkst voor de

database met foutmeldingen op te zetten waar-

mens. Legionella Pneumophila is een bacterie die een aantal voorwaarden nodig heeft om uit te kunnen

in installateurs informatie met elkaar kunnen

groeien tot voor de mens gevaarlijke hoeveelheden. Het gaat dan om langdurig stilstaand water

delen. Ook een digitale checklist voor hotspots

(>1 week), een groeitemperatuur tussen de 25-50 graden Celsius, de aanwezigheid van zuurstofrijk

staat op het wensenlijstje. “In plaats van in

water en voldoende voedingsbodem. In veel installaties is een biofilm (slijmerige afzetting van organisch

tabellen en documenten op te zoeken aan wel-

materiaal) aanwezig die voor legionella een prima voedingsbodem is. Trage doorstroming of stilstand in

ke randvoorwaarden de installatie moet vol-

de installatie werkt groei van deze biofilm in de hand.

doen, zou een automatische rekentool, waarin
je de parameters zelf kunt invullen veel

Besmetting

gebruiksvriendelijker zijn. Deze twee ideeën

- Besmetting kan gebeuren via leidingwaterinstallaties, maar ook koeltorens en fonteinen kunnen de

worden de komende tijd nog verder uitgewerkt.”

oorzaak zijn.
- Mensen raken hoofdzakelijk besmet door het inademen van zeer fijne waternevel of aerosolen, waarin
hoge concentraties Legionella voorkomen. Deze waternevels komen vrij bij het sproeien van douches,

Examen en bijscholingsverplichting

tuinslangen en whirlpools.

Concreter in beton gegoten is de bijscholing
van adviseurs. “Voor de prioritaire instellingen

Gevolgen besmetting

moet een risicoanalyse en beheersplan worden

- Een Legionellabesmetting kan zorgen voor een longontsteking, mogelijk met fatale afloop. Wie de ziekte

gemaakt door een gecertificeerd adviseur vol-

overleeft, houdt vaak ernstige gezondheidsklachten over.

gens de BRL 6010. Om de kwaliteit van gecerti-

- Bij een Legionellalongontsteking is altijd medische behandeling noodzakelijk.

ficeerde adviseurs te verhogen, wordt dit jaar

- Per jaar zijn er driehonderd à vierhonderd Legionellabesmettingen in Nederland, waarvan twee tot tien

de BRL 6010 Legionellapreventie aangescherpt.”
De voorstudie is inmiddels voltooid waardoor

procent met een fatale afloop.
- Het aantal gevallen van longontstekingen door Legionella stijgt, maar een duidelijke oorzaak van deze
stijging is niet bekend.
Bron: Onderzoek Drinkwaterveiligheid en Legionella: ‘Waar en waarom gaat het mis?’, Kennisinstituut voor Installatietechniek.

‘Om de kwaliteit van gecertificeerde
adviseurs te verhogen, wordt dit jaar
de BRL 6010 Legionellapreventie
aangescherpt’

LEGIONELLA IN CIJFERS

Uit het Onderzoek Drinkwaterveiligheid en Legionella, dat onder meer bestond uit een enquête,
komt het volgende naar voren:
- 74 procent van de gebouweigenaren heeft wel eens op enig moment te maken gehad met
Legionella in een installatie, waarvan 24 procent Legionella Pneumophila, de voor de mens

de feitelijke herziening dit jaar kan worden
afgerond. Het gaat hier onder meer om de toevoeging van een bijscholings- en exameneis. Er
komt met andere woorden een landelijk examen dat adviseurs dienen af te leggen om aan

gevaarlijke variant.
- 88 procent van de besmettingen werd gevonden in koudwaterinstallaties, 29% in warmtapwaterinstallaties, voor zover bekend aangegeven door de ondervraagde gebouweigenaren.
- De besmetting werd volgens de ondervraagden aan volgende oorzaken toegedicht: te weinig doorstroming (65 procent), opwarming en hotspots (53 procent), doorwarming bij mengkranen (39 procent),

te tonen dat ze over voldoende kennis beschik-

overige oorzaken (22 procent), onbekend (16 procent).

ken. Om de kennis up-to-date te houden, zal

- Bij het optreden van besmetting van de installatie boven 1.000kve/liter weet vijf procent van de eigena-

daarnaast door KvINL een bijscholingsverplich-

ren niet dat ze dit moeten melden. Tien procent weet niet waar ze de melding kunnen doen en ruim dertig

ting in werking worden gesteld door middel van

procent heeft hiervoor geen kwaliteitsprocedure vastgelegd, waardoor de melding afhankelijk is van de

een (vijf)puntensysteem.
“Ieder jaar verliest een adviseur een punt wan-

deskundigheid van een individuele medewerker.
Bron: Onderzoek Drinkwaterveiligheid en Legionella: ‘Waar en waarom gaat het mis?’, Kennisinstituut voor Installatietechniek.

neer hij of zij niets doet om zijn kennis aantoon-
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Bestaande Bouw - Verduurzamen - Energiezuinig

Hoe verduurzaam je
jaren 60-woningen?
Welke installatie voor de verwarming van de bestaande bouw is het meest duurzaam? Een lucht-waterwarmtepomp in combinatie met triple glas, zonnepanelen
samen met balansventilatie of all-electricverwarming met een Climate Booster
ventilator? In Zwolle zijn al deze combinaties toegepast bij de renovatie van
negen woningblokken. Begin 2018 is de monitoring begonnen.
Tekst Rijkert Knoppers

In de wijk Berkum in Zwolle verduurzamen

lastig, want door de duurzame technieken

duurzame technieken vragen nu eenmaal net

woningcorporatie deltaWonen en aannemer

neemt toch de complexiteit toe”, vertelt Berto

iets meer van de bewoners.”

Trebbe in samenwerking met installatiebedrijf

Boeve, vestigingsleider van Loohuis Energie-

“De bewoners in deze wijk zijn tamelijk behou-

Loohuis negen woningblokken van in totaal 46

en Installatieadvies. “Iedereen kan een thermo-

dend”, voegt projectleider Herman van Otter-

sociale huurwoningen uit de jaren 60. Dat doen

staat hoger of lager draaien , en je merkt ook

loo van deltaWonen toe. “De communicatie

ze door het toepassen van zes bouwkundige en

niet of je HR++-glas hebt of niet. Maar sommige

naar hen is heel intensief geweest, vooral om

twaalf installatietechnische energiebesparende maatregelen. Met deze Energieproeftuin

DE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN OP EEN RIJ

willen ze onderzoeken welke maatregelen het
beste werken.

In grote lijnen krijgen alle woningen aan de Kamerlingh Onneslaan, de Pieter Zeemanlaan en de Boerhaave-

De maatregelen hebben te maken met energie-

laan: een duurzaam verwarmingssysteem, energiezuinige ventilatie, spouwmuurisolatie, zonnepanelen,

besparing, energieopwekking en energieop-

isolatieglas, vloerisolatie en NOx-neutraliserende dakpannen. Deze dakpannen zetten stikstofdioxide

slag. Concreet gaat het vooral om het gebruik

afkomstig van uitlaatgassen en verwarmingstoestellen om in niet-schadelijke stoffen. Bovendien krijgen

van zonnepanelen, accu’s, warmtepompen,

alle woningen een slimme thermostaat in combinatie met slimme meters en een energiedisplay in de wo-

warmteterugwinning en speciaal isolerend

ning voor inzicht in hun energieverbruik.Maar het samenvattend overzicht laat niet zien hoe veelzijdig de

glas. Alle woningen in de betreffende woning-

aanpak in Berkum is. In totaal zijn er toepassingen binnen één wijk van:

blokken hebben dezelfde oriëntering op de zon.

• 7 verschillende verwarmingssystemen, waarvan 2 hybride, 2 all-electric, 1 conventioneel en

Veel voorbereiding en voorlichting

• 5 verschillende manieren van opwekking van zonne-energie.

Het renovatieproject, dat na de bouwvakantie

• 3 verschillende manieren van energieopslag in de vorm van elektriciteit en warmte.

van 2017 van start ging, vroeg veel voorberei-

• 4 verschillende ventilatiesystemen.

dingstijd: niet alleen om de potentiële techni-

• Compartimentering warme ‘leefzone’.

sche maatregelen in kaart te brengen, maar

• ZeoTHERM adsorptiewarmtepomp.

ook om de bewoners te overtuigen van het nut

• Plug-and-play zonvolgsysteem Smartflower.

daarvan. “Er is uitgebreid onderzoek gedaan

• Langdurige monitoring van zowel de harde als zachte kant.

1 experimenteel.

naar de mogelijke ingrepen. Uitgangspunt
daarbij was dat de betreffende technieken niet
al te ingewikkeld moesten zijn. Maar dat bleek
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ze ervan te overtuigen dat de maatregelen kostenbesparend werken. Dat is een belangrijk
argument, want de meeste bewoners zijn nu
eenmaal niet erg betrokken bij het onderwerp
duurzaamheid, zij willen vooral weten wat de
consequenties voor de huur zijn en hoe hun
woning er in de toekomst uit gaat zien.”

Gasloze woningen niet verplichten
De landelijke overheidsdoelstelling is dat alle
woningen in 2020 gemiddeld een B-label hebben, maar deltaWonen legt in de Energieproeftuin de lat hoger. “De woningen hebben op dit
moment allemaal een E-, F- of G-label en zijn
daarom niet bepaald energiezuinig”, aldus Van
Otterloo. “Doordat we verschillende maatregelen toepassen, zullen we ook verschillende
energie-indexen gaan halen, het minimum is A,
maar sommige woningen zullen een A+, A++ of
zelfs een A+++ label halen.”
“In twee blokken zouden we ook gasloze woningen kunnen realiseren, maar we willen dat niet
verplichten, want dat heeft natuurlijk vergaande consequenties. Bijvoorbeeld omdat mensen
dan elektrisch moeten gaan koken. Maar verrassend genoeg zijn er toch vier mensen uit de
Pieter Zeemanlaan die deze overstap willen
maken.”
Boeve benadrukt ook dat het bij dit project om
een combinatie van bestaande technieken en
enkele innovatieve componenten gaat. “Uniek
aan de Energieproeftuin in Zwolle is dat we
gelijktijdig bij meerdere gelijksoortige woningen verschillende technieken toepassen, die
we gaan monitoren”, vertelt Boeve. “Dat moet
onder meer duidelijk maken welke aanpak het
beste bij deltaWonen past.”

