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DucoBox Energy
De STILSTE WTW-unit van Europa!

STILSTE
WTW-unit

2-ZONE
sturing

AUTO

inregeling

Met de DucoBox Energy wordt vraaggestuurde balansventilatie met
warmteterugwinning naar een hoger niveau getild. De automatische
inregeling en geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing zorgen
niet enkel voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking
in de woning van de toekomst. Deze doordachte technieken leveren
elke installateur bovendien een aanzienlijke tijd- en geldbesparing op.

www.duco-installateur.nl

REDACTIONEEL / INHOUD

Alleskunner “Een cv-installateur heeft alle vaardigheden in huis om een warmtepomp te installeren.” Dat zegt Nico van Leeuwen, business developer bij ROVC. Met modulair
bijspijkeren kom je volgens hem al een heel eind, want: “we moeten niet vergeten dat
monteurs al vakmensen zijn”. Installatiebedrijf Feenstra streeft naar
allround monteurs die niet alleen de cv-ketel kunnen onderhouden,
maar ook de ventilatie. “Dat is voor ons als organisatie veel handiger, omdat we iedereen overal kunnen inplannen zonder dat we
rekening hoeven te houden met specialisaties.” Dus ook al doet de
overheid die cv-ketel in de ban, u hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Er blijft genoeg werk aan de winkel, zolang
u zich maar op tijd laat bijscholen.
Tieneke Wilms tienekewilms@vakmedianet.nl

TIEN VRAGEN AAN

‘Aanbesteden is alleen maar geldgedreven. Er
wordt veel te weinig inhoudelijk vergeleken.’
Bas Arends,
Eigenaar Instaan Installaties

@TienekeWilms

16 Duurzame warmte opslaan
Als je het hele jaar door over duurzame warmte wilt beschikken, moet je
ervoor zorgen dat je een voorraadje achter de hand hebt. Maar hoe doe
je dat op de meest efficiënte en duurzame manier?
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14 en kunde om een warmtepomp te installeren?
Heeft de cv-installateur de kennis

De overheid heeft een knoop doorgehakt: in 2050 moeten we aardgasvrij
wonen. Dat vraagt ook om andere installaties dan de cv-ketel. Hebben de
installateurs daarvoor de kennis en kunde?

20 veel gemaakte fouten
Legionellapreventie:

Legionella bestrijden is in theorie eigenlijk niet zo heel moeilijk, zegt
Hans Kruijt, inspecteur op de afdeling inspectie van drinkwaterbedrijf
Oasen. “Je hoeft in principe slechts aan drie zaken te voldoen”.
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24 Legionellaveilig installeren
De meeste installatiebedrijven kennen de richtlijnen voor legionellapreventie in drinkwaterinstallaties. Toch blijkt het in de praktijk soms
heel lastig om ze toe te passen.

28 Ingetogen chique op de SHK
Hallen vol met nieuwe baden, wastafels en wc’s worden op de SHK
gepresenteerd. Wat zijn de nieuwe trends in badkamerland? Gawalo
reisde af naar Essen.
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30 verdienen aan ventilatiesystemen’
‘Installateurs kunnen goed

Ventilatiesystemen zijn vaak een sluitpost bij de bouw. De gevolgen zijn
niet ingeregelde systemen, te krappe kanalen en geen aandacht voor
het installatie- en onderhoudsproces. Dat kan anders.

34 geen overbodige luxe

Balansventilatie onderhouden

Met de toename van het aantal balansventilatiesystemen neemt het
belang van onderhoud alleen maar toe. Om efficiënt te opereren,
combineren verschillende installatiebedrijven het onderhoud aan cv-

ENERGIE BESPAREN
Het subsidiebudget wordt verhoogd tot
twaalf miljoen euro.

42

en ventilatiesystemen.

werkende ventilatie
36 ‘Goed
hoeft niet duur te zijn’
Strengere eisen zijn niet nodig voor een goed werkend ventilatiesysteem.
Maar een goed ontwerp, een goede inregeling en beter onderhoud van
ventilatiesystemen zijn geen overbodige luxe voor de kwaliteit van de
binnenlucht.
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Gasverbruik stijgt door elektrificatie
Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar
gas flink stijgt door de elektrificatie
van gebouwen, woningen en vervoer.
Vermindering van de energiebehoefte van woningen is belangrijke optie
om de vraag naar gas te beteugelen.

Groeiende elektriciteitsvraag

ductie en rekenen dan terug om te bepalen wat

Het tweetal stelt dat alle ambitieuze doelstel-

nodig is.”

lingen op het gebied van duurzame energie via
zon en wind lang niet voldoende zijn om groei-

Gasbehoefte blijft stijgen

ende elektriciteitsvraag bij te houden. “Omdat

Volgens de onderzoekers zal de vraag naar gas

Nederland in 2030 kolencentrales gaat sluiten,

nog tot 2030 toenemen. En zelfs in 2050 zal de

er geen kerncentrale bij komt en onze buurlan-

totale Nederlandse gasconsumptie nog altijd

Gasverbruik gaat flink stijgen door elektrificatie

den met hetzelfde probleem zitten, is het

ongeveer dertig miljard m3 zijn, waar die op dit

Twee belangrijke maatregelen om de CO2-uit-

tevens onmogelijk om meer elektriciteit te

moment circa veertig miljard m3 bedraagt.

stoot in Nederland terug te dringen zijn achter-

importeren. De consequentie is dat we veel

Doordat na 2030 geen gas meer wordt gepro-

eenvolgens de overstap op elektrisch verwarm-

meer stroom met gascentrales zullen moeten

duceerd in Groningen en de overige kleine gas-

de huizen (lees: warmtepompen) en transport

opwekken.”

velden tegen die tijd ook langzamerhand uitge-

via elektrisch aangedreven vervoermiddelen

put raken, wordt ons land steeds afhankelijker

(lees: elektrische auto). Dat gaat tot een sterke

Huidige energiesysteem

toename van het elektriciteitsverbruik leiden.

Mulder en Moraga González gebruikten naar

Bij volledige elektrificatie van verwarming en

eigen zeggen een onderzoeksmethode die

Synthetisch gas maken niet efficiënt

vervoer komt dat neer op een stijging van maar

afwijkt van veel andere studies, omdat zij in

Mulder: “Een veel gehoorde oplossing is dat

liefst vijftig procent in 2050.

beeld wilden brengen hoe de feitelijke ambities

Nederland zijn eigen gas moet gaan maken via

voor duurzame energie, elektrificatie en het

elektrolyse. Daar heb je echter ook elektriciteit

Nieuw geluid over de energietransitie

gebruik van gas zich tot elkaar verhouden. “Wij

voor nodig. Als we elektriciteit gaan gebruiken

Paradoxaal is dat die stijgende behoefte aan

hebben ons gebaseerd op de huidige situatie

om gas te maken, hebben we nog meer gascen-

elektrische energie door gascentrales zal moe-

van het energiesysteem en de feitelijke over-

trales nodig om elektriciteit te maken. Dat is

ten worden ingevuld. Dat concluderen hoogle-

heidsambities op het gebied van elektrificatie

uiteraard niet efficiënt.”

raren Machiel Mulder en José Luis Moraga

(het gebruik van fossiele energie vervangen

González van de Rijksuniversiteit Groningen in

door elektriciteit) en energietransitie (het

Energiebehoefte van woningen

een onderzoek in opdracht van het Centre on

opwekken van fossiele energie vervangen door

Het verminderen van de energiebehoefte in

Regulation in Europe. “Onze bevindingen vor-

duurzame energie). Die ambities hebben we

woningen is een belangrijke optie om de vraag

men een nieuw geluid in het debat over de

doorgerekend tot 2050. Veel andere studies

naar gas te beteugelen, stellen de onderzoe-

energietransitie”, stellen de auteurs minzaam.

vertrekken bij de doelstellingen voor emissiere-

kers. Mulder: “Daarnaast biedt het aanleggen

van de import van gas.

van warmtenetten goede mogelijkheden. We
hebben in ons onderzoek ook een scenario
doorgerekend waarin we uitgaan van maximale
inzet van warmtenetten die gebruik maken van
restwarmte van bijvoorbeeld zware industrie
en gascentrales. Dan komen we uit op een
ongeveer twintig procent lagere gasvraag,
bovendien tegen lagere kosten per ton CO2reductie. Een andere optie is om nog veel meer
duurzame energie op te wekken. De huidige
doelstellingen zijn echter al behoorlijk ambitieus, dus dat is makkelijker gezegd dan
gedaan.”
Download het volledige rapport CEER-PolicyPaper-Electrification-in-heating-and-transport
op www.gawalo.nl.
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Alternatieven voor de cv-ketel
Voor huiseigenaren die de eerste
stappen willen zetten naar aardgasvrije verwarming maakte NVDE een
informatieblad ‘alternatieven voor de
cv-ketel’. MilieuCentraal publiceerde
een stappenplan en rekenvoorbeelden waarmee zij hun voordeel
kunnen doen. Ook handig voor installateurs die hun klanten goed willen
adviseren.