All-electric, hybride en gasgestookte
installaties

beperkt tot drie concepten: een gewone cv-

land heeft plaatsgevonden, bleek dat mensen

ketel, een hybride cv-ketel met een warmte-

bijna nooit naar het besparingsverloop gingen

Het is niet de eerste keer dat installatiebedrijf

pomp en een all-electric warmtepomp. Dat zijn

kijken. Want dan moesten ze naar de meterkast

Loohuis diverse technieken in één woning-

dus drie heel duidelijke verschillende installa-

lopen en daar allerlei knopjes bedienen”, aldus

bouwproject heeft toegepast. Zo kregen bij het

ties, die we monitoren. Je merkt dat vastgoed-

Van Otterloo. “Dit apparaat is van het Engelse

zogeheten Spoelerij-project in Almelo de

eigenaren wel willen verduurzamen, maar ze

bedrijf Geo en is naar verwachting veel

betreffende 18 huurwoningen zowel all-electric,

zien door de bomen het bos niet meer. Zowel

gebruiksvriendelijker, want je kan in een oogop-

hybride als gasgestookte installaties (zie ook

de aanpak in Zwolle als in Almelo kan dan dui-

slag zien hoe het er met je energieverbruik

kader, red.). Op deze manier kon Loohuis goed

delijkheid verschaffen.”

ervoor staat.”

in de praktijk functioneerden en hoeveel tijd er

Gebruiksvriendelijk monitoren

Concepten vergelijken

met het onderhoud gemoeid was.

Bijzonder bij het project in Zwolle is dat de

In januari 2018 begint de monitoring van het

“Het gaat om de voormalige fabriek van

bewoners een monitoringssysteem krijgen, een

energieverbruik om te kunnen beoordelen wel-

Koninklijke Ten Cate, een industrieel erfgoed,

eenvoudig apparaatje, waarbij meteen te zien is

ke combinatie het beste resultaat oplevert. Van

waarin woningen zijn gebouwd”, aldus Boeve.

hoe de energiebesparing verloopt. “Bij de uitrol

Otterloo: “Het bedrijf Benext gaat zijn software

“In Almelo is het aantal toegepaste technieken

van de slimme meter, zoals die elders in Neder-

aanpassen om het effect te kunnen onderzoe-

onderzoeken hoe de verschillende technieken
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By your side

from concept to completion
Een gezond binnenklimaat is een van de grootste
uitdagingen bij energieneutraal bouwen. Met onze
kennis en ervaring zijn we in staat om ook voor de
meest complexe klimaattechnische systemen een
eenvoudige, effectieve systeemoplossing te bieden.

Ů
Ů
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ken van alle maatregelen. De woningen in Ber-

Inzicht in historisch energieverbruik

Bewonerstevredenheid

kum zijn goed geschikt voor dit project, omdat

Volgens Boeve zal het lang niet altijd mogelijk

Boeve wijst erop dat er uiteindelijk geen een-

het om dezelfde woningen gaat, allemaal

zijn om precies per maatregel te weten te

duidig antwoord zal komen over welke duurza-

gebouwd in de jaren ‘60. Dit maakt de resulta-

komen hoeveel besparing deze teweeg heeft

me technieken het meest aantrekkelijk zijn.

ten goed vergelijkbaar. Criteria hierbij zijn:

gebracht. “Bij sommige maatregelen, zoals bij

“Als je kijkt naar duurzaamheid, dan zal er wel

kosten, plaatsings- , onderhouds- en gebrui-

de toepassing van kunststof kozijnen en de

een favoriete techniek te voorschijn komen.

kersgemak, energiebesparing en energiebe-

houten kozijnen, zullen de meetresultaten zo

Maar als je deze vraag aan de financiële man

wustwording.”

weinig onderling verschillen dat je daar geen

Het is daarbij de vraag of allerlei maatregelen

conclusies aan kunt verbinden.”

in de praktijk ook naar wens zullen werken,

Boeve: “Aan de andere kant meten we een aan-

stelt Otterloo. “We willen echt leren van wat we

tal basispunten, zoals de opwekking van

daar doen. Het is niet uitgesloten dat we ook

stroom en het leveren van energie voor de ver-

bepaalde technieken hebben toegepast waar-

warming en warm tapwater, die je er redelijk

van deltaWonen vraagt, dan kijkt hij naar het

van we nu al zeggen dat we dat nooit meer zul-

goed uit kunt halen. Maar wat heel belangrijk is,

exploitatiemodel en komt er misschien een

len doen. Andere maatregelen zijn erg effectief

is dat we de beschikking hebben over het histo-

heel ander antwoord te voorschijn. Uiteindelijk

en kostenefficiënt geweest. Het is ook de

risch energieverbruik van de bewoners. Nie-

zal het in Zwolle heel belangrijk zijn hoe tevre-

bedoeling om de resultaten wijd te versprei-

mand kan vertellen wat het eigen energiever-

den de bewoners zijn. Of het geboden comfort

den, zodat ook anderen profijt kunnen hebben

bruik is, dat is zo afhankelijk van de situatie.

bijvoorbeeld bevalt en of de installaties wel

van onze resultaten.”

Maar aan de hand van de historische gegevens

gemakkelijk te bedienen zijn. Dat zal van door-

kan je wel degelijk nauwkeurig bekijken wat het

slaggevende betekenis zijn.”

‘Door de duurzame technieken
neemt toch de complexiteit toe’

effect is van bepaalde verbeteringen.”
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De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst
De verduurzaming van het woningbestand is een
belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen waar
al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de
verduurzaming van het bestaande woningbestand, ligt
de lat hoog.
Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de
toekomst geeft u een overzicht van de eisen die worden
gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en
in de toekomst.
Het boek gaat in op de classificaties van onder andere:
de “All-electric” woning, “nul-energie” en de “autonome”
woning.
In het boek vindt u alles over:
Q

Comfort in en rondom de woning

Q

Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

Q

Veiligheid in en rondom de woning

Q

De (toekomstige) energievoorziening in een woning

Q

Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

Q

Slimme meet- en schakeltechnieken

Auteur: Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef ) Cobben

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is
bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen.
Prijs: € 49,95 excl. btw
ISBN: 9789492610027
108 pagina’s

Bestellen of meer informatie:
Ga naar www.vakmedianetshop.nl/woonhuisinstallatie
of bel (088) 58 40 888.
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CV-ketel - Topline - Problemen

Nieuwe Nefit-ketel
voor helft van de prijs
Volgens RTL Nieuws zouden duizenden cv-ketels van Nefit gevaarlijk zijn. Dit omdat
er brand kan ontstaan en er risico bestaat op koolmonoxidevergiftiging. Gedupeerden
krijgen gratis vervangende onderdelen of een nieuwe ketel voor de helft van de prijs.
Tekst Maarten Legius

Het gaat om het type Topline dat tussen 2006
en 2009 is geproduceerd. RTL Nieuws sprak
voor zijn onderzoek met experts en installatiebedrijven. Volgens Nefit zijn er in totaal twaalf
gevallen van brandschade bekend bij de Topline-ketels.

Brander vervangen
Er waren al eerder problemen met ketels uit de
Topline-serie. Zo heeft Nefit begin 2017 aan
installateurs en consumenten laten weten dat
de originele branderklemmen in bepaalde cvketels van het type Topline problemen kunnen
veroorzaken. De leverancier adviseerde toen
installateurs om de originele brander van deze
toestellen tijdens de reguliere onderhoudsbeurt te vervangen. Dit euvel was in 2009 aan
het licht gekomen. Begin 2017 liet Nefit weten
installateurs in te schakelen omdat van de
128.000 ketels er slechts bij 40.000 ketels het
onderdeel was vervangen.

Problemen met warmtewisselaar
Het probleem zit hem nu in de warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de hitte kan vervormen en heet rookgas kan lekken. Ook zou
koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen.
In Nederland zijn ruim 128.000 van de bewuste
ketels verkocht. Ook zijn er ruim 50.000 geëxporteerd naar onder meer Duitsland en België.

Vervanging van warmtewisselaar
Als installateurs het probleem met de warmtewisselaars melden bij Nefit, zorgt de fabrikant
voor vervanging van het onderdeel. Maar vol-

De warmtewisselaar van de cv-ketel kan door de hitte vervormen waardoor heet rookgas kan lekken.
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VOLLEDIG OP MIJ
AFGESTEMD
BETEKENT VOOR
MIJ: VOOR ELKE
VRAAG EEN PASSENDE
OPLOSSING BIEDEN
WOLF heeft een zeer breed assortiment met een
duidelijke focus op energiebesparing en energie
neutrale oplossingen. WOLF biedt volledig op het
project en op elkaar afgestemde systeemoplossingen.
Een complete systeemoplossing kan bestaan uit
een willekeurige combinatie van gaswandketel,
warmtepomp, woonhuisventilatie-unit en een
zonne-energiesysteem. Compleet geleverd met een
regelsysteem, eenvoudig te bedienen met de
WOLF SmartSet App of Portal.
VOOR MEER SLIMME OPLOSSINGEN: PRO.WOLF.EU
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gens RTL Nieuws heeft de ketelleverancier ver-

de NVWA is afgesproken dat eind 2018 alle bran-

energiebedrijf NRT en Peter Coppes is direc-

zuimd een terugroepactie voor de warmtewis-

ders zijn vervangen, tijdens regulier onderhoud

teur van C+B Advies.

selaars op te zetten en zou het de Nederlandse

aan de ketel. Daarom is het belangrijk dat men-

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet goed

sen hun ketel periodiek laten controleren vol-

Geen direct gevaar

hebben geïnformeerd. Nefit bevestigt aan het

gens de voorschriften.’ Inmiddels heeft Nefit een

Nefit, dat onderdeel uitmaakt van Bosch,

nieuwsprogramma dat ze te maken hebben

onafhankelijk onderzoek aangekondigd.

erkent dat ‘een deel van de warmtewisselaars

met ‘een hoge uitval van warmtewisselaars’

bij dit type toestel eerder defect raakt dan zou

Brandgevaar

mogen worden verwacht.’ Dat zou echter geen

Twee experts hebben in opdracht van RTL

direct gevaar opleveren. ‘Bij een defecte wisse-

Smelt- en schroeischade

onderzoek gedaan naar de ketels en consta-

laar kan sprake zijn van een lekkage van rook-

In antwoorden aan RTL Nieuws meldt Nefit, dat

teerden dat ze een verhoogd risico op brandge-

gassen. In dat geval zullen de rookgassen door

onderdeel is van Bosch, 63 meldingen te heb-

vaar en koolmonoxidevergiftiging opleveren.

de onderdruk binnen de afgesloten ketel blijven

ben gekregen over smelt- of schroeischade aan

De warmtewisselaar kan volgens Peter Coppes

en via het rookgasafvoerkanaal naar buiten

de binnenkant van de toestellen. Er zijn acht

en Piet Maas door hitte vervormen en heet

worden afgevoerd’, stelt Bosch.

gevallen bekend van zulk soort schade aan de

rookgas lekken. Ook zou koolmonoxide uit de

buitenkant van de apparaten. In een verklaring

ketel kunnen ontsnappen.

bij de Topline-serie.

die verspreid is, meldt Nefit verder: ‘Er zijn ons

Gratis vervangen of nieuwe ketel
Klanten kunnen het onderdeel gratis laten ver-

twaalf gevallen van brandschade bekend bij de

Problemen met de slimme gasmeter

vangen of een nieuwe Nefit-ketel aanschaffen

128.000 ketels die we van dit type hebben ver-

Onderzoekers Coppes en Maas brachten

voor ‘ruim de helft van de prijs’, liet het bedrijf

kocht in 2006 tot en met 2009.’

onlangs nog via het tv-programma Kassa het

weten. Volgens RTL Nieuws heeft het bedrijf de

probleem met de slimme gasmeter aan het

instanties niet goed geïnformeerd. Bosch

Branders vervangen

licht, die voorzien was van een schroefdraad-

ontkent dit. ‘Alle ons bekende incidenten,

‘Dat zijn er twaalf teveel en we doen er alles aan

verbinding die niet aan de norm voldeed. Piet

relevante feiten en rapporten zijn gedeeld met

om meer gevallen te voorkomen. In overleg met

Maas is gepensioneerd hoofd inspectie van

de verantwoordelijke autoriteiten.’

best
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Aardwarmte – Bodemwisselaars - Boren

Warmte uit de diepe
ondergrond halen
Zeker nu het verwarmen van woningen zonder aardgas op de landelijke agenda
staat, neemt de belangstelling voor aardwarmte-installaties toe. Verticale
installaties - die tot vijfhonderd meter diepte warmte ophalen - zijn het meest in
trek, maar ook diepe boringen van enkele kilometer dieptes komen in beeld.
Is de installatiewereld al klaar voor deze techniek?
Tekst Rijkert Knoppers

In het Friese Lemmer wil de gemeente in de aan

“Voor het verwarmen van woningen en kanto-

vijftig meter, wij hebben van begin af aan

de noordoostzijde gelegen wijk Tramdijk Oost

ren in combinatie met een warmtepomp zijn

gezegd dat we meer de diepte in willen. Zo

van Lemmer nieuwe woningen bouwen zonder

dergelijke gesloten systemen heel aantrekke-

boren wij nu in Amsterdam op een project

aardgasaansluiting. Om de woningen van warmte

lijk. En dat heeft vooral te maken met de een-

44 putten van driehonderd meter diep, hier-

te voorzien is het bedrijf Remon uit Marum

voud van die systemen”, vertelt Rienko Akker,

mee realiseren wij veel vermogen, hoge aan-

begonnen met het aanleggen van zeshonderd

bedrijfsleider van Remon. “De belangstelling

voertemperaturen en minder interferentie naar

boorputten voor de winning van aardwarmte.

voor deze verticale bodemwarmtewisselaars

omliggende systemen. Bij volgende projecten

Afhankelijk van de bodemgesteldheid zijn de put-

(vbww) is groot. De meeste boorbedrijven

overwegen we om tot vijfhonderd meter diepte

ten negentig tot driehonderd meter diep.

boren tot een diepte van honderd tot honderd-

te gaan boren, hiervoor hebben we al de benodigde boorstellingen in huis gehaald.”
Volgens Akker is de techniek op dit gebied vol-

De praktijk van de ultradiepe
geothermie komt snel dichterbij

ledig doorontwikkeld, er zijn al speciale opleidingen voor installateurs, terwijl de betreffende
installatiebedrijven sinds 1 oktober 2014 aan
bepaalde eisen moeten voldoen. “Bij een
warmtepomp praat je over een heel specialistische techniek, waarvoor installateurs cursussen van ongeveer drie dagdelen kunnen volgen.
Ze kunnen vervolgens een Cito-examen afleggen”, aldus Akker. “Ook de installatiebedrijven
die bodem gekoppelde warmtepompen willen
De belangstelling voor verticale bodemwarmtewisselaars is groot.
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bepaalde eisen voldoen, zij moeten gecertificeerd zijn volgens BRL 6000-21.”

Optimale diepte
Over de optimale diepte van verticale aardwarmtesystemen is het laatste woord nog niet
gezegd. Zo kiest het in Katwijk aan Zee gevestigde Albreco ervoor om de warmte op maximaal tweehonderd meter diepte te gaan onttrekken. “Dieper boren is niet zo zinvol”, meent
directeur Marcel Imthorn. “Dieper boren kost
meer, uit bedrijfsoverwegingen is een diepte
van 125 tot 150 meter optimaal. Als je meer
warmte wilt onttrekken kan je dit ook regelen
door meer boorgaten te realiseren. Als je
warmte van boven de honderd graden wilt hebben, bijvoorbeeld voor industriële toepassingen, zul je op minstens drie kilometer diepte

Afhankelijk van de bodemgesteldheid zijn de putten negentig tot driehonderd meter diep.

moeten zitten.”
Volgens Imthorn is dit een kostbare aangelegenheid, het boren tot tweehonderd meter kost
25 à 30 euro per meter, bij heel diep boren gaat
het om duizenden euro’s per meter. Dergelijke
investeringen zijn alleen terug te verdienen als
je bijvoorbeeld hele woonwijken op deze manier
van warmte kunt voorzien. “Ik ben overigens
ook niet zo’n voorstander van dergelijke collectieve systemen”, aldus Imthorn. “Want als er
iets gebeurt, ligt gelijk de hele wijk plat. Individuele systemen zijn in dit opzicht veel minder
kwetsbaar.”

Aardwarmteproject bij woonboot
Volgens Imthorn ontwikkelt de markt voor aardwarmtesystemen zich sinds twee jaar gunstig,

Remon boort in Amsterdam op een project 44 putten van driehonderd meter diep.

onder meer door het streven naar aardgasloze
woningen. Een van de interessantere projecten
die Albreco recent heeft gedaan is een aard-

Hoe dieper hoe liever?

(warmtelevering aan bierbrouwerij Bavaria),

warmteproject bij een woonboot. “Omdat wij

En dan zijn er de geothermische projecten, waar-

Helmond (warmtelevering aan het bestaande

over betrekkelijk kleine boormachines kunnen

bij de warmte uit veel dieper liggende aardlagen

stadsverwarmingsnet), Asten/Someren

beschikken, hadden we niet veel ruimte nodig

komt. Zo zal op het terrein van de fritesfabrikant

(warmtelevering aan de glas- en tuinbouw) en

om te gaan boren”, aldus Imthorn. “Een uitda-

Agristo op het bedrijventerrein Vossenberg in

Amernet (warmtelevering aan het bestaande

ging was vervolgens wel, hoe je de aardwarmte-

Tilburg binnenkort een eerste boring naar aard-

warmtenet Amercentrale). Omgerekend zou-

leidingen het beste zou kunnen verbinden met

warmte plaatsvinden. Het is de bedoeling om op

den de projecten samen 35.000 woningen van

een boot die de hele tijd wiebelt.”

ongeveer 2,5 kilometer diepte grondwater van

warmte kunnen voorzien.

Imthorn wijst er in dit verband op, dat ook de

zo’n negentig graden op te pompen, en dat te

certificering sinds 2014 een positieve ontwik-

gebruiken voor verwarming van woningen of voor

Onderzoek ultradiepe aardwarmte

keling heeft veroorzaakt. “Voor die tijd kwamen

het productieproces van Agristo.

Maar het kan nog veel dieper dan de hier

aardwarmteprojecten nog wel eens negatief in

Het project maakt deel uit van de Green Deal

genoemde 2,5 km. Dat blijkt uit een onderzoek

de pers”, aldus Imthorn. “Maar de certificering

Geothermie Brabant, dat als doelstelling heeft

van het in Den Haag gevestigde Rathenau Insti-

heeft ertoe geleid dat de installateurs de aard-

het versnellen van de ontwikkeling van geother-

tuut naar ultradiepe aardwarmte. Het gaat bij

warmtesystemen beter gingen berekenen,

mie in de provincie Noord-Brabant. Het gaat in

deze vorm van geothermie om boringen naar

sindsdien hoor je eigenlijk nauwelijks kritische

totaal om vijf geothermieprojecten, naast het

heet water van minstens 120 graden C. op een

geluiden over dit soort systemen.”

genoemde project in Tilburg volgt Lieshout

diepte van meer dan vier kilometer. In ons land
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Professioneel
advies op het
gebied van
verwarming
en sanitair
Uitgebreid assortiment op voorraad
Vandaag besteld = morgen 07.00 uur
in de vestiging
Chat met ons van 07.00 tot 22.00 uur
op warmteservice.nl

56

VESTIGINGEN

WARMTESERVICE

warmteservice.nl

verwarming | sanitair | installatiemateriaal

Eurolyzer STx serviceanalyser

Inruilactie
Uw oude rookgasanalyser
is tot € 300,- waard
Koop tussen 1 januari en 31 maart 2018
een Eurolyzer STx actieset, stuur uw oude
rookgasanalyser aan ons toe en krijg tot
€ 300,- retour!
Het Eurolyzer STx pakket wordt geleverd
inclusief accessoires, stevige draagkoffer
en KWSe service en kalibratie.
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is nog geen ervaring opgedaan met deze vorm
van aardwarmte, stellen de auteurs in het rapport uit december 2017. In bepaald opzicht is
dat een gemiste kans, want volgens een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) is ultradiepe aardwarmte de
enige realistische optie voor grootschalige verduurzaming van de warmtevoorziening van de
Nederlandse industrie. De overtollige restwarmte is vervolgens te gebruiken door andere
warmtevragers zoals glastuinbouw of woningen aangesloten op een warmtenet.
Als gevolg van de doelstelling van het Energieakkoord is de behoefte aan warmte van meer
dan honderd graden C groot. “Per jaar is er cir-

De techniek op het gebied van geothermie is volledig doorontwikkeld.

ca 170 PJ aan industriële warmtevraag van honderd tot tweehonderd graden C,’ zo stelt een
rapport van TNO uit 2016. ‘Daarnaast is er vol-

Boven de grond stroomt het water door een

toezicht op de Mijnen, uit juli 2017. In een brief

gens het Ministerie van Economische Zaken

warmtewisselaar die de warmte aan het water

aan de minister van Economische Zaken waar-

nog een circa 650 PJ per jaar aan warmtevraag

onttrekt. Via de tweede buis stroomt het afge-

schuwt de toezichthouder voor het onder-

van minder dan honderd graden C vanuit de

koelde water onder druk terug de bodem in. In

schatten van risico’s, nu de aardwarmteprojec-

glas- en tuinbouw en de gebouwde omgeving.”

de diepe ondergrond liggen de twee putten op

ten in populariteit toenemen. De waarschuwing

ongeveer 1,5 kilometer uit elkaar om te voorko-

geldt vooral voor de ultradiepe geothermie. De

Proefboring open bronsysteem

men dat het koude retourwater zich mengt met

toezichthouder wijst erop dat de uitvoerders

Maar de praktijk van de ultradiepe geothermie

de warme waterbron.