Het gaat om overzichten van de technische
mogelijkheden, stappenplannen en rekenvoorbeelden. Ook de installateur kan zijn klanten
hiermee ondersteunen en beter adviseren.
Aardgasvrije en aardgasarme alternatieven
Het informatieblad ‘alternatieven voor de cvketel’ van NVDE zet enkelvoudige technieken
en combinaties van technieken op een rij die
aardgasvrij en aardgasarm zijn. Zij verwarmen
ruimtes en tapwater, per gebouw of per blok

Bij de energietransitie van de gebouwde omge-

met gebruik van zonnewarmte, omgevings-

ving krijgen gemeenten straks een grote rol.

warmte (bodem en lucht), elektriciteit en/of

Per wijk zullen ze in een warmteplan aangeven

biomassa. Het informatieblad geeft op hoofdlij-

waar welke infrastructuur beschikbaar zal zijn.

nen aan in welk type woningen ze toepasbaar

Naast het bestaande gasnet kan dat een warm-

zijn. Ook laat het blad zien wat voor effect deze

tenet zijn of een verzwaard elektriciteitsnet.

technieken hebben op het verbruik van de ver-

Voor de verwarming van huizen en tapwater

schillende energiebronnen.

zijn dan zowel collectieve als individuele oplossingen mogelijk. Huiseigenaren zijn verant-

Stappenplan naar een huis zonder aardgas

woordelijk voor de keuze van individuele oplos-

Voor huiseigenaren van huizen gebouwd voor

singen, maar wat is dan wijsheid?

2000 maakte MilieuCentraal een Stappenplan

Wat kost het aardgasvrij maken van een woning?

naar een huis zonder aardgas. Een eerste

MilieuCentraal voegde aan het stappenplan

Alternatieven voor verwarmen op gas

belangrijke stap is het checken en verbeteren

nog twee voorbeeldberekeningen toe. De eer-

Organisaties als MilieuCentraal en de Neder-

van de isolatie. Daarna is volgens MilieuCentraal

ste berekening laat de kosten, besparing en

landse Vereniging Duurzame Energie publice-

een hybride oplossing een verstandige tussen-

klimaatwinst zien voor het aardgasvrij maken

ren geregeld voorlichtingsmateriaal om huis-

stap. Voor de overstap naar volledig aardgasvrij

van een voorbeeldwoning uit 2009. De tweede

eigenaren te helpen bij de keuze voor

kan de eigenaar het beste bekijken wat er in het

berekening doet hetzelfde, maar dan voor een

alternatieven van verwarming met aardgas.

warmteplan van de gemeente staat.

woning uit 1970.

Uniforme objectenbibliotheek
naar Cadac en Itannex
Ict-bedrijven Cadac Group en Itannex hebben van brancheorganisatie
Uneto-VNI de opdracht ontvangen
voor de eerste fase van de ontwikkeling van de zogeheten Uniforme
Objecten Bibliotheek (UOB).

wikkelinterface.” Zo valt te lezen in kort nieuws-

De UOB zou het volgens de doelstellingen uit

bericht op de site van Itannex. “De opgeleverde

2016 installatiebedrijven mogelijk maken om

data is in een neutraal Revit-formaat én in het

“intern eenduidige productdata te gebruiken

open IFC-formaat beschikbaar.”

voor engineering, calculatie en logistiek/

De lancering van het project Uniforme Objec-

bestellen. Voor de engineering komen eerst

ten Bibliotheek (UOB) gebeurde al in februari

generieke objecten beschikbaar, vervolgens

2016 door Uneto-VNI. Het zou gaan om unifor-

specifieke objecten met juiste, gevalideerde

Cadac Group en Itannex zijn leveranciers van

me en uitwisselbare 3D-objecten in cad-syste-

productinformatie en later zelfs fotorealisti-

op Autodeskprogrammatuur gebaseerde

men, op basis van de data uit EIM-RT. Dankzij

sche objecten. De UOB wordt in de loop der

oplossingen voor de bouw- en installatiebran-

“het commitment van de grote installatiebe-

jaren steeds vollediger. In de toekomst kunnen

che.

drijven” kon Uneto-VNI dit project op 4 februari

bedrijven modelleren met ieder product dat op

“De te ontwikkelen UOB-oplossing is primair

2016 lanceren,aldus de brancheorganisatie.

de markt is.” Maar zover is het kennelijk nooit

gebaseerd op het standaard BIM-ontwerpplat-

Betrokken waren verder: Fedet/FME, stichting

gekomen, gegeven het feit dat de opdracht nu

form Revit, waarbij is voorzien in een open ont-

Ketenstandaard Bouw en Installatie en 2BA.

bij Cadac en Itannex ligt.

Gawalo
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Slimme ventilatie in
Brabantse NOM-woning
In een nul-op-de-meterwoning van
woningcorporatie BrabantWonen in
Oss testen bewoners onder andere de Renson Healthbox 3.0. Het
vraaggestuurde ventilatiesysteem
registreert voortdurend de binnenluchtkwaliteit en reageert op CO2, op
vocht en op ‘nare luchtjes’.

door eventuele koudeval langs het raam beperkt
wordt. Wat naast zijn energiezuinigheid vooral
zo interessant is aan de Healthbox 3.0, is de
connectiviteit, zegt Benny Goossens van Kemkens Installatieburo. “Wij als installateur kunnen
via de webportal bepalen wat de staat van
onderhoud is.”
Daarnaast is het installeren van de Healthbox
3.0 vereenvoudigd, doordat de speciaal ontwor-

Smart Home
platform neemt
Britse installateur
over
50five, een Nederlands e-commerceplatform voor smarthomeapparaten, heeft de overname van
Valley Heating Services afgerond.
Het installatiebedrijf uit Chesterfield,
Verenigd Koninkrijk, telt dertig medewerkers en gaat verder onder de
naam 50five UK.

Woningcorporatie BrabantWonen heeft een

pen installateursapp de installateur stap voor

voormalig buurtcentrum in Oss getransfor-

stap begeleidt. Dat zorgt voor een nauwkeurige

meerd naar vier Nul-op-de-meterwoningen. Bij

en zeer snelle installatie, zegt Joep Breukels,

de Groene Brink, zoals het pilotproject genoemd

commercieel directeur bij Renson. “Dat komt

wordt, worden de woningen de komende paar

ook doordat de Healthbox 3.0 zichzelf kalibreert

jaar uitgebreid gemonitord. Hoe werken de

en achteraf ook de fijnregeling van de debieten

installaties, hoe gedragen bewoners zich en op

automatisch afhandelt.”

welke manier kan de NOM-prestatie het best

Goossens: “Daarnaast kan de bewoner via zijn

gegarandeerd worden?

eigen gebruikersapp altijd en overal precies zien

BrabantWonen deed voor deze transformatie

wat er in de woning gebeurt en wat de kwaliteit

een uitvraag en koos voor het plan van de com-

is van zijn binnenlucht.” Wanneer die kwaliteit

Met de overname van Valley Heating Services

binatie van Kemkens installatieburo en Caspar

van de lucht onder een bepaalde waarde komt,

(VHS) beschikt 50five nu over een landelijk

de Haan onderhoud & renovatie. Hierin werden

krijgt de bewoner dat dus te zien, maar ook hoe

dekkend netwerk van installateurs in het Ver-

vier op het oog identieke NOM-woningen gerea-

de Healthbox 3.0 aan het werk gaat om het

enigd Koninkrijk. VHS gaat verder als 50five

liseerd, maar wel met vier verschillende installa-

euvel te verhelpen. Via de Renson-app krijgt de

UK, waarbij het alle apparaten in en om het huis

tieconcepten. Bij één van die woningen heeft is

bewoner tevens extra tips voor een gezonde bin-

die ‘slim’ zijn installeert, zoals smart heating.

voor het eerst in Nederland de gloednieuwe

nenlucht.De komende jaren worden de vier

De installateur is in het VK onder meer Nest

Renson Healthbox 3.0. ventilatie-unit geïnstal-

installatieconcepten in de vier woningen gemo-

Pro Elite en Tesla Powerwall Certified Installer.

leerd. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem

nitord en vergeleken, zegt Frans Brouwers, van

Het anderhalf jaar geleden gelanceerde 50five.

reageert op CO2, op vocht en op nare luchtjes of

Caspar de Haan onderhoud & renovatie. “Het

nl is een platform voor smart home devices,

vluchtige organische componenten (VOC’s).

gaat er nu vooral om informatie te verzamelen,

zoals slimme thermostaten en verlichting, wifi-

Daardoor wordt continu en per ruimte in huis

want iedereen heeft het wel over NOM, maar

deurbellen en beveiligingsapparaten. Bekende

het ventilatieniveau op peil gehouden, zonder

niemand weet nog wat daarvoor exact de juiste

merken die 50five aanbiedt zijn Nest, Honey-

onnodig energie te verspillen. In het bij de Groe-

oplossing is. Het is mooi om te zien hoeveel

well, Philips Hue en de Ring. De smart-home-

ne Brink gekozen concept komt de aanvoerlucht

reacties uit de markt we krijgen naar aanleiding

markt kent een groei van meer dan dertig pro-

vanuit de onderdorpel onder het kozijn, waar-

van project de Groene Brink.”

cent per jaar. COO en oprichter van 50five
Manfred Klumpenaar: “Het is belangrijk om
onze klanten goed te begeleiden in deze nieuwe
wereld: smart advice for every smart device.
Om die slimme apparaten te installeren, is
alleen soms nog wel een lastig klusje. Dat bieden we naast via ons eigen netwerk van installateurs in Nederland en België, nu ook in het
Verenigd Koninkrijk aan.” Klumpenaar: “We zijn
intussen actief in Nederland, België, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk en inmiddels is daar
Duitsland bijgekomen. Ons team zullen we de
komend jaar uitbreiden met nog eens twintig
man. Onze verwachting is dat wij uit zullen
komen op een 8-cijferige omzet in 2018.”
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WEGENS SUCCES EXTRA
TRAININGEN WARMTEPOMPEN
SCHRIJF JE NU IN!
Trainingen Warmtepompen:

• F-gassen categorie 1 incl. Basis monteur warmtepompen
(blended)
• F-gassen categorie 2 incl. basis monteur warmtepompen
(blended learning)
• Warmtepompen - Basistraining voor monteurs
• Warmtepompen - Basistraining voor servicemonteurs
• Warmtepompen - Basistraining voor aspirant ontwerpers
• Lucht/lucht warmtepompen voor woningen
• Lucht/water warmtepompen voor woningen
• Individuele warmtepompen voor woningen en kleine
utiliteit
• Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw
• Collectieve warmtepompen in woningen

Meer informatie?