van de projecten vaak zo weinig kennis van de

komt snel dichterbij, zo erkennen ook de

Deze techniek is complexer dan een gesloten

techniek hebben, dat de veiligheidscultuur en

onderzoekers van het Rathenau Instituut. Want

systeem doordat er meer storingsgevoelige

de technische competenties in de sector te

bij Naaldwijk, in het Westland is afgelopen

componenten zijn. Daar staat tegenover dat

wensen over laten. Met name de gerichtheid

november de boring van het Trias Westland

open systemen relatief hogere vermogens kun-

om de kosten zo laag mogelijk te houden,

project van start gegaan om warmte van meer

nen leveren.

wreekt zich: “De uitvoerders maken gebruik

dan honderd graden Celsius op te pompen van

Met de eerste boring wil Trias Westland onder

van inferieure materialen of zetten onvoldoen-

vier kilometer diepte. Het gaat hierbij om een

meer onderzoeken hoe doorlatend de zogehe-

de gekwalificeerd personeel in. Ook reserveren

proefboring, om te onderzoeken of aardwarmte

ten Triasformatie is. Omdat de geologische

ze onvoldoende geld om onverwachte kosten

op deze locatie economisch winbaar is.

gegevens, die in Nederland beschikbaar zijn,

en risico’s op te vangen, en de installatie na

In tegenstelling tot de hierboven genoemde

betrekking hebben op dieptes tot ongeveer drie

gebruik weer te ontmantelen.”

gesloten aardwarmtesysteem met een geslo-

kilometer, is het noodzakelijk om een proefbo-

Daarnaast klinkt de waarschuwing op de ver-

ten buizenstelsel gaat het hier in het Westland

ring op vier kilometer te realiseren. De gege-

hoogde kans op aardbevingen zoals in oostelijk

om een open bronsysteem. De aardwarmte-

vens van deze boring vormen een voldoende

Brabant en Noord Limburg, nabij de Peelbreu-

installatie bestaat uit twee buizen, een doublet.

basis om vervolgens het installatietechnische

ken en in gebieden waar sprake is van seismici-

Een pomp haalt via een put het warme water

gedeelte en het warmtenet te kunnen ontwer-

teit als gevolg van gaswinning, zoals in Gronin-

omhoog.

pen. Ook in andere delen van ons land neemt de

gen. Een terughoudende opstelling zou

belangstelling voor ultradiepe aardwarmtepro-

helemaal moeten gelden als het gaat om ultra-

jecten toe. Zo wil een consortium op het terrein

diepe geothermie, dieper dan vier kilometer.

BODEMWARMTEWISSELAARS

van Utrecht Science-Park met behulp van een

Naast de hier besproken verticale systemen be-

geothermische installatie onder meer het acade-

Literatuur

staan er ook horizontale systemen met een ondiep

mische ziekenhuis UMCU, universiteitsgebou-

Samen kennis aanboren - Verkenning van kennis en

leidingstelsel. De verticale systemen halen de

wen, TNO en bijvoorbeeld studentenwoningen

opvattingen over ultradiepe geothermie, M. Smink, e.a.,

warmte uit de kern van de aarde, bij de horizontale

en kantoren van duurzame warmte voorzien. De

Den Haag, Rathenau Instituut 2017 https://www.rathe-

systemen ligt er een leidingstelsel vlak onder het

warmte komt van vier kilometer diepte.

nau.nl/nl/publicatie/samen-kennis-aanboren

voldoende warmte te kunnen genereren is een rela-

Risico’s exploiteren aardwarmte

Ultradiepe geothermie: Overzicht, inzicht & to-do

tief groot leidingstelsel noodzakelijk, wat om een

Dat het exploiteren van aardwarmte met de

ondergrond, T.A.P. Boxem, e.a., Utrecht, TNO 2016.

voldoende groot aardoppervlak vraagt.

nodige voorzichtigheid zal moeten gebeuren,

https://www.tno.nl/media/9728/tno_udg-onder-

blijkt wel uit een waarschuwing van de Staats-

grond_r10803.pdf

aardoppervlak en komt de warmte van de zon. Om
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Blijf volledig op de hoogte met de
twee boeken over klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing 1 - Warmtetechnieken
Ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer

Klimaatbeheersing 2
Luchtbehandeling, ventilatie en koeling

In het full colour praktijkboek Klimaatbeheersing 1
Warmtetechnieken krijgt u een duidelijke uitleg
van de theorie en de praktijktoepassingen van
warmtetechnieken.

Dit full colour praktijkboek maakt de theorie van
luchtbehandeling, ventilatie en koeling duidelijk en
legt de toepassing hiervan uit.

Boek 1 behandelt onder andere: warmteopwekking,
-distributie en -afgifte; cv-ketels, warmtepompen
en circulatiepompen; warmtekrachtkoppeling en
warmte-koudeopslag; dimensionering van leidingen;
behaaglijkheid en warmteverliesberekening;
vloer- en wandverwarming; binnenklimaat en
behaaglijkheidsbegrippen.

Boek 2 behandelt onder andere: Mollier h-x-diagram;
luchtbehandeling componenten en systemen;
brandwerende voorzieningen; warmtepompen;
eenvoudige koellastberekening; mechanische
ventilatiesystemen; VRF- en VRV-systemen; ontwerp
van luchtverdeelsystemen; uitleg en werking van
koeltechnische installaties.
Prijs € 135,– (exclusief btw)

Prijs € 135,– (exclusief btw)

NU BOEK 1 EN BOEK 2 VOOR € 199,– (exclusief btw)
De boeken zijn onmisbare naslagwerken voor iedereen die in
de praktijk met klimaatbeheersing te maken heeft.
Ga voor meer informatie of uw bestelling naar
www.bimmedia.nl/klimaatbeheersing

MARKT
Milieudoelstellingen - Vakmensen - Opleiden

Hoe toekomstbestendig is
de installateur?
Er zijn niet voldoende vakmensen om de milieudoelstellingen van het kabinet
voor elkaar te krijgen, terwijl er zoveel werk te verzetten is. Dat is een van de
conclusies uit gesprekken tussen overheid, opleidingsinstituten en het bedrijfsleven. Bovendien vragen de nieuwe ontwikkelingen ook om andere vaardigheden.
Hoe wordt en blijft de installatiebranche toekomstbestendig?
Tekst André Weigand
Het is één van de grootste opdrachten voor het

materiaal wordt hergebruikt. Zo worden oude

reguliere onderwijs blijkt niet aan te sluiten bij

nieuwe kabinet: Nederland moet veel minder

plafondplaten gebruikt als extra isolatiemateri-

wat bedrijven nodig hebben. Een stevige waar-

CO2 gaan uitstoten. In 2030 moet die uitstoot

aal in buitenmuur / gevels. Personeel vinden is

schuwing aan de politiek: zo gaat het de ver-

met de helft zijn gedaald, en in 2050 gestopt.

moeilijk: gemiddeld 100 tot 130 vacatures bij

keerde kant op. De coalitiepartijen willen vak-

Klimaatminister Wiebes nodigde in december

dat project, zegt Aukje Kuypers, directeur van

mensen voor de klas, om dat probleem op te

de top uit van bedrijfsleven en milieuorganisa-

installatiebedrijf Kuijpers. Dat probleem speelt

lossen. Paul van Meenen, Tweede Kamerlid

ties om daarvoor de eerste stappen te zetten.

bij alle installateurs. Er zijn er domweg veel te

voor D66: “Wat we over het hoofd zien, is dat

weinig. Doekle Terpstra daarover: “We weten

beroepsonderwijs vraagt om mensen uit de

Meer vakmensen nodig

nu al: in onze branche van 150.000 werkne-

praktijk, die weten hoe het is om in zo’n bedrijf

Eerste conclusie: om te beginnen moeten er

mers: volgend jaar een tekort van 20.000. En

werkzaam te zijn, om met die nieuwste technie-

meer vakmensen komen. “Die zullen we gaan

dat zal per jaar met 20.000 toenemen.”

ken bezig te zijn. Die mensen moet je verleiden
om voor die klas komen te staan.”

opleiden”, aldus de minister. “Er zijn veel vakmensen nodig. Voor hen zal de arbeidsmarkt

Vakmensen voor de klas

weer heel aantrekkelijk kan worden. Uitdrukke-

En wie na school aan het werk wil, blijkt ook nog

Bouwsector in transitie

lijk natuurlijk is het feit dat wij met elkaar moe-

eens veel te theoretisch te zijn opgeleid. Nood-

De bouwsector verandert in al zijn facetten. Dit

ten verduurzamen, niet alleen in de gebouwde

gedwongen organiseren bedrijven zelf nascho-

geldt bijvoorbeeld voor de inhoud van het werk,

omgeving. Dat betekent voor heel veel mensen

ling. Kuypers ziet het persoonlijk als een bewijs

maar ook de technische tools en communica-

nieuw werk, nieuw economisch perspectief,

van armoede van het onderwijslandschap. Het

tiemiddelen waarmee wordt gewerkt. Welke

nieuwe sectoren komen op, nieuwe exportkansen… Het is juist zo mooi: het is klimaat, maar
het is ook Economische Zaken”, aldus Wiebes.
Optimistische minister dus.

Praktijkvoorbeeld
CO2 terugdringen kun je bijvoorbeeld door huizen en kantoren te isoleren. Maar daar zit nu
juist een groot probleem. Er zijn tienduizenden
vacatures en wat komt er dan terecht van al die
duurzame plannen? Een voorbeeld: het stadhuis van Eindhoven gaat helemaal op de schop.
Ze werken daar al heel milieubewust: het sloop-

De technobiel.
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VLOERVERWARMING. VOOR IEDERE SITUATIE.

Renovatie

Nieuwbouw

Houten vloeren

De MAGNUM Mat, TubeMat en SlimFit
systemen zijn uitermate geschikt voor
renovatieprojecten. MAGNUM SlimFit kan zelfs
in de muur worden verwerkt zodat er geen
radiatoren in de ruimte nodig zijn.

MAGNUM Cable, Tacker- en Noppenplaatsystemen zijn uitermate geschikt voor
nieuwbouwprojecten en kunnen rechtstreeks
in de cementdekvloer worden geïnstalleerd.

Speciaal voor parket, laminaat en houten
vloeren: MAGNUM Foil: Een ultra-dunne
(0,4mm) elektrische vloerverwarmingsfolie en
MAGNUM Dryfloor: Een 25mm watergedragen
systeem met warmtegeleidingsprofielen.

MAGNUM Mat

MAGNUM TubeMat

MAGNUM SlimFit

MAGNUM Cable

MAGNUM Tacker

MAGNUM Noppenplaat

MAGNUM Foil

MAGNUM DryFloor

Voor meer informatie kijk op magnumheating.nl of bel tijdens kantooruren naar 0166-609 300.

Filtratie - omgekeerde osmose - waterontharding - UV-sterilisatie - CV-waterbehandeling

BWT Nederland BV - Coenecoop 1 - 2741 PG Waddinxveen

www.bwtnederland.nl
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vaardigheden heeft de installateur van de toekomst nodig? En verschillen ze veel met de huidige situatie? Duidelijk is wel dat de bouwsector in transitie is. De installatiequote van
gebouwen en woningen stijgt, en bouwdelen
moeten steeds vaker met elkaar kunnen communiceren. Internet of Things (IoT) is sterk in
opkomst en ‘slimme’ apparaten gaan de
woning van de toekomst beheersen, zo is de
verwachting. Duurzaamheid staat hoog op de
agenda, waarbij gekeken wordt naar de totale
levensduur van een gebouw, zowel qua kosten,
materialen als onderhoud. Hoe kan een installateur mee in deze veranderende sector?

Klimaatminister Wiebes.

Aukje Kuypers, directeur van installatiebedrijf Kuijpers.

Invloed van de technologie
Smartphones, apps en tablets zijn niet meer
weg te denken uit werkprocessen. De verwachting is dat de 3D-printer in de toekomst
gebruikt gaat worden om installatieonderdelen
te printen. De installateur van de toekomst kan
niet alleen werken met verschillende soorten

Soft skills worden
steeds belangrijker

(digitale) toepassingen, hij heeft ook de flexibiliteit om veranderingen op dit gebied aan te

Doekle Terpstra van UNETO-VNI.

kunnen. Voor de installateur zal vooral het IoT
en de gevolgen daarvan zorgen voor verandering in hoe hij moet gaan werken. Processen
worden straks volledig datagestuurd en het
meten/monitoren van installaties wordt daarmee belangrijker. Installateurs moeten daarom
weten hoe ze data kunnen meten, de resultaten
kunnen interpreteren en de installatie hier vervolgens op aanpassen zodat deze optimaal
blijft werken.

Soft skills belangrijk
Vaardigheden op het gebied van communicatie, sociale omgang en samenwerken worden
ook steeds belangrijker. Deze worden vaak aangeduid met de term soft skills, in tegenstelling
tot de vakinhoudelijke vaardigheden, de hard

Bouwdelen moeten steeds vaker met elkaar kunnen communiceren.

skills. Installateurs staan bijvoorbeeld steeds
meer in direct contact met klanten, zowel met

taal, zodat van installateurs meer gevraagd

moeten ook het advieswerk beheersen en klan-

de opdrachtgever in de ontwerpfase als met de

wordt dan alleen het toepassen van vakinhou-

ten helder kunnen uitleggen hoe een nieuwe

eindgebruiker in de onderhoud- en beheerfase.

delijke kennis. Een belangrijke taak is om in

installatie hen kan helpen bij het besparen van

Dit vereist bepaalde communicatieve skills.

eenvoudige taal uit te leggen aan de klant hoe

energie. Een goede specialist zijn is één ding,

een complexe installatie werkt. Voorlichting

de installateur van morgen heeft meer in zijn

Voorlichting geven

geven over de veiligheid en het onderhoud van

mars.

Klanten spreken vaak niet dezelfde technische

installaties is nog zo’n voorbeeld. Installateurs
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MARKT
Aardgasloos – Tussenoplossing – Ontwikkelingen

Hybride warmtepomp
in plaats van cv-ketel
Van de 400.000 geïnstalleerde cv-ketels per jaar zou volgens Paul Friedel van
BDH een groot deel vervangen kunnen worden door hybride warmtepompen.
Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, heeft installateur Johan Bunicich op
Ameland al ervaren. Beiden beschouwen de hybride warmtepomp als een tussenoplossing in de bestaande bouw die onmiddellijk een flinke verduurzaming
oplevert, maar op termijn moet worden vervangen door een aardgasloze optie.
Tekst Joop van Vlerken

“Niet elke woning in Nederland kan tegelijker-

grootste gedeelte van het jaar is het in Neder-

de grote opdrachtgevers, zoals woningcorpora-

tijd van het gas gehaald worden. En er worden

land helemaal niet koud en voldoet een 3kw of

ties, die onvoldoende op de hoogte zijn van de

nog ongeveer 400.000 cv-ketels per jaar geïn-

5kw luchtwarmtepomp. De cv-ketel wordt dan

ontwikkelingen rond warmtepompen. Ze weten

stalleerd. Als je nu al eens begint die te vervan-

als het ware een soort piekvermogen.” En vol-

dus niet wat ze kunnen verwachten. Op papier

gen door hybride warmtepompen, dan maak je

gens Friedel is het maar goed ook dat de cv-

zien de prestaties van warmtepompen er fan-

een mooie start.” Volgens Paul Friedel, consul-

ketel op zulke momenten bijspringt. “Als de

tastisch uit, maar of dat in de praktijk ook zo is,

tant bij Business Development Holland (BDH),

luchtwarmtepomp bij lage temperaturen heel

is nog onbekend. En onbekend maakt in dit

is dit het moment waarop installateurs kunnen

hard moet werken om het huis op temperatuur

geval ook echt onbemind. Aan de andere kant

beginnen met het installeren van hybride

te krijgen, is die meestal niet duurzamer dan

warmtepompen in plaats van of naast cv-

een cv-ketel.”

ketels. Hij legt uit dat het de makkelijkste

‘In de praktijk zijn er heel weinig
klachten over hybride installaties’

manier is om bestaande woningen te verduur-

Onbekend = onbemind

zamen.

Het aantal hybride warmtepompen in Neder-

Friedel: “Een all-electric warmtepomp is voor

land is met 35.000 nog significant lager dan

heb je ook nog de installateurs. Ook zij hebben

heel veel huizen nu nog geen optie, omdat de

het aantal cv-ketels. Terwijl volgens Friedel in

nog te weinig kennis op dit vlak en zijn onvol-

warmtevraag te veel beperkt moet worden.

veel gevallen ook een hybride warmtepomp

doende opgeleid. Het wordt de komende jaren

Maar met een hybride warmtepomp kom je al

opgehangen had kunnen worden. Het doel zou

nog een hele uitdaging om alle installateurs

heel ver. Die wordt namelijk zo geïnstalleerd

volgens hem dan ook moeten zijn om een

opgeleid te krijgen.”

dat de cv-ketel alleen bijspringt als het echt

steeds groter aandeel van de cv-ketels te ver-

koud is. In Nederland is dat niet zo vaak.”

vangen door een warmtepomp, zodat op ter-

Ervaring met hybride

Friedel legt uit dat hybride systemen worden

mijn een cv-ketel zonder warmtepomp een uit-

Johan Bunicich van installatiebedrijf Bunicich

geïnstalleerd in een master-slave-opstelling

zondering wordt.

heeft recentelijk veel ervaring opgedaan met

waarbij de warmtepomp de baas is. Dat wil zeg-

Friedel vertelt dat er momenteel twee ontwik-

hybride warmtepompen op Ameland. Samen

gen dat alleen als de warmtepomp onvoldoen-

kelingen zijn die de doorbraak van de hybride

met twee andere installateurs - Faber Wijnberg

de vermogen heeft, de cv-ketel bijspringt. “Het

warmtepomp in de weg staan. “Enerzijds heb je

installatietechniek en R. Oud Installatietech-
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De buitenunits op Ameland zijn gecoat anders vallen er binnen vijf jaar de gaten in.

niek - maakte hij hybride warmtepompinstalla-

Bunicich heeft inmiddels al meer dan dertig

omdat we bij storingen de onderdelen op het

ties in 33 woningen van het gemeentelijk

woningen voorzien van een hybride warmte-

eiland moeten hebben.”

woningbedrijf Ameland, vervolgens in 52 parti-

pomp, maar heeft nog weinig echte nadelen

De warmtepompen hebben allemaal een bui-

culiere woningen en nu nog eens in 48 particu-

aan het systeem ervaren. “Of het moet het

tenunit gaat Bunicich verder. “Op het eiland

liere woningen.

ruimtegebrek in sommige woningen zijn. Voor

vormt dat een extra probleem, omdat we hier

Het project wordt financieel ondersteund door

het gemeentelijk woningbedrijf ging het om

te maken hebben met zoute lucht. We hebben

de gemeente Ameland en Gasterra. Die laatste

kleinere woningen, waar de ruimte beperkt

de buitenunits daarom moeten laten coaten,

stimuleert de warmtepompen omdat ze het

was. Om die reden kwamen we voor deze

anders vallen er binnen vijf jaar de gaten in.”

gebruik van aardgas sterk terugdringen, in

woningen uit op de Elga-warmtepomp van

Ook Friedel bevestigt dat er aan opties op het

bestaande woningen passen en de mogelijk-

Techneco, die is niet zo groot.”

gebied van warmtepompen geen gebrek is en
dat er voor elke situatie wel een warmtepomp

heid bieden om duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas in te zetten voor lokale ver-

Merken

op de markt is.

warming. Bunicich is blij met de bijdrage van

Voor de pilot op Ameland werkten de vier

“Er zijn heel veel verschillende merken uit

Gasterra die het terugverdienmodel van de

installatiebedrijven met drie merken warmte-

Nederland, Europa en Azië. En ze worden ook

hybride warmtepomp nog gunstiger maakt.

pompen: Techneco, Remeha en Daikin. “Alle-

elders in Europa veel toegepast. Ook in andere

“Daarnaast krijgen de woningeigenaren ook

drie zijn ze erg installatievriendelijk. Er zijn nog

landen zoals België, Duitsland en het Verenigd

nog eens een subsidie van RVO. In totaal kan

veel meer merken en we hebben ze hier bijna

Koninkrijk is een uitgebreid gasnetwerk aange-

dat oplopen tot € 3.200,- subsidie per woning:

allemaal over de vloer gehad toen we met dit

legd en daardoor zijn ook daar de hybride

€ 1.800,- van RVO, € 1.150,- van Gasterra en

project begonnen. Een flink aantal hebben we

warmtepompen een goede oplossing. Maar ze

€ 250,- van de gemeente Ameland. De installa-

getest en deze drie kwamen eruit rollen. Dat

kunnen ook prima draaien naast een olieketel.”

tie kost inclusief materiaal en installatiekosten

betekent niet dat de andere merken niet goed

afhankelijk van de woning tussen de € 4.200,-

waren, maar we moesten een keuze maken en

Tussenoplossing

en € 4.800,-. Dus dan heb je het wel over

bij de woningen die we hier hebben, pasten

Of de hybride warmtepomp de definitieve

bedragen die woningeigenaren kunnen beta-

deze merken het beste. We moeten ons wel

oplossing is voor bestaande woningen, hangt

len.”

enigszins beperken in de variatie van merken,

volgens Friedel sterk van het type woning af.
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Wit is het
nieuwe blauw
Verbeterde CVE in nieuwe family look
CVE-S ECO met geïntegreerde vochtsensor

Professioneel en innovatief uiterlijk CVE-unit

De nieuwe CVE-units zijn verder verbeterd. Standaard is

De ‘blauwe box’, zoals velen de CVE-unit van Itho Daalderop

de CVE-S ECO voorzien van een geïntegreerde vochtsensor.

kennen is als eerste product omgezet naar de nieuwe family

De vochtsensor in de CVE-S ECO meet nog nauwkeuriger.

look van de Itho Daalderop producten. Itho Daalderop kiest

Hiermee wordt de ventilatie-unit weer slimmer. Deze

ervoor om nog meer herkenbaarheid aan het producten-

vochtsensor zit ook in de pijp/dakventilator CVD-S ECO.

gamma mee te geven. Eén van de uitgangspunten van de

Daarmee voldoen zowel de CVE-S ECO als de CVD-S ECO

nieuwe lijn is een mooie balans tussen grijs en wit, wat een

aan de verscherpte Ecodesign richtlijnen 2018.

professioneel en innovatief uiterlijk geeft.