Neem contact op met Roelof Robbertsen,
T. 06 - 53 71 61 75

Voor meer info of direct inschrijven ga naar www.opleidingscentrum-go.nl
Opleidingscentrum GOO in samenwerking
met Aeres Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede

NIEUWS

Warmtepomp met bodemlus
meest aantrekkelijk
Installatie-adviesbureau DWA heeft de
total costs of ownership (TCO) berekend voor gasloze verwarmingsconcepten. Referentie is een nieuwbouw
tussenwoning. Gerekend is over de
periodes vijftien en dertig jaar.

Benodigde verwarmingscapaciteit

Aardgasvrije warmteconcepten

Het bouwfysische pakket bestaat uit:

In het onderzoek is een kostenanalyse

• Rc gevel: 4,5 m²K/W.

opgezet voor de volgende aardgasvrije

• Rc vloer: 4,0 m²K/W.

warmteconcepten:

• Rc dak: 7,0 m²K/W.

1. Warmtepomp met PVT-panelen.

• U-waarde glas met kozijn en deur: 1,0 W/m²K.

2. Warmtepomp met bodemcollector.

• Luchtdichtheid (qv10): 0,30 dm³/s per m².

3. Warmtepomp op buitenlucht.
4. Warmtepomp met collectief bronnet (circa

Het onderzoek is uitgevoerd voor de vereniging

12°C).

van projectontwikkelaars Neprom. Als referen-

DWA stelt dat dit bouwfysische pakket niet is

tie is een tussenwoning genomen zoals die

bedoeld om in alle gevallen de huidige EPC-eis

5. Middentemperatuur warmtenet (40°C).

door RVO is gedefinieerd, met een gebruiksop-

van 0,40 te behalen, maar is gebruikt voor het

6. Hoogtemperatuur stadswarmtenet (>70°C).

pervlak van 124 m². Uitgangspunt verder is dat

vaststellen van de jaarlijkse warmtevraag en de

de woning als Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

benodigde verwarmingscapaciteit voor ruimte-

Raming van investeringen

(ZEN) uitgevoerd wordt. De isolatiewaarden

verwarming.

De investeringsraming van de verschillende

van de gebouwschil zijn strenger genomen dan

warmteconcepten heeft plaatsgevonden op

de minimumeisen van het Bouwbesluit.

basis van de volgende uitgangspunten:
• Voor het goed functioneren van de warmtepompconcepten is laagtemperatuurverwarming (vloerverwarming) een voorwaarde.
• Niet alle warmteconcepten voorzien in de
levering van koude.
• De concepten gaan uit van de toepassing van
een boilervat voor warmtapwater van 150 tot
180 liter.
• In concept 1 is alleen de meerprijs voor winning van warmte via de PVT-panelen meegewogen en dus niet de elektriciteitsproductie.
• In concept 5 is uitgegaan van warmteproduc-

Hoeveel nieuwbouw aardgaswoningen
zitten er nog in de pijplijn?
Begin mei zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen van nog te verwachten aantallen
nieuwbouwwoningen met een aardgasaansluiting. De meest concrete getallen zijn te vinden in de notitie
Cijfers van woningen met een gasaansluiting van Bouwtrend in opdracht van Bouwend Nederland. Per april
2018 zijn er naar schatting 110.000 nieuwbouwwoningen in de fase ontwerp, vergunning/verkoop en in
aanbouw. Van deze 110.000 woningen heeft gemiddeld 45% nog een gasaansluiting. Het percentage

tie van 40°C via een collectieve warmtepomp
die gekoppeld is aan een bodemlus.
• Uitgangspunt is een kleinschalige projectontwikkeling.
• Voor de aansluitkosten (BAK) op het hoge
temperatuur warmtenet is een voorlopige
stelpost opgenomen.
• Er is uitgegaan van in 2018 verkrijgbare
ºISDE-subsidies.

neemt rap af: van de woningen in uitvoering heeft 58% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de
verkoop/vergunningsfase heeft 42% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de ontwerpfase heeft

Bodemlus

35% nog een gasaansluiting. Volgens Bouwtrend neemt het percentage elk half jaar met tien procent af.

Voor de tussenwoning geldt dat variant 3 met

Appartementen maken minder gebruik van hr-ketels als hoofdverwarming. Wel komt uit dit onderzoek

bodemlus financieel gezien het aantrekkelijkst

naar voren dat er soms gebruik wordt gemaakt van een gas-

is. Daarna volgen de varianten 2 en 4. Variant 5

aansluiting voor bijverwarming (voor extra koude perioden)

en 6 zijn met name geschikt voor projecten met

en/of warmtapwater. Dit geldt bijvoorbeeld voor hybride

kleine appartementen.

warmtepompen of voor collectieve warmtepompen met een

Variant 5 gaat financieel beter scoren als er

hr-ketel voor bijstook. Het gasverbruik is in sommige wonin-

direct bruikbare restwarmte van 30 tot 40°C in

gen slechts enkele m3 aardgas per jaar.

de omgeving beschikbaar is, zoals van een
datacenter.
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NIEUWS

Gas is niet meer de norm
Wat is er nodig om elektriciteit de
norm te laten worden bij nieuwbouw?
daarover publiceerde Stichting
Natuur en Milieu het rapport “allelectric nieuwbouw, deskstudy en
interviews”.

verdwijnt. De installatiebranche, fabrikanten en
milieuorganisaties kwamen al met een plan om
die ketel uit te faseren door een rendementseis
in te voeren. Wat Natuur & Milieu betreft gaat
de overheid daarin mee en creëert ze duidelijkheid door wetgeving per 2021 aan te passen.
Over de hoge kosten zijn ook veel zorgen bij

Uit het onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat

bouwers, projectontwikkelaars en huiseigena-

er bij alle betrokkenen nog veel obstakels zijn

ren. Daarom is het volgens Natuur en Milieu

om nieuwbouw ‘all electric’ te maken. Kosten

van belang dat de overheid met voorstellen

maken van de ‘inkeerregeling’ van de netbe-

zijn daarbij de grootste hobbels, zegt Geertje

komt om de individuele kosten voor de bewo-

heerder. Netbeheerders zullen ontwikkelaars

van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur

ners binnen de perken te houden. Prijzen voor

de mogelijkheid bieden om al aangegane con-

& Milieu. “Die verdwijnen niet zomaar met een

apparaten en het aansluiten en onderhouden

tracten waar aardgas is voorzien open te bre-

handtekening van de Eerste Kamer. Daar is

daarvan, zullen naar beneden gaan als er meer

ken als ze die bouwprojecten alsnog aardgas-

politieke lef en wil voor nodig.”

vraag komt. Daarnaast zullen bestaande stimu-

loos willen maken.

Als eerste moet volgens de stichting zo snel

leringsmaatregelen zoals de investeringssubsi-

Voor bouwers en installateurs geeft het rap-

mogelijk het prijsverschil tussen gas en elektri-

die (ISDE), gehandhaafd moeten worden en

port de volgende aanbevelingen:

citeit aangepakt worden. Iets specifieker nog:

zullen lage inkomensgroepen gecompenseerd

• Werk aan het kennisniveau. Hier ligt ook een

het verschil tussen het percentage energiebe-

moeten worden. We staan aan het begin van

lasting. De prijs bij kleingebruikers van elektri-

een enorme ommezwaai, zegt Natuur en Mili-

citeit bestaat voor ongeveer de helft uit ener-

eu. Binnen twintig jaar is er geen gasaanslui-

giebelasting, bij gas is dat maar een kwart. “Wil

ting meer te vinden. Om dat te bereiken is het

daard installatieconcepten, waardoor het

je elektriciteit de norm maken, dan moet dat

nodig dat alle betrokken partijen zich dat reali-

risicoprofiel verlaagd wordt.

percentage op z’n minst gelijkgetrokken

seren. Voor ontwikkelaars geldt volgens de

worden.”Wat daarnaast helpt, is dat de vanzelf-

stichting dat ze bij al geplande projecten terug

communicatie om all-electric nieuwbouw te

sprekendheid van het plaatsen van een cv-ketel

moeten naar de tekentafel en gebruik moeten

kunnen faciliteren.

verantwoordelijkheid voor de brancheverenigingen.
• Investeer samen met fabrikanten in stan-

• Zorg voor goede interne processen en

Aansluitplicht voor aardgas vervalt
De kogel is door de kerk. De Eerste Kamer heeft de

gend met het schrappen van de gasaansluitplicht

wend Nederland en NEPROM pleitten in een brief

Wet Voortgang Energietransitie (VET) aangeno-

voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet. Een aan-

aan ministers Wiebes en Ollongren voor een invoe-

men. Daarmee vervalt de plicht om nieuwbouw aan

tal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking.

ring per 1 januari 2019. “Wanneer daadwerkelijk

te sluiten op aardgas. De Wet VET is een wijziging

En er is nog een aantal onderdelen waarvoor op

een algeheel aansluitverbod voor de nieuwbouw

van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De

een later moment een besluit wordt genomen over

per 1 juli van dit jaar wordt ingevoerd, dan getuigt

wijziging moet Nederland helpen om te schakelen

de inwerkingtreding. “Het is rijksbeleid om een

dat niet van behoorlijk bestuur”. Dat schreef Bart

naar een duurzaam energiesysteem. De wet biedt

periode van twee maanden aan de houden tussen

van Breukelen, voorzitter van projectontwikke-

extra ruimte voor experimenten en innovaties.

publicatie van de wet en de inwerkingtreding. Voor

laarsvereniging Neprom in de brief.