-

Meest toegepaste ventilatiebox in
Nederland

-

B*
D
* met 1 extra sensor

www.ithodaalderop.nl

Verbruikt tot 83% minder energie
dan ventilatoren met wisselstroom

-

Toepasbaar in elke situatie

-

Bewezen, betrouwbaar en stil

-

Geïntegreerde RV-sensor
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“Sommige woningen kunnen in de komende
tien tot dertig jaar all-electric gemaakt worden.
Dat is prima en dan kan de hybride warmtepomp nu dienen als een soort tussenoplossing.
Maar er zijn ook panden, zoals monumenten,
die waarschijnlijk nooit van het gas gehaald
kunnen worden. Groen gas is dan wel een optie.
En met hybride warmtepompen kun je in veel
gevallen toch minimaal de helft van het gasverbruik besparen.”
Ook Bunicich ziet de hybride warmtepomp als
een tussenoplossing. “We zoeken nu naar
oplossingen om ook de bestaande woningbouw
te verduurzamen. Daar leent de hybride warmtepomp zich bij uitstek voor. En nu met die subsidie is het heel erg aantrekkelijk. Maar we werken hier op Ameland ook aan een duurzaam

Op Ameland zijn inmiddels 133 hybride warmtepompen geplaatst, zoals hier bij mevrouw Smit.

warmtenet dat gevoed wordt met geothermie.
Maar zover is het nog niet en dat zal waarschijnlijk ook niet binnen de levensduur van die

pompen doen, vindt Friedel teleurstellend. “Ze

bent en niet meegaat in de ontwikkelingen,

warmtepompen van twaalf tot vijftien jaar gere-

zijn niet goed op de hoogte en denken dat het

kom je nergens. En het is niet iets waar je ver-

aliseerd worden.” Friedel benadrukt nog dat we

wel niks zal zijn. Maar in de praktijk zijn er heel

lies op gaat maken. Je verduurzaamt huizen en

de hybride warmtepomp niet moeten zien als

weinig klachten over deze hybride installaties.

je genereert omzet, ook voor de toekomst.”

een concurrent van de all-electric-warmte-

Ze zouden er dus meer voor open moeten

Friedel ziet maar één reële hindernis voor

pomp. “Het moet het aantal geïnstalleerde cv-

staan. Als particulier kan het lastig zijn om een

installateurs om over te stappen naar hybride

ketels omlaag brengen. De hybride warmte-

goede installateur te vinden die voldoende ken-

warmtepompen. “Je moet zorgen dat je gecer-

pomp is een van de weinige opties waarmee je

nis heeft over warmtepompen. Ik zou daarom

tificeerd bent om met koudemiddelen te

op de plek van de cv-ketel toch een stukje duur-

in dit geval aanraden om via de producent van

mogen werken.” Installatiebedrijf Bunicich

zaamheid te brengen, zonder dat je al te grote

de warmtepomp te zoeken naar een installa-

heeft deze certificering en ziet ook geen andere

aanpassingen hoeft te doen.”

teur.”

beperkingen voor installateurs om morgen aan

Hij begrijpt wel dat het overstappen naar een

de slag te gaan met hybride warmtepompen.

Conservatief

nieuwe techniek risico’s met zich meebrengt

“Installatietechnisch is het een eitje, een kind

Dat maar weinig installateurs iets met warmte-

voor installateurs. “Maar als je conservatief

kan de was doen. Het kost wat moeite om de
warmtepomp in te stellen, maar het stelt niet

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE OVERSTAP NAAR EEN HYBRIDE SYSTEEM

1 In de meeste warmtepompen worden koudemiddelen gebruikt. Daarvoor moet je als installateur
gecertificeerd zijn.
2 Er moet in de meeste gevallen ruimte zijn voor de plaatsing van een buitenunit bij een hybride
warmtepomp.
3 Ook voor de binnenunit moet er naast de cv-ketel ruimte zijn in de woning.

veel voor. Het is niet ingewikkelder dan het
plaatsen van een cv-ketel. Het is wel wat meer
werk. Qua tijd moet je ongeveer denken aan de
installatie van twee cv-ketels. Het meeste werk
zit in het aanleggen van de koelleidingen, het
koppelen van de binnen- en de buitenunit en
het netjes wegwerken van het leidingwerk.”

4 Voor vrijwel alle bestaande situaties zijn er oplossingen te vinden m.b.t. hybride warmtepompen.
5 De hybride warmtepomp is een tussenoplossing die nu het aantal geïnstalleerde cv’s sterk omlaag
kan brengen.

Trend
De hausse aan geïnstalleerde warmtepompen

6 Voor hybride warmtepompen is subsidie beschikbaar. Zie rvo.nl voor meer informatie.

wordt volgens Friedel voor een deel veroor-

7 Het installeren van een hybride systeem is niet ingewikkelder dan de installatie van een cv-ketel.

zaakt door subsidies. “Maar de trend is al lan-

Het kost wel meer tijd, ongeveer twee keer zoveel.
8 Hybride warmtepompen worden meestal in een master-slave-opstelling geïnstalleerd, waarbij de
warmtepomp de master is.
9 De cv-ketel blijft het warm tapwater verzorgen, waardoor er niet gewerkt hoeft te worden met
boilervaten.
10 Bij buitentemperaturen rond het vriespunt heeft de cv-ketel in de meeste gevallen een lagere
CO2-uitstoot dan de luchtwaterwarmtepomp.

ger aan de gang. En je zult zien dat als de klanten overstag gaan, de installateurs ook mee
bewegen. Maar ik denk dat installateurs er verstandig aan doen om zich nu te bekwamen in
deze nieuwe tak van sport. Nu ben je misschien
één van de eersten, maar over vijf jaar ben je de
laatste en loop je dus achter”, besluit hij.
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PARTNERNIEUWS
Luchtbehandelingsunit - Ontwerpsoftware - CAD

De meest energie-efficiënte
oplossing vinden met SystemairCAD
Het kiezen van de juiste luchtbehandelingsunit kan ingewikkeld zijn, zeker voor
complexe klimaattechnische installaties. Het enorm brede en flexibele assortiment van Systemair maakt die keuze niet altijd eenvoudiger. Om het samenstellen van luchtbehandelingsunits voor de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft Systemair de ontwerpsoftware SystemairCAD ontwikkeld.

Met SystemairCAD is het heel eenvoudig om

unit te configureren is.

functionaliteit ‘specificatie tekst’. Hiermee

voor elk project snel een op maat gemaakte

Jan Dijkhuizen, Senior Sales Executive heeft

wordt een tekstbestand gegenereerd van de

unit te configureren die voldoet aan specifieke

inmiddels meer dan dertig jaar ervaring in kli-

uitkomsten van SystemairCAD, zonder afbeel-

eisen. Het ontwerpprogramma zorgt voor een

maatbeheersing. “Er is geen enkel ander pro-

dingen en tekeningen. Ideaal om een-op-een

optimale dimensionering van de luchtbehande-

gramma met dezelfde functionaliteiten om zo

over te nemen in een bestek.

lingsunit. Zodra de specificaties zijn ingevoerd,

uitgebreid en zo snel een luchtbehandelings-

De luchtbehandelingsunit zoals die in Sys-

maakt SystemairCAD een technische bereke-

unit te ontwerpen. Zelf maak ik regelmatig een

temairCAD is gedefinieerd en goedgekeurd,

ning en genereert automatisch een volledige

Revit-file terwijl ik met de klant aan de telefoon

is exact gelijk aan het eindproduct zoals dat

technische documentatie in pdf-formaat voor

zit. Samen beoordelen we wat er nodig is in een

geproduceerd zal worden. Zo blijven de levertij-

de geselecteerde unit.

project en ontwerpen we direct de complete

den kort en ontvangt de klant de juiste luchtbe-

In SystemairCAD kunnen de verwachte instel-

luchtbehandelingsunit. Met één druk op de

handelingsunit op het juiste moment.

lingen voor de dagelijkse en jaarlijkse bedrijfs-

knop heeft de klant het ontwerp dan in zijn

voering ingevoerd worden om de meest ener-

inbox. Dat is natuurlijk enorm tijdbesparend.

Meer inzicht door visualisatie

gie-efficiënte oplossing voor een project te

Op deze manier staan we als Systemair echt

De tekeningen die SystemairCAD genereert,

vinden. Het programma helpt ook bij het bere-

naast de klant.”

kunnen worden uitgevoerd naar andere

kenen van de levenscycluskosten (LCC). Daar-

Behalve de duidelijke uitleg van de in de unit

CAD-software en voor gebruik in BIM.

‘Ik maak regelmatig een
Revit-file terwijl ik met de klant
aan de telefoon zit’

De volgende opties zijn mogelijk:

naast is het mogelijk om CAD-bestanden te
maken en te exporteren voor gebruik in BIM.

Gebruiksvriendelijk programma

- Export van DXF-bestanden 2D en 3D;
- Export van DMR-bestanden naar Autodesk
Revit;

Zowel voor de adviseur als de installateur is

- SystemairCAD projectbestanden kunnen

SystemairCAD een zeer gebruiksvriendelijk
programma dat het mogelijk maakt om op een

gebruikte componenten, worden bijvoorbeeld

direct in AutoCAD worden geopend via de

eenvoudige en snelle manier de verschillende

ook de akoestische gegevens inzichtelijk. Ook

MagiCAD plug-in en in Autodesk Revit via de

benodigde functies van de unit met elkaar te

alle benodigde informatie over het energielabel

Revit plug-in.

combineren. Het meest wezenlijke voordeel is

en Ecodesign worden uitvoerig en helder weer-

de snelheid waarmee een luchtbehandelings-

gegeven. Daarnaast biedt het programma de
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PARTNERNIEUWS

Zowel voor de adviseur als de installateur is SystemairCAD een
gebruiksvriendelijk programma.