Daarvoor is er een duidelijkere rolafbakening tus-

de onderdelen die op 1 juli 2018 in werking treden

De Wet VET past in de ontwikkeling om de gebouw-

sen netbeheerders, netwerkbedrijven en marktpar-

is de periode in dit geval korter dan twee maanden.

de omgeving los te koppelen van het aardgas. Ook

tijen. Daarnaast is het niet meer verplicht om

Over de gasaansluitplicht is intensief overleg ge-

bij bestaande wijken, woningen en gebouwen is dit

nieuwbouw aan te sluiten op het aardgas. De Twee-

voerd met stakeholders. Inwerkingtreding op 1 juli

nodig. Hiervoor is de innovatietender ‘Kortetermij-

de Kamer stelde bijna unaniem voor om deze gas-

2018 wordt om die reden niet bezwaarlijk geacht.”

ninnovaties aardgasloze wijken, woningen en ge-

aansluitplicht te laten vervallen. In het Staatsblad

Dat staat in de toelichting bij het Besluit.

bouwen’ geopend. De tender nodigt bedrijven uit

van 8 mei 2018 is de inwerkingtreding geregeld

De wetgever reageert hiermee op de protesten van

nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en

van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET).

een aantal brancheverenigingen uit de bouw- en

toe te passen. De innovaties moeten de transitie

De Wet VET treedt gefaseerd in werking. Per 1 juli

vastgoedwereld die de invoering per 1 juli 2018 als

versnellen, versoepelen en minder kostbaar

2018 treden de onderdelen in werking samenhan-

onverantwoord hebben bestempeld. Aedes, Bou-

maken.

Kijk voor dagelijks nieuws op www.gawalo.nl

@Gawalo
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10 VRAGEN AAN

Bas Arends
Functie Directeur / Eigenaar
Leeftijd 45
Bedrijf Instaan Installaties
Plaats Arnhem
Aantal medewerkers 30
Tekst Marion de Graaff, Tekstbureau
‘t Kofschip
Beeld NPF Photography

01

Waarom hebt u voor dit vak
gekozen?

04

Op welk project bent u het
trotst en waarom?

07

Welke nieuwe techniek of
welk nieuw product heeft de
toekomst?

Ik heb eerst MTS-Elektrotechniek gedaan,

Dat is tot nu tot Pandasia in het Ouwehands

daarna volgde ik de Hbo-opleiding Informatica,

Dierenpark. We werkten met verschillende

Waterstof gaat denk ik heel groot worden, de

maar ik vond het niks om de hele dag achter

partijen samen, waaronder een Chinese

CO2-uitstoot daarvan is nul. Ik voorzie dat ons

een beeldscherm te zitten. Toen een bekende

aannemer en zijn team, zodat we te maken

aardgasnet vervangen gaat worden door een

van me zei dat hij Installatietechniek ging doen,

hadden met de Chinese cultuur en eisen. De

waterstofnet.

dacht ik: ‘waarom niet?’ Mijn vader heeft altijd

communicatie was soms lastig, maar het

als installateur gewerkt, al had ik daar toen

verliep prima. De panda’s zitten nu in een

nooit zoveel belangstelling voor. Maar het had

prachtig verblijf.

dus wel iets bekends.

02

Wat is uw specialisatie?

05

Hoe verkoopt u zichzelf
bij uw klanten?

08

Wat zou u in uw vak willen
veranderen?

Het zou goed zijn om boeteclausules overboord
te kieperen. Door elkaar de ruimte te gunnen,
komt er ontspanning in het proces en dat werkt

Ik let erop dat ik werk aanneem dat bij ons past.

veel beter. Het komt de samenwerking maar

Uitdagende, technisch ingewikkelde projecten

Als we iets leuk vinden om te maken, dan wordt

ook het eindresultaat ten goede.

triggeren ons. Van een autoshowroom met veel

het ook echt mooi.

glas, laboratoria, de grootste wasserij van
Europa tot de meest luxueuze appartementen
van Nederland; wij houden van dat soort uitdagingen.

03

Welke opleiding heeft u
als laatste gevolgd?

06

Wat kan volgens u echt
niet meer?

Waar zou u zich verder
in willen bekwamen?

Installatietechniek neemt binnen de bouw een

Aanbesteden. Dat is alleen maar geldgedreven

steeds grotere plaats in. Ik zou daarom wel wat

en er wordt veel te weinig inhoudelijk vergele-

meer willen weten van de bouwkundige en

ken. Wij zijn er zelf drie jaar geleden mee

constructieve kant van de bouw.

gestopt en dat bevalt meer dan goed. We kijken

Dat was een cursus congruent management.

naar het te besteden budget en proberen

Een congruent persoon doet wat hij gelooft en

daarbinnen de optimale oplossing te bieden.

werkt vanuit zijn persoonlijke kracht. Ik zet dat

09
10

Hoe ziet uw werk er
over vijf jaar uit?

in om bij te kunnen dragen aan het succes van

Ik denk dat er dan minder handelingen op de

de klant.

bouwplaats nodig zijn. Meer prefab, inzet van
3D-printers, het werk zo makkelijk mogelijk
maken voor de mensen in de uitvoering.
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MARKT
Blog - Gasvrij - Warmtepompen

Heeft de cv-installateur van nu
de kennis en kunde om een
warmtepomp te installeren?
De overheid heeft een knoop doorgehakt: in 2050 moeten we gasvrij wonen.
Verschillende organisaties zijn van mening dat we vanaf 2021 oude cv-ketels
verplicht moeten vervangen door warmtepompen of andere duurzame
alternatieven. Maar hebben Nederlandse installateurs de kennis en kunde in
huis om dit te realiseren?
Tekst Nico van Leeuwen

Groningen trilt op zijn grondvesten. De aardbe-

vervangen door warmtepompen of andere

vingen beheersen het leven van onze noorder-

duurzame alternatieven. Maar hebben Neder-

1. De cv-ketel moet worden vervangen:
wat adviseer ik de klant?

lingen. De overheid heeft daarom een knoop

landse installateurs de juiste kennis en kunde

Een cv-ketel voor een warmtepomp vervangen

doorgehakt: in 2050 moeten we gasvrij wonen.

in huis om dit te realiseren? In deze blog geef ik

lijkt niet zo moeilijk. Toch zijn er wel degelijk

Verschillende organisaties zijn van mening dat

antwoord op vier belangrijke vragen rondom dit

verschillen tussen beide installaties. Zo levert

we vanaf 2021 oude cv-ketels verplicht moeten

thema.

een cv-ketel hogetemperatuurwarmte en een
warmtepomp lagetemperatuurwarmte.
Om het juiste advies te kunnen geven, moet de
installateur rekening houden met een aantal
belangrijke punten. Denk aan het soort afgiftesysteem (zoals radiatoren of vloerverwarming),

Eén van de belangrijkste uitdagingen
is het waterzijdig
inregelen van het afgiftesysteem

de oppervlakte van het huis en welke isolatie en
welke ventilatie is toegepast. De beleving van
warmte door de gebruiker zal veranderen. Het
is daarom cruciaal om dat als installateur te
kunnen uitleggen aan de klant.
Vaak wordt gedacht dat de aanwezigheid van
louter radiatoren een probleem is bij het installeren van een warmtepompsysteem. Dat is
echter niet meer zo. Hybride warmtepompen

.

Nico van Leeuwen van ROVC
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kunnen zelfs met bestaande radiatoren al uit
de voeten. Ook zijn er veel alternatieven om

MARKT

Een cv-installateur heeft alle vaardigheden in huis om een warmtepomp te installeren.

radiatoren te vervangen, zonder direct naar

in huis om een goed advies te geven. Het is een

vraagt een flinke investering. Dit komt in de

vloerverwarming te hoeven te grijpen. Dat is

kleine investering om hiervoor de juiste bij-

praktijk vaak alleen voor bij gespecialiseerde

immers in een aantal gevallen een erg grote

scholing te organiseren.

bedrijven.

ingreep.