Jan Dijkhuizen, Senior Sales Executive bij Systemair.

iedere zijde van de luchtbehandelingsunit

tegronden, doorsneden, niveaus, legenda en

‘door het hele gebouw heen te lopen en de

zichtbaar wordt gemaakt. DXF staat voor Dra-

schema’s zijn allemaal gerelateerd: een wijzi-

ruimte te ervaren.’

wing eXchange Format. DMR-bestanden wor-

ging heeft consequenties op alle plaatsen waar

den veel gebruikt door adviseurs. Autodesk

die informatie gepresenteerd wordt. Het model

Systemair Plug-ins

Revit biedt de mogelijkheid om 3D-ontwerpen

is opgebouwd uit 3D-elementen met intelligen-

Speciaal voor SystemairCAD zijn er plug-ins

te maken van gebouwen. Revit werkt met een

te eigenschappen: materiaalkenmerken, rela-

gemaakt voor de CAD software MagiCAD voor

database die bestaat uit één enkel bestand. Dit

ties met andere objecten, de bouwfase en

AutoCAD en Revit. Hiermee is het zeer eenvou-

bestand kan door verschillende gebruikers

worksets. Tijdens presentaties aan opdracht-

dig om in de tekening de Systemair luchtbe-

tegelijkertijd worden bekeken en bewerkt. Plat-

gevers is het bij wijze van spreken mogelijk om

handelingsunits direct aan te sluiten op het
kanalenwerk zoals dat in het BIM-model is

DE VOORDELEN VAN SYSTEMAIRCAD OP EEN RIJ

ontworpen.

- Snelheid, de luchtbehandelingsunit kan in korte tijd ontworpen worden.

Recente updates

- Eenvoudig in gebruik door de standaard sjablonen.

SystemairCAD biedt dus de mogelijkheid om de

- De belangrijkste technische gegevens zijn direct inzichtelijk in de samenvatting op de voorpagina.

luchtbehandelingsunit aan te passen aan alle

- U krijgt een gedetailleerde tekening van de constructie en afmetingen van de unit, inclusief de

soorten projecten. Functies kunnen toege-

afmetingen en gewichten tijdens transport.

voegd en/of verwijderd worden, wat betekent

- De akoestische gegevens staan duidelijk vermeld.

dat er in een project altijd voor de meest ener-

- U beschikt over de technische specificaties van alle componenten.

gie-efficiënte en duurzame ventilatie-oplossing

- Het controlesysteem is inclusief flowchart.

gekozen kan worden. Regelmatig verstrekt Sys-

- Mollier diagram met zomer- en winteromstandigheden.

temair updates van het programma Systemair-

- DXF en Revit direct beschikbaar.

CAD zodat dit ontwerpprogramma altijd actu-

- U heeft de mogelijkheid om luchtbehandelingsunits te rangschikken en te kopiëren voor een technisch

eel is. SystemairCAD is te downloaden op de

overzicht.

website van Systemair.

- Direct een complete specificatietekst voor gebruik in bestekteksten.
- Compliance met ErP 2016/2018 inclusief volledige documentatie.
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PRODUCTBERICHTEN

Hybride warmtepomp
De NIBE hybride warmtepomp is een compacte modulerende monoblock lucht-waterwarmtepomp
die kan worden gecombineerd met elke cv-ketel, ongeacht fabricaat en type. De warmtepomp
wordt geleverd in diverse pakketten, waardoor voor elke situatie een passende installatie kan worden samengesteld. De warmtepomp kan het grootste deel van het jaar in de verwarmingsbehoefte
van een woning voorzien, bij buitentemperaturen tot -20°C. De cv-ketel schakelt alleen bij op piekmomenten in de warmtevraag en bij extreem koud weer. Alle koudemiddelzijdige componenten
van de NIBE hybride warmtepomp zijn in de buitenunit ondergebracht. Dit heeft als voordeel dat
de installateur niet met koudemiddelen hoeft te werken.
NIBE ENERGIETECHNIEK www.nibenl.nl

Basket

Warm tapwater

De AIM basket van Geesa kan op twee manieren worden

Nefit introduceert twee nieuwe toestellen

gemonteerd; met de korfinzet vast in de houder of met

voor het warmwatersegment: de 9000i

uitneembare korfinzet. Dit is zeer praktisch voor het rei-

AquaPower Plus HRC30 en HRC45. De

nigen van de basket. De andere mogelijkheid is dat de

nieuwe lijn heeft een glazen voorzijde voor-

basket zo wordt gemonteerd, dat de korfinzet vastge-

zien van een touchscreen. De toestellen

klemd wordt en dus zeker in de houder blijft, wat eventu-

hebben een QuickLoad boiler. Door een

ele diefstal tegenwerkt. De houder van de basket is van

extra platenwisselaar wordt het tapwater

glanzend chroom en de korf van kunststof. Voor grootschalige projecten - vanaf 250 stuks - is het

op temperatuur gebracht en in de RVS-boi-

mogelijk de basket in iedere gewenste Pantone-standaardkleur te produceren. De AIM basket is,

ler van veertig liter opgeslagen. De toestel-

ontworpen door Joanna Boothman Design.

len leveren tot 21 liter warm water van 40°C

GEESA www.geesa.nl

per minuut met een maximale temperatuur
van 65°C. Het boilerdeel kan los worden
getransporteerd. Losse appendages die

Wtw-unit

normaliter rondom de cv-ketel worden

De CRL HR-WTW-serie van Wolf is uitgebreid met de CRL-

gemonteerd, zoals een overstortventiel,

1300 en CRL-2500. De units zijn geschikt voor een lucht-

een driewegklep en een drukmeter, zijn

hoeveelheid resp. tot 1.300 m3/h en 2.500 m 3/h. De CRL

bij deze serie samengebracht binnen de

serie heeft een SuperSeal-systeem met een cascadeafdich-

mantel van het toestel.

ting van de panelen en deuren, waarmee de hoogste lucht-

NEFIT www.nefit.nl

dichtheid L1 wordt gerealiseerd. Een ander onderdeel van
het systeem is de Labyrint-afdichting van het warmtewiel,
waarmee de luchtlekkage van het warmtewiel wordt gereduceerd tot minder dan twee procent. Er kan gekozen worden uit een condensatie-, enthalpie- of sorptierotor voor
het warmtewiel met rendementen tot negentig procent. De
CRL is verkrijgbaar voor binnen- of buitenopstelling.
WOLF www.wolf-energiesystemen.nl

Elektronisch watermanagementsysteem
Schell introduceert het elektronisch gestuurde watermanagementsysteem SWS. Het eSchell-platform maakt de monitoring van sanitaire voorzieningen, optimale hygiëne en waterbesparing in sanitaire ruimtes mogelijk. Functies zoals stagnatiespoelingen en thermische desinfectie kunnen centraal
worden aangestuurd, bewaakt en gedocumenteerd. Het systeem is gebaseerd op een softwareplatform met een Ethernet en WLAN-interface en is individueel programmeerbaar. SWS maakt het online
aansturen en bewaken van de wateraanvoer van maximaal 64 wastafels, douches, toiletten en urinoirs per server mogelijk. De watermanagementserver is de intelligente kern van het systeem. Hij
stuurt, monitort en registreert alle functies zoals stagnatiespoelingen en thermische desinfectie.
Storingen worden onmiddellijk herkend en gemeld.
SCHELL www.schell.eu
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Werkkleding
Voor wie overweegt werkkleding te huren bij een professionele textieldienstverlener, maar overtuigd wil worden van het verhuursysteem en de kwaliteit, is er nu Mewa Slim. Met dit pakket kunnen bedrijven werkkleding
én de service uitproberen, zonder enige verplichting nadien. Eén van de collecties is de Performance. Deze
robuuste werkkleding heeft een coole look met verstevigingen in polyamide Cordura en functionele zakken
voor diverse gereedschappen. Dit maakt de tweekleurige kledingstukken bestand tegen de belasting van
intensief dagelijks gebruik. De reflecterende biezen bevorderen bovendien de zichtbaarheid van de drager bij
slecht weer of invallende duisternis. Op de broek zijn zakken voor kniebeschermers aangebracht.
MEWA www.mewa-service.nl

InstalCenter App
InstalCenter heeft een app ontwikkeld
waarmee installateurs meer uit klantbezoeken kunnen halen en meer omzet kunnen
realiseren. Deze app voor verkoop op locatie bij de klant heeft twee functies. De eerste functie, de verkoop van cv-ketels, biedt
de mogelijkheid om een ketelverkoop
(inclusief bijbehorende onderdelen) in
offerte óf in opdracht op te maken. De
tweede functie; het opnameformulier, is
een handig hulpmiddel om de vraag van uw
klant te analyseren. Bij bijvoorbeeld een
kapotte cv-ketel is het mogelijk om via de
app het opnameformulier in te vullen en
hierbij foto’s van de situatie op locatie aan
toe te voegen.
INSTALCENTER www.InstalCenter.nl

SmartSet-App
De Wolf SmartSet-App is beschikbaar in een geheel nieuwe versie. De App kan worden gebruikt in
combinatie met de LinkHome of LinkPro communicatiemodule. Naast de toepassing op complete
woonhuisinstallatie kan de SmartSet-App nu ook gebruikt worden om staande ketels met meerdere menggroepen, warmtekrachtkoppelingen en luchtbehandelingskasten te bedienen. De bedieningsvriendelijkheid van de app is toegenomen door een overzichtelijker lay-out met de geavanceerde functies onder een tabblad ‘meer weergeven’. Voor de eerste ingebruikname is een
assistent geïntegreerd die ondersteuning biedt tijdens de installatie. Voor systeemoplossingen
compleet met zonne-energiesysteem wordt grafisch de opbrengst van de zonnecollectoren weergegeven. De app is nu ook geschikt voor landscapeweergave en ondersteunt ook tablets.
WOLF www.wolf-energiesystemen.nl

Betaling particuliere opdrachtgevers
De gecombineerde oplossing van Acto en Facturis voor facturatie is bedoeld voor betaling door
particuliere opdrachtgevers. Facturis is een online platform dat oplossingen biedt voor inkomende en uitgaande facturen en online betaalmogelijkheden. Een daarvan is PayMail. Met PayMail
mailt de installateur aan zijn klanten een digitale factuur met een (beveiligde) betaallink. Door te
klikken op deze link kunnen zij via iDEAL of creditcard direct de betaling verrichten. Alle gegevens
van de factuur zoals het bedrag, en het rekeningnummer zijn al ingevuld. Opdrachtgevers hebben
real-time inzicht in de betaalstatus en historie. De betalingen worden direct op de rekening
bijgeschreven.
FACTURIS www.facturis.com
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DACE Price Booklet 32ste editie

DACE Prijzenboekje
met online richtprijzen
voor industriële
procesinstallaties
Praktisch en onmisbaar bij
 Raming van projecten
 Kostenafweging van alternatieve
uitvoeringen
 Toetsing van offerteprijzen
 Vergelijking eigen prijzen met marktprijzen
U vindt in DACE Price Booklet in combinatie
met de website www.dacepricebooklet.com
richtprijzen van vrijwel elk onderdeel van
industriële procesinstallaties.
Alle informatie in de nieuwe Engelstalige editie
is volledig geactualiseerd. De online versie
van DACE Price Booklet is toegankelijk via uw
PC, tablet en smartphone.
Het DACE Prijzenboekje en website wordt

Ga voor meer informatie
of uw bestelling naar
www.vakmedianetshop.nl/dace
of www.dacepricebooklet.com
of bel 088 58 40 888

verzorgd door leden van de DACE Special
Interest Group Cost Engineering Process
Industry, kostendeskundigen die actief
betrokken zijn bij investeringsprojecten en
midden in de praktijk staan.

PRODUCTBERICHTEN

Waskom
Het is alweer twintig jaar geleden dat Alape de eerste schotelvormige waskom op de markt heeft
gebracht. De laatste ontwikkeling van het bedrijf is de verscheidenheid aan finishes voor de waskom. Nieuw zijn de Bicolor en Metallic Dark Iron schotelvormige waskommen. De ronde en ovale
drie mm waskommen zijn geschikt voor metalen oppervlakken. Het metallic glanzende oppervlak
wisselt van nuance door verschillende lichtinval en geometrie. Bicolor verenigt twee contrasten:
zwart/wit en mat/glanzend. De precisie en exactheid van de overgang van de twee kleuren wordt
versterkt door het uiterst dunne karakter van de ronde waskommen.
ALAPE www.alape.nl

Steeksleutel

AquaClean-app

Onder de naam Rotaction biedt Atlas Copco Tools sinds

De douchefunctie van de AquaClean dou-

kort steeksleutels met beschermhulzen aan. Met het

che-wc’s van Geberit bediende je tot op

nieuwe accessoire daalt het risico op krassen en afdruk-

heden met de reguliere afstandsbediening

ken op gelakte of kwetsbare oppervlakken duidelijk.

en het zijpaneel van het toilet. Vanaf nu kan

Rotaction is de combinatie van een vrij draaiende huls

je ook met je smartphone de AquaClean

met een nieuw ontwikkelde beschermafdekking voor de

douche-wc bedienen via de gratis te down-

verbinding van gereedschap en steeksleutel of verleng-

loaden AquaClean-app. Persoonlijke instel-

stuk en steeksleutel. De serie blinkt uit door geringe wrij-

lingen zijn daardoor ook op reis bij andere

ving en een hoge slijtvastheid. Tot de productlijn behoren

AquaClean douche-wc’s direct te gebrui-

steeksleutels met vierkant- en zeskantkop, met een surf-

ken. Via de app kunnen gebruikers niet

ace-drive-find-trap en bits, klingen en snelwisseladapters

alleen hun persoonlijke instellingen voor de

met vrij draaiende beschermhulzen.

douchestraalsterkte, douche-armpositie en

ATLAS COPCO www.atlascopco.nl

oscillatie aanpassen en oproepen, maar ook
die voor de verwarming van de wc-zitting,
de geurzuivering en de warmeluchtföhn. De

Ventilatiebox

Geberit AquaClean-app kan gratis worden

Healthbox 3.0 zorgt - als onderdeel van het C+ ventilatiesysteem - op een volautomatische manier

gedownload in de iTunes App Store en de

voor gezonde lucht in huis. Deze vraaggestuurde ventilatie communiceert zowel met de installa-

Google Play Store.

teur als met de bewoner. Dankzij de ingebouwde sen-

GEBERIT www.geberit.nl

soren die het vochtgehalte, het CO2- en/of VOC
-niveau continu monitoren, past Healthbox 3.0 het
ventilatieniveau in huis aan waar nodig. De installateur heeft een installatie-app als gids. De inregeling
gebeurt volledig automatisch, waarna de nodige
meetrapporten voor de EPB- en ventilatieverslaggever digitaal opgemaakt worden. Bovendien heeft de
installateur ook toegang tot de Renson-webportal
om al zijn installaties te beheren en op te volgen.
RENSON www.renson.nl

Valbescherming voor gereedschap
Om ongelukken en letsel te voorkomen introduceert Wiltec de 3M Python valbeveiliging voor
gereedschap. 3M Python is speciaal ontworpen om het vallen van gereedschap en verdere
uitrusting zoals helmen en portofoons te voorkomen. De serie bestaat uit een breed scala aan
polsbanden, speciale gereedschapstassen, riemen en automatisch oprollende lijnen.
Het gereedschap zit goed vast en de compacte en lichtgewicht valbeveiliging belemmert de
werkzaamheden niet.
WILTEC

www.wiltec.nl
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Sanitaire kranen slim in
een netwerk verbinden.
Met eSCHELL.
Het intelligente eSCHELL-Watermanagement- Systeem
is het antwoord op de gestegen eisen voor hygiëne
en een modern Facility- Management in openbare
sanitaire ruimtes. Omdat met eSCHELL kranen zich
nu heel eenvoudig via RLAN of kabel laten verbinden.
De perfecte oplossing voor efficiënte, comfortabele
en centrale sturing van hygiëne functies, zoals stagnatiespoeling en thermische desinfectie. Inclusief slimme
functies voor kraananalyse en volledige documentatie.

Meer info op www.schell.eu.
Verandwoordelijkheid voor gezondheid.

NIEUW: DINSDAG
TOT VRIJDAG

6–9 maart 2018

PRODUCTBERICHTEN

Badkameraccessoires
Bij de Soft-Edge van Viega staan de woorden helder en royaal centraal. De badkameraccessoires kenmerken zich door vloeiende vormen met zacht-geometrische contouren. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de wc-bedieningsplatenserie Visign for More 105. Deze heeft afgeronde
hoeken, hoogwaardige materialen en een ingefreesde gleuf. De gleuf verdeelt de bedieningsplaat in een groot en klein vlak en geeft daarmee direct de functie aan: het grote rechtervlak
voor een volledige spoeling, het kleinere linkervlak voor een waterbesparende deelspoeling.
De bedieningsplaat is van glas en aluminium gemaakt. Er is gebruikgemaakt van een speciaal
witglas dat slechts 6 mm dik is.
VIEGA www.viega.nl

Ventilatie-units
De CVE-units van Itho Daalderop zijn verbeterd. Er is nu standaard een vochtsensor in
de ventilatie-unit geïntegreerd. De
vochtsensor in de CVE meet daarmee
nauwkeuriger, wat de ventilatie-unit weer
slimmer maakt. Deze vochtsensor zit ook in
de pijp/dakventilator CVD. Daarmee voldoen zowel de CVE als de CVD aan de verscherpte Ecodesign richtlijnen. De CVE-unit
met geïntegreerde vochtsensor is de basis
van het Optima-pakket, aangevuld met een
losse CO2-sensor. Een extra toevoeging op
de verbeteringen in het ventilatiegamma is
dat de ventilatiepakketten per 1 januari
2018 standaard met een extra stekker worden geleverd, namelijk een extra losse eurostekker of perilex stekker.
ITHO DAALDEROP www.ithodaalderop.nl

Accu stofzuigers
Er wordt steeds meer overgestapt van 230 Volt naar 18 Volt of 2x 18 Volt. De accu stofzuigers van
Makita konden hierin niet achterblijven. De fabrikant introduceert draadloze communicatie tussen haar accumachines en een accustofzuiger met behulp van AWS, een op Bluetooth gebaseerde
techniek. Het tegelijk starten van machine en stofzuiger was al lang opgelost bij gesnoerde combinaties. In de praktijk bleek dat bij gebruik van accumachines het aanzetten van de stofzuiger vaak
vergeten werd. Met de bluetooth connectie van AWS is dat probleem opgelost. Met de introductie
van de AWS 2x18V stofzuiger DVC864 komt ook het stofzuigersnoer te vervallen.
MAKITA www.makita.nl

Conel assortiment
Plieger heeft een website opgezet voor zijn installatiemerk Conel. Op www.conelinstallatietechniek.nl staat het meest actuele assortiment. Conel betekent Connecting Elements. De fabrikant
biedt een mix van producten voor het verbinden en installeren van systemen in de installatietechniek. Dat maakt dat alle benodigdheden voor een klus op één adres te vinden zijn. Op de website
staat uitgebreide productinformatie zoals gebruikshandleidingen, montage-instructies, technische informatie en maattekeningen.
CONEL www.conelinstallatietechniek.nl
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ZO ZIEN WE
‘T GRAAG.

Soms vraagt een project om zeer specialistische kennis. Bij Rensa weten we dat als geen ander. Dus ondersteunen
we je op allerlei manieren om keer op keer technische hoogstandjes te kunnen leveren. Ons team van technisch
adviseurs en engineers denkt graag met je mee en helpt je aan de beste systeemoplossing. Altijd vanuit de
meest actuele technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Zodat jij jouw opdrachtgevers wel héél
blij kunt maken.

TECHNISCHE HOOGSTANDJES.
JE REGELT ‘T MET RENSA.
SERVICEPARTNER VOOR INSTALLATEURS | RENSA.NL

Meer comfort.
Nul-op-de-meter.
Duurzame systeemRSORVVLQJHQYDQ1HÀW

Duurzaam verwarmen, koelen en warm water
0HW1HÀW(QYL/LQHOXFKWZDWHUZDUPWHSRPSHQKHHIWX

(QYL/LQHZDUPWHSRPSHQ]LMQERYHQGLHQHHQYRXGLJWH

YRRUHONSURMHFWGHSHUIHFWHRSORVVLQJ0HWPDDUOLHIVW

FRPELQHUHQPHWGHWKHUPLVFKHHQSKRWRYROWDwVFKH

FRQÀJXUDWLHVELHGWXPDDWZHUNYRRUHONHVLWXDWLH

]RQQHHQHUJLHV\VWHPHQYDQ1HÀW9RRUHHQGXXU]DPH

0RQRHQELYDOHQW]RZHOPRQREORFNDOVVSOLWPHWHHQ

WRWDDORSORVVLQJXLWppQKDQG

KRJH&23HQYRRUEHUHLGYRRU6PDUW*ULG

1HÀW=RHDV\NDQKHW]LMQ

QHÀWQOGXXU]DDP