Er zijn veel langere cursussen en opleidingen

2. Een warmtepomp installeren,
hoe pak ik dat aan?

lijk? We moeten niet vergeten dat monteurs al

4. Wat doet de overheid om het
vervangen van cv-ketels te stimuleren?

vakmensen zijn. Zij hoeven niet te leren hoe je

De overheid stimuleert het installeren van

Een cv-installateur heeft alle vaardigheden in

buizen aanlegt en koppelingen maakt. Wel

warmtepompen en andere alternatieven voor

huis om een warmtepomp te installeren. Eén

vraagt een warmtepomp een andere mindset

de cv-ketel. Vanuit duurzaamheidsperspectief

van de belangrijkste uitdagingen bij warmte-

en benadering dan een cv-ketel. Een warmte-

biedt de regering subsidie om een warmte-

pompen is het waterzijdig inregelen van het

pomp werkt immers niet met gasverwarming.

pomp aan te schaffen. Voor opleidingen en cur-

afgiftesysteem. Bij een cv-ketel kiest de vak-

Het is een koelmiddel dat voor de opwarming of

sussen voor medewerkers kan een bedrijf aan-

man vaak voor onconventionele maatregelen,

afkoeling zorgt. Een korte cursus van twee

spraak maken op subsidies uit het

zoals het harder laten draaien van de circulatie-

dagen geeft al het inzicht dat nodig is om hier-

opleidingsfonds van OTIB. Iedere ondernemer

pomp. Dit is niet mogelijk bij een warmtepomp.

mee om te gaan.

in de installatiebranche kan hier gebruik van

Daar komt de kunst van evenredig inregelen

Pak als ondernemer het voordeel van modulair

maken.

van je afgiftesysteem om de hoek kijken. Bij het

opleiden. Hierdoor blijft de monteur goed

Kortom, we gaan naar gasvrij wonen en kunnen

in bedrijfstellen van het warmtepompsysteem

inzetbaar voor het bedrijf, maar leert hij wel

niet meer om de warmtepompen heen. Sterker

is een F-gassencertificaat verplicht. Dit deel

stapsgewijs wat hij nodig heeft in zijn dagelijk-

nog, de technologische ontwikkelingen gaan

van de installatie is echter ook uit te besteden.

se werk. Dankzij een breed gedragen initiatief

steeds meer richting duurzame oplossingen,

op de markt. Maar is dat altijd wel noodzake-

zijn praktijkgerichte trainingen overal in Neder-

zoals het hergebruiken van warmte. Dit gebeurt

3. Welke opleidingen heb ik nodig
om een warmtepomp te kunnen
installeren?

land te volgen. Er is altijd wel een training in de

veelal op basis van een koelkringloop. Het is

buurt. Dus geen onnodige reistijd.

dus hoog tijd dat we de knop omzetten en iets

Er zijn nog geen branchecertificeringen, tenzij

leren over dit fenomeen.

Een installateur met de juiste opleiding kan een

een monteur zich specialiseert in grondgebon-

klant goed adviseren over een duurzame oplos-

den systemen of F-gassen. Bij grondgebonden

sing. Voor nu en in de toekomst. Nog niet iede-

systemen moet een bedrijf en installateur vol-

* Nico van Leeuwen is Business Developer

re installateur heeft voldoende kennis en kunde

doen aan de BRL-6000021. Deze certificering

bij ROVC
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TECHNIEK
Opslagsystemen - Warmtewisselaars - IJsbuffer

Duurzame warmte opslaan
in zomer en winter
Als je het hele jaar door over duurzame warmte wilt beschikken, moet je ervoor
zorgen dat je een voorraadje achter de hand hebt. Maar hoe doe je dat op de
meest efficiënte en duurzame manier? Een overzicht van de mogelijkheden.
Tekst Rijkert Knoppers

Maar liefst 2.650 met de zon meedraaiende

dan overdag nodig is, en dit op te slaan in goed

andere vloeistoffen en/of materialen geschikt,

spiegels concentreren het zonlicht op de cen-

geïsoleerde tanks, kan de zonne-installatie tot

zoals: water, synthetische oliën en steenachti-

trale ontvanger in een 140 meter toren. Bij deze

vijftien uur na zonsondergang nog steeds elek-

ge materialen, waaronder beton of kiezelsteen.

Gemasolar-installatie, vlakbij het Spaanse

triciteit blijven produceren. Dat betekent

Sevilla, bereikt een vloeibare zoutmassa onder

24 uur per dag stroomproductie, wereldwijd

Open en gesloten opslagsystemen

invloed van de zon een temperatuur van

een unicum. De elektriciteit is genoeg voor

Naast de keuze van het opslagmateriaal maakt

565 graden. Het zout zet vervolgens water om

27.000 huishoudens.

De Groene Energie Maatschappij onderscheid in

in stoom voor de stoomturbines, die zo op

Het gebruik van zout als opslagmiddel is een

open en gesloten opslagsystemen. Tot de open

duurzame wijze elektriciteit opwekken.

goed voorbeeld van hoe je warmte op kunt

opslagsystemen behoort bijvoorbeeld de sei-

Maar wat doe je als de zon niet schijnt? Daar

slaan, stelt de website van het informatieplat-

zoensgebonden thermische energie opslag,

heeft de Spaanse eigenaar Torresol wat op

form over duurzame energie De Groene Ener-

zoals koude-warmteopslag (KWO) of warmte-

gevonden! Door meer zout te laten verwarmen

gie Maatschappij. Behalve zout zijn er ook

koudeopslag (WKO) in een watervoerende
bodemlaag of in grotten. Bij gesloten opslagsystemen gaat het bijvoorbeeld om opslag van
water en stoom in gesloten opslagtanks. Ook
het opslaan van gesmolten zout in een opslagtank valt onder deze categorie. Hier kan ook

De zonne-installatie kan tot vijftien
uur na zonsondergang nog steeds
elektriciteit blijven produceren

sprake zijn van een seizoensgebonden opslag,
bijvoorbeeld in de vorm van een KWO met een
gesloten systeem, zoals een buizenstelsel in de
grond. Kleine geïsoleerde opslagtanks zijn soms
onder een woning te plaatsen, grotere formaten
zijn in staat om meerdere woningen of soms
zelfs een gehele woonwijk van koude en warmte
Ruim 140 zon-luchtabsorbers leveren de warmte voor het ijsbuffersysteem van het appartementencomplex

te voorzien. Een voorbeeld hiervan is het Ecovat,

Aqua Viva bij Kloostertuin Brakkenstein.

dat werkt met het ‘vat-in-vat principe’.
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Componenten van het ijsbuffersysteem SolarFreezer.

Ondergrondse thermosfles

Horizontale warmtewisselaars

Uiteindelijk zullen daar naar schatting 450

Het in Veghel gevestigde Ecovat heeft een

Een van de opvallende technische bijzonderhe-

woningen komen, die een aansluiting op het

soort grote ondergrondse thermosfles voor de

den is dat op verschillende hoogtes in het vat

Ecovat zullen krijgen.” Ook bij een groot glas-

opslag van warmte voor de omringende wonin-

horizontale warmtewisselaars zijn aange-

tuinbouwcomplex in Duitsland zijn plannen voor

gen ontwikkeld. Het kleinste model Ecovat

bracht. Dit maakt het mogelijk om de warmte-

toepassing van het opslagvat, terwijl in België

heeft een diameter van dertig meter en is der-

huishouding per laag heel direct te regelen.

zowel bij bouwprojecten in Luik als in Antwerpen

tig meter diep. Het vat is gemaakt van beton,

Hoe de opslag van warmte gebeurt, ligt voor de

belangstelling is voor deze techniek.

waarbij gerecycled glas gebruikt is als isolatie-

hand. In de zomer zorgen elektrisch aangedre-

materiaal. Het idee is om water in de zomer te

ven warmtepompen of vlakke-plaatzonnecol-

IJsbuffer

verwarmen tot bijvoorbeeld 95 graden, en de

lectoren voor het opwarmen van water. Vervol-

In het buitenland is de techniek al langer toege-

opgeslagen warmte in de winter te gebruiken

gens dragen warmtewisselaars door geleiding

past maar in ons land is de techniek nog maar

voor de verwarming van minimaal tweehon-

de warmte van het warme water over aan het

relatief kort geleden voor het eerst toegepast:

derd tot circa duizend woningen per systeem.

water in het binnenste vat.

de ijsbuffer. Een dergelijk thermisch opslagsys-

“Dit zijn de minimale afmetingen van ons

In de winter onttrekt de retourleiding van het

teem bestaat uit een met water gevulde beton-

opslagsysteem, we hebben voor deze afmetin-

warmtenet via een warmtewisselaar aan het

nen cilinder die in de bodem is geplaatst. In het

gen gekozen, omdat je voor een relatief groot

vat, waarna het opgewarmde water via het

reservoir bevinden zich spiraalvormige warm-

volume minder oppervlakte nodig hebt”, vertelt

warmtenet de warmte aan de aangesloten

tewisselaarbuizen.

directeur Aris de Groot. “Dus één groot buffer-

woningen overdraagt. Als de buitentempera-

Als er vraag naar warmte is onttrekt een warm-

vat is per kubieke meter efficiënter dan een

tuur bijvoorbeeld 15 graden is, dan hoef je geen

tepomp warmte aan het water, de temperatuur

aantal kleine opslagvaten. Overigens hebben

water van 40 graden op te pompen om een

van het water daalt hierbij tot min nul graden C,

we hier in Uden wel een nog kleiner proefmodel

gebouw te verwarmen: dan is 25 graden

met ijsvorming tot gevolg. In de zomer vindt de

geïnstalleerd van dertien meter doorsnee en

genoeg, aldus informatie van Ecovat.

verwarming van het ijs plaats met behulp van

een diepte van twintig meter. Maar dit vat van

“Er zijn nu concrete plannen om in Het Dorp in

op het dak geplaatste zon-luchtabsorbers,

vijftienhonderd kubieke meter gebruiken we

Arnhem ons Ecovat L-model te gaan toepas-

waarna de cyclus weer opnieuw kan beginnen.

om het functioneren in beeld te kunnen bren-

sen”, aldus De Groot. “Er zijn daar een aantal

Voor een eengezinswoning kan een ijsbuffer

gen. Tot nu toe komen de prestaties overeen

zorgappartementen en commerciële apparte-

van tien kubieke meter waterinhoud evenveel

met onze verwachtingen.”

menten in aanbouw, die overigens allebei een

energie leveren als circa 120 liter stookolie,

verschillend verbruiksprofiel zullen hebben.

stelt Viessmann, een van de leveranciers van
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ijsbuffers. “Wij zijn als adviesbureau betrokken
geweest bij twee projecten, in totaal zijn er
inmiddels in ons land naar schatting tien ijsbuffersystemen gerealiseerd”, vertelt Louis Wakkerman, projectleider/adviseur installaties bij
ABT, een adviesbureau dat onder meer in Velp is
gevestigd. “De techniek is ongeveer in 2010 ontwikkeld in Duitsland, daar zijn inmiddels al vierhonderd tot vijfhonderd ijsbuffers toegepast.”
In ons land is onder meer het in Elst gevestigde
Solareis actief, dat bij de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen een buffervat van 765 kubieke
meter installeerde voor de verwarming van honderd appartementen. Ruim 140 zon-luchtabsorbers leveren de warmte voor het systeem.
“Financieel gezien is een ijsbuffer duurder dan
een WKO-systeem, maar daar staat tegenover
dat het rendement van een ijsbuffer veel hoger

Dit zogeheten moleculair zonthermisch (MOST) systeem bestaat uit twee boven elkaar geplaatste

ligt dan een WKO”, vertelt Wakkerman. ‘Een

zonnecollectoren.

belemmerende factor is verder dat de Nederlandse wet- en regelgeving niet veel ruimte laat
voor innovatieve ideeën. Als je nieuwbouw gaat

6 kW, voor de meeste woningen is dit groot

te zonnecollectoren, de bovenste collector is in

plegen moet je met EPC-berekeningen aantonen

genoeg om te verwarmen zonder stookkosten.”

gebruik voor de chemische opslag van zonne-

dat je op energiegebied bepaalde waardes haalt.

Mathijsen voegt daaraan toe dat de woningen

energie, de onderste zonnecollector dient voor

Maar bij een nieuw product heb je die data nu

aan drie eisen moeten voldoen: ze moeten goed

het verwarmen van water. Aangetoond is inmid-

eenmaal nog niet beschikbaar. Hierdoor krijg je

geïsoleerd zijn met een Rc van minimaal 4, ze

dels dat het chemisch opslagsysteem meer dan

een nieuw product maar moeilijk geïntrodu-

moeten voorzien zijn van lage temperatuurver-

140 opslag- en ontladingscycli kan doorstaan

ceerd.”

warming en er moet een kruipruimte van vol-

zonder merkbare degradatie.

doende grootte beschikbaar zijn. “Het enige

“We onderzoeken momenteel verschillende

Opslag in ijszak

dat de klant ziet is de warmtepomp, die zich in

strategieën om deze toepassing op de markt te

Een vergelijkbaar thermisch opslagsysteem,

de technische ruimte bevindt”, aldus Mathij-

brengen”, stelt professor Kasper Moth-Poulsen.

dat eveneens gebruik maakt van de faseover-

sen. “De warmtepomp beschikt over een 180

“Het tijdschema hangt af van de specifieke toe-

gang van water, is de SolarFreezer. De SolarF-

liter boiler, de thermische collectoren bevinden

passingen en van het punt of we de juiste

reezer maakt gebruik van een bufferzak met

zich op het dak achter standaard pv-panelen

samenwerkende partijen kunnen interesseren.”

daarin warmtewisselaars en van thermische

van 1 bij 1,6 meter en een hoogte van vier centi-

collectoren die op het dak verscholen zijn ach-

meter.” De SolarFreezer is momenteel als pro-

Chemische energie bewaren

ter pv-panelen. Als er te weinig thermische

duct op de markt verkrijgbaar.

Volgens Moth-Poulsen zijn opslagmethodes

energie beschikbaar is van de thermische col-

voor zonne-energie in chemische verbindingen

lectoren op het dak, dan maakt de water-water

Chemische opslag

aantrekkelijk omdat de chemische energie op

warmtepomp gebruik van de warmte in de buf-

Dat de ontwikkeling rond thermische opslag-

een erg compacte manier te bewaren is. Afge-

ferzak. Zodra er warmte over is op het dak, ver-

methoden volop in ontwikkeling is, blijkt uit een

lopen december 2017 vroeg Moth-Poulsen

dwijnt dat in de bufferzak. De warmtepomp kan

recent onderzoek bij de afdeling Chemistry and

patent aan voor een nieuwe technische verbe-

op deze manier de ruimte- en tapwaterverwar-

Chemical Engineering van de Zweedse Chal-

tering, waardoor het mogelijk is om de opgesla-

ming het gehele jaar door verzorgen.

mers universiteit. Een aantal parabolische

gen energie jarenlang te kunnen bewaren. “We

De ijszak met een oppervlak van vier bij zes

spiegelspiegels concentreren hier het zonlicht

zijn er ook in geslaagd om ons systeem vloei-

meter en een hoogte van een halve meter past

op een glazen absorberbuis. Binnen de reactor-

baar te maken onder hulp van oplosmiddelen,

in de kruipruimte van de meeste woningen.

buis verandert de organische verbinding nor-

met een energiedichtheid van meer dan 0,5 MJ

“We hebben sinds afgelopen zomer al zeven

bornadiene (C7H8) onder invloed van warmte

per kilo”, schrijft Moth-Poulsen in een e-mail.

systemen toegepast. De meest interessante

in quadricyclane, dat dezelfde chemische for-

“We zijn nu begonnen met proefnemingen in de

periode was eind februari, toen we temperatu-

mule (C7H8) heeft. Bij de omgekeerde chemi-

buitenlucht, waarbij we een installatie van

ren hadden van -10 graden. Alle systemen heb-

sche reactie door toevoer van warmte komt de

negenhonderd vierkante centimeter gebrui-

ben uitstekend gefunctioneerd”, vertelt general

opgeslagen warmte weer vrij.

ken.” Het zal nog wel enkele jaren duren voor-

manager Jacques Mathijsen. “Een standaard

Dit zogeheten moleculair zonthermisch (MOST)

dat de vinding van de Chalmers universiteit op

systeem is uitgerust met een warmtepomp van

systeem bestaat uit twee boven elkaar geplaats-

de markt verkrijgbaar zal zijn.
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Koud Water - Warm Water - Verversing

Legionellapreventie:
veel gemaakte fouten
De Legionellabacterie veroorzaakt zo’n driehonderd tot vierhonderd slachtoffers
per jaar, waarvan twee tot tien procent met dodelijke afloop, stelt het onderzoek
‘Drinkwaterveiligheid en Legionella’ van ISSO. Toch is het bestrijden van
legionella in theorie niet zo heel moeilijk, zegt Hans Kruijt, inspecteur op de
afdeling inspectie van drinkwaterbedrijf Oasen.
Tekst Evi Husson

“Je hoeft in principe slechts aan drie zaken te

kan tijdens de installatie problemen opleveren

voldoen. Zorg dat koud water voldoende koud

en is vaak niet te repareren. Wanneer een

Fout 3: Een verkeerd tracé om
kosten te besparen

blijft, dat warm water voldoende warm blijft en

installateur vanaf het ontwerp betrokken is bij

Nog een fout die regelmatig wordt gemaakt, is

zorg voor voldoende verversing. Als je dat voor

de installatie, kan hij op alle risico’s wijzen,

het leggen van verkeerde tracés om kosten te

elkaar hebt, krijgt legionella geen kans.”

waardoor wordt gekozen voor een installatie op

besparen. Kruijt legt uit. “Om een opdracht

maat.”

gegund te krijgen, is het denkbaar dat een

Legionella voorkomen

installateur een scherpe offerte opstelt en

Fout 2: Verkeerde inschatting
van de gebruiksfrequentie

mogelijk lager inschrijft dan concurrenten. Om

matig fouten gemaakt. Kruijt: “Over het algemeen zijn installaties, zeker wat betreft de pri-

Kruijt: “Bij prioritaire instellingen zoals zieken-

te realiseren, zal hij mogelijk een goedkoper

oritaire instellingen, onder controle en zijn

huizen, zwembaden of hotels, moet het beheer

tracé kiezen.”

installateurs zich goed bewust van wat wel en

van de installatie goed op orde zijn en moet de

Kruijt: “Bij een zwembad werden bijvoorbeeld,

niet mogelijk is. Toch kom ik tijdens audits bij

beheerder erop toezien dat de spoel- of

tegen ons advies in, de leidingen in een ver-

prioritaire instellingen en controles bij bedrij-

gebruiksfrequentie in die gebouwen gewaar-

ven regelmatig situaties tegen waar het nog

borgd is. Dit geldt ook voor het beheer van

beter kan.” Kruijt geeft vijf voorbeelden van

installaties in sporthallen. Bij de bouw van een

situaties die hij regelmatig tegenkomt.

sporthal wordt regelmatig een te grote hoe-

Het lijkt eenvoudig, maar er worden nog regel-

het binnengehaalde project toch winstgevend

Kleinere verenigingen of scholen
weten niet goed wat ze moeten doen

veelheid douches geplaatst. In de praktijk blijkt

Fout 1: Het bouwontwerp houdt
geen rekening met de richtlijnen
voor de drinkwaterinstallatie

dat een aantal kleedkamers alleen tijdens wed-

laagd plafond gelegd in plaats van in de koele

strijden en speciale gelegenheden wordt

kelder om veel investeringskosten en materiaal

geopend. Ze zijn daardoor soms weken afgeslo-

te kunnen besparen. ‘Het is eenvoudiger, goed-

De meeste fouten worden gemaakt bij het ont-

ten, waardoor hier niet kan worden gedoucht

koper en de temperatuur komt toch niet boven

werp van een gebouw, stelt Kruijt. “Er is tijdens

en er dus ook niet hoeft te worden schoonge-

de 25 graden Celsius omdat er zo vaak wordt

het ontwerp geregeld niet voldoende nage-

maakt. Wordt er tussentijds niet gespoeld, dan

gedoucht’, werd geopperd. Men voldeed aan de

dacht over de drinkwaterinstallatie. Nog te

is de kans op legionellabesmetting zeker aan-

wet- en regelgeving, maar achteraf bleek dat

vaak wordt er te weinig rekening gehouden met

wezig.”

door de omgevingstemperaturen het koude

de richtlijnen om legionella te voorkomen. Dat
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wacht, waardoor er regelmatig legionellaover-

in de schachten dan werd berekend, dan heb je

Randvoorwaarden respecteren

schrijdingen plaatsvonden. Achteraf is daarom

de poppen aan het dansen.”

Legionella is geen nieuw fenomeen. “Er zijn vol-

geïnvesteerd in een terugkoelapparaat wat

Kruijt geeft een concreet voorbeeld. ‘In wonin-

doende publicaties die aangeven wat wel en

weer extra kosten met zich meebracht. Als

gen worden leidingen zoveel mogelijk wegge-

niet mogelijk is. Wanneer we inspecties uitvoe-

installateurs en architecten leidingnetwerken

werkt en komen leidingen via de meterkast het

ren en installateurs aanspreken op wat beter

ontwerpen en aanleggen waarbij koud water

huis binnen. In meterkasten bevinden zich

kan, blijkt maar sporadisch dat niet over vol-

niet kan worden opgewarmd, speelt dit pro-

tegenwoordig ook allerlei andere apparatuur

doende kennis wordt beschikt. Over het alge-

bleem niet. Hier wordt nog weleens aan voorbij-

zoals modems, routers of stadsverwarming die

meen zijn installateurs goed op de hoogte van

gegaan.”

warmte afgeven. Gaan bewoners een aantal

wat kan en wat niet kan. Het grootste probleem

weken met vakantie in de zomerperiode, dan

ligt bij het ontwerp en de afstemming met de

Fout 4: Beslissingen nemen
op basis van de uitkomsten
van rekenprogramma’s

zou de temperatuur boven de 25 graden kun-

installateur. Architecten en opdrachtgevers

nen uitkomen, met alle gevolgen van dien.’

houden nog te weinig rekening met de rand-

Er zijn tegenwoordig diverse rekenprogram-

moeten voldoen.”

gebruiken om te bepalen of water onder of

Fout 5: Beslissingen nemen op basis
van comfort en esthetiek waardoor
niet aan de richtlijnen wordt voldaan

boven de 25 graden zal uitkomen. “Bij reken-

“Iedereen wil tegenwoordig comfort op maat”,

Ook het beheer kan nog beter, stelt Kruijt.

programma’s is het belangrijk om altijd een

geeft Kruijt aan. “Als je de warmwaterkraan

“Wanneer een installateur de installatie ople-

slag om de arm te nemen”, stelt Kruijt.

opendraait wil je meteen warm water hebben.

vert, begint het pas. Grotere locaties hebben

“Wanneer een rekenprogramma aangeeft dat

Wat we wel eens tegenkomen, is dat er een

een protocol voor een goed beheer van drink-

het water niet zal worden opgewarmd tot een

heetwatercirculatiesysteem en mengtoestellen

waterinstallaties, maar gymzaaltjes en kleinere

temperatuur boven de 24,5 graden, dan biedt

worden geplaatst, terwijl er niet is nagedacht

verenigingen of scholen weten niet goed wat ze

dit nog geen garantie op een veilige installatie.

over de minimale afstand tussen het mengtoe-

moeten doen of houden geen rekening met de

Ga vooral niet op de grens zitten en denk na

stel en het heetwatercirculatiesysteem. Het

risico’s van stilstaand water. Als er meer

over mogelijke gevolgen bij onverwachte tem-

gevolg is een overschrijding van de 25 graden

bewustwording komt, zal het aantal besmettin-

peratuurstijgingen in de omgeving. Als achteraf

en dus ook legionellaoverschrijdingen.”

gen wellicht sterk dalen.”

ma’s die installateurs en architecten kunnen

voorwaarden waaraan drinkwaterinstallaties

Legionellabeheer kan ook beter

blijkt dat de temperatuur toch wat hoger wordt

Over het algemeen zijn installateurs goed op de hoogte van wat kan en wat niet kan.
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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

PARTNERNIEUWS
Groothandel - Visie - Oplossing

Homecare systemen slaan
de spijker op zijn kop
BUVA is al jaren een toonaangevende partij in de markt. Maar het 72-jarig bestaan
is niet vanzelfsprekend voor de ontwikkelaar en leverancier op het gebied van
hang- en sluitwerk, ventilatie- en verwarmingsoplossingen. De markt kende pieken
en dalen en BUVA is na een grondige zoektocht ingericht om toekomstige
uitdagingen het hoofd te bieden. Directeur Rien Wisse vertelt over de veranderende
rol van de groothandel en de onlangs ontwikkelde homecare systemen.
permanent de temperatuur, de luchtvochtig-

Rien Wisse: “We zijn eigenlijk altijd bezig

warmtepomp. Kortom, spannende tijden met

geweest met innovaties. Zo’n veertien jaar

meer dan genoeg uitdagingen voor de markt in

heid en de CO2-uitstoot in de woning meten.”

geleden al hebben we onze eerste ventilatiebox

de komende jaren.”

Met de range producten van BUVA is het orga-

ontwikkeld. Dit vanwege de toenmalige epc-

niseren van een optimale schil van de woning

wetgeving. Maar we merkten zo’n acht jaar

Visie

relatief eenvoudig. Met een goede schil creëer

geleden dat het lastiger was om met onze pro-

Wisse vertelt: “Hoe Jan-Paul Schop de veran-

je een optimale luchtdichtheid. Als je daarnaast

ducten in het bestek te komen. We hebben toen

dering in de markt beschrijft, zo zie ik dat ook.”

een warmteterugwinunit inzet, zorg je ervoor

goed in de spiegel gekeken en ons afgevraagd:

Ook de visie dat de fabrikant zich niet meer uit-

dat de warmtevraag nog kleiner wordt.

wie zijn we nu eigenlijk, welke rol spelen we,

sluitend met het product kan onderscheiden,

En hierin ligt de sleutel van het succes voor

hoe gaat de bouw zich ontwikkelen en hoe kun-

maar concepten moet bieden, onderstreept hij.

BUVA. Want er kan een warmtepomp worden

nen we daar adequaat op inspelen?

Daarnaast ziet Wisse een andere tendens, te

ingezet met een lagere capaciteit. De proposi-

weten industrialisatie. “De bouw zit met een

tie raakt een gevoelige snaar; de eerste serie

Herstel

enorme bouwopgave, heeft torenhoge faalkos-

projecten zijn nu in gang gezet. Wisse: “We krij-

Zoals Jan-Paul Schop, directeur USP / Bouw-

ten en ziet vakpersoneel verdwijnen. Industria-

gen geregeld te horen dat we met homecare-

Kennis, aangeeft in het artikel ‘Trends en uitda-

lisatie is hierop het antwoord. Je ziet dat prefab

systeem de spijker op zijn kop slaan en dat we

gingen voor de installatiewereld’ (zie Gawalo

nu eindelijk een opmars maakt. Waarbij alles

onze partners hier volledig mee ontzorgen.”

3-4 2018, p 40-41) is het consumentenvertrou-

wat je in de eerste lijn op kunt lossen, winst is.”

wen weer terug. Het herstel van de nieuwbouw-

Reden te meer voor BUVA om met de produc-

woningmarkt is ingezet, maar ook de bestaan-

ten een koppeling te leggen tussen de gevel en

de woningbouw moet worden verduurzaamd.

de huisinstallaties. Dit heeft geleid tot de ont-

De markt wacht op toeleveranciers die denken

wikkeling van het BUVA homecare systeem.

aan ketensamenwerking en met kwalitatieve
totaalconcepten komen, inclusief service en

Oplossing

garantie. De fabrikanten van nu kunnen veel

Het homecare systeem is een totaalsysteem en

gaan betekenen.

combineert een goed afgesloten woning, duurzame warmte, en goed ventileerde binnen-

Schop: “Die kunnen de markt uitleggen waar-

lucht. De systemen sluiten naadloos aan bij de

om ze voor een duurzaam product moeten kie-

veranderende markt. Wisse: “We hebben de

zen. Een partij als BUVA kan de consument

afgelopen jaren systemen ontwikkeld die volle-

laten weten: ‘ga voor duurzaamheid en kies een

dig autonoom en vraaggestuurd functioneren.

oplossing voor een langere termijn’, zoals een

In de systemen zijn sensoren opgenomen die

Rien Wisse, directeur BUVA

Gawalo
Juni-Juli 2018

23

REGELGEVING
Beleid - Waterwerkbladen - Ontwerpen

Legionellaveilig installeren
in de praktijk
De meeste installatiebedrijven kennen de richtlijnen voor legionellapreventie in
drinkwaterinstallaties. Toch blijkt het in de praktijk soms heel lastig om ze toe te
passen. Waar lopen installateurs zoal tegenaan?
Tekst Evi Husson
De legionellabacterie veroorzaakt ongeveer

regelgeving, de NEN 1006 en de waterwerkbla-

houden we toch voet bij stuk. Het welzijn van de

driehonderd tot vierhonderd slachtoffers per

den installeren. We volgen daarbij de ISSO-

eindgebruikers en schoon drinkwater zijn voor

jaar, waarvan twee tot tien procent met dodelij-

publicaties om te komen tot veilige installaties.

ons heel belangrijk. Dit zorgt in de praktijk jam-

ke afloop. Dat stelt het onderzoek ‘Drinkwater-

Intern houden we ook regelmatig opleidingen

mer genoeg menigmaal voor discussies.”

veiligheid en Legionella’ van ISSO. Hoe komt

en bijeenkomsten om op de hoogte te blijven

het toch dat de legionellabacterie, ondanks alle

van nieuwe technieken, regelgeving en wijzigin-

Waterleiding via muren

voorschriften in de bouwregelgeving, nog altijd

gen in onze eigen werkmethodes of werkvoor-

Het hoofd werkvoorbereiding geeft een aantal

kan toeslaan?

schriften. Zo is altijd voor iedereen duidelijk

voorbeelden. “Bij stapelwoningen zoals senio-

wat de laatste stand van zaken is en hoe we ons

renflats liggen de badkamers vaak boven

eraan houden.”

elkaar, waardoor je de waterleidingen niet in de

Installateurs bekend met NEN 1006

plafonds kan wegwerken omdat door opstij-

Het ligt niet aan de kennis van de installateur,
vertelde Irene van Veelen van Isso eerder in

Legionellavrij ontwerpen

gende warmte de temperatuur in de plafonds

Gawalo: “Installateurs zijn over het algemeen

Richtlijnen volgen blijkt in de praktijk niet altijd

boven de 25 graden kan uitkomen. Een oplos-

goed bekend met de NEN 1006, de voorschrif-

even gemakkelijk. “Het grootste probleem waar

sing is om de waterleidingen hier via de muren

ten voor de aanleg van drinkwaterinstallaties.

we tegenaan lopen, is dat in de NEN 1006 met

te laten lopen.”

Het probleem bevindt zich vaak in de bestaan-

de waterwerkbladen wat betreft legionellavrij

Nog een voorbeeld is het verzoek om de cv-ver-

de bouwplannen. Leidingen kunnen niet veilig

ontwerpen alleen de eis staat beschreven dat

deler bij de ketelopstelling te hangen. “Regel-

worden aangelegd omdat praktijkrichtlijnen

koud water niet boven de 25 graden mag

matig ontwerpt een architect een mooie ruimte

voor het aanbrengen van warme en koude

komen. De richtlijnen zoals de ISSO-publicaties

bij een leidingschacht waar een cv-ketel komt
te hangen en wil hij ook graag de verdeler daar

zones bij installaties nauwelijks worden meegenomen in de bouwplannen. Als een gebouw
eenmaal bouwkundig is ingedeeld, wordt het

Richtlijnen volgen blijkt in de praktijk
niet altijd even gemakkelijk

plaatsen. Omdat we als bouwpartner vaak al
meedraaien bij grote projecten, proberen we al

soms heel lastig om volgens de richtlijnen te

in het aanlooptraject bij opdrachtgevers en

installeren.”

projectleiders te melden wat een legionellavrije
bieden ons als installateurs goede handvatten

installatie met zich meebrengt, zodat tijdig een

Alles volgens de regelgeving

om legionellavrij te ontwerpen en installeren.

andere oplossing kan worden bedacht. De ver-

Jan Vreijsen is hoofd werkvoorbereiding bij

Echter, opdrachtgevers of klanten hebben

deler komt dan bijvoorbeeld in de gang en niet

Installatie Maatschappij H.Ek, totaalinstalla-

soms andere ideeën over de uitvoering van de

onder de ketel.”

teur voor de woningbouw. “Binnen ons bedrijf

installatie en geven dan als argument dat de

zijn de regels rond legionella duidelijk. Vanuit

ISSO-publicaties slechts richtlijnen zijn en geen

Hotspotvrij opleveren

de directie is er een beleidsverklaring opge-

wetgeving. Wanneer opdrachtgevers de publi-

Het meest bijzondere voorbeeld is misschien

steld die aangeeft dat we alles volgens de

caties als vrijblijvende adviezen beschouwen,

nog wel een ervaring met een koppige bewoner.
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Probeer al bij het ontwerp van een gebouw rekening te houden met de richtlijnen rond legionella.

Vreijsen: “Ik ben ooit een situatie tegengekomen waarbij een bewoner aangaf dat we de

TIPS VOOR LEGIONELLAVEILIG ONTWERPEN EN INSTALLEREN

vloerverwarming en de verdeler konden plaatsen conform de richtlijnen. Echter, hij had daarbij wel het verzoek de verdeler op twee meter

• Probeer al bij het ontwerp van een gebouw de samenwerking met de architect of opdrachtgever op te
zoeken zodat rekening kan worden gehouden met de richtlijnen rond legionella.

hoog te plaatsen en zo twee meter extra slang

• Kies niet voor de goedkoopste oplossing wanneer dit risico op legionellabesmetting met zich meebrengt.

per groep te voorzien. Dit wellicht met de

• Rekenprogramma’s die berekenen of koud water boven de 25oC water uitkomt, zijn richtlijnen en bieden

bedoeling om na oplevering de verdeler weg te
halen van de originele plek en tegen alle adviezen in bij de ketel te kunnen hangen. Het is
vreemd dat wij als installateur aan alle wet- en
regelgeving willen voldoen en hotspotvrij opleveren terwijl de eindgebruiker zich niet druk
maakt om legionella en de richtlijnen aan zijn

niet altijd garanties, zeker niet op de grens van 25oC. Randvoorwaarden kunnen veranderen, waardoor
enige marge is aan te bevelen.
• Zorg voor installaties op maat. Overcapaciteit van tapwaterpunten werkt legionellabesmetting
in de hand.
• Het beheer van een drinkwaterinstallatie is net zo belangrijk als een goede installatie. De gebruiker
dient zich bewust te zijn van een goed beheer. Een installateur kan de gebruiker hierop wijzen.
• Publicaties die installateurs kunnen gebruiken om aan de richtlijnen te voldoen zijn:

laars wil lappen. Esthetiek was bij deze gebrui-

- NEN 1006 - Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties, en de waterwerkbladen;

ker blijkbaar belangrijker dan gezondheid. Hoe

- ISSO-publicatie 30.5 Richtlijnen voor legionellapreventie bij het ontwerp en het gebruik van

gek wil je het hebben?”

leidingwaterinstallaties in woningen ;
- ISSO-publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater ;

Voor meer informatie:

- ISSO/SBR-publicatie 811 Integraal ontwerpen van legionellaveilige woningen ;

- www.infodwi.nl

- Hotspotvrij ontwerpen / Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen van 2013 ;

- https://isso.nl/home/

- CUR-Aanbeveling 120:2017 ;

- https://www.uneto-vni.nl/home

- Legionellaveilige gebouwen.
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MARKT
Duurzaam - Gasloos - Warmtepompen

Nederland warmtepompland
Langzamerhand lijkt installerend Nederland afscheid te nemen van de cv-ketel
ten faveure van de warmtepomp. Nathan won op de tweejaarlijkse vakbeurs VSK
zelfs de publieksprijs met een lucht-waterwarmtepomp van alpha innotec die ook
geschikt is bij renovaties. Toch lijkt er vooral bij de bestaande bouw nog een
wereld te winnen voor de warmtepomp. Wat zijn de grootste hobbels?

Tekst Katja van Roosmalen

De LWDV-warmtepomp van alpha innotec was

wilt plaatsen in een bestaande woning in

die percentages nog niet worden gehaald.

de lieveling van het VSK-publiek, bleek bij de

Amsterdam (waar woningen die van het gas af

“De woningbouwverenigingen en particulieren

prijsuitreiking. Hij heeft dan ook heel wat te

gaan een subsidie tot € 5.000,- krijgen) dan is

zijn de early adopters van de warmtepomp. En

bieden: een duurzaam koudemiddel (propaan,

een huis voor slechts een paar honderd euro

dan vooral voor grondgebonden huurwoningen

R290), laag energieverbruik én een één-op-één

een duurzame warmtebron rijker.

uit de jaren 70 en 80, die over het algemeen

vervanger voor de ketel die bijna overal inzet-

Zijn er dan nog redenen om de warmtepomp af

beschikken over genoeg ruimte rond het huis.

baar is. Door de warmtepomp te koppelen aan

te wijzen? “Van koudwatervrees bij installa-

En bij particulieren merken we dat zij ook

een warmtapwaterbuffervat wordt namelijk

teurs merken we weinig meer”, zegt Ter Horst.

steeds vaker voor een warmtepomp kiezen op

zowel de woning verwarmd als warm tapwater

“Al zijn er natuurlijk koplopers en volgers,

natuurlijke vervangingsmomenten.”

geleverd. En omdat het cv-water een tempera-

iedereen lijkt er nu wel echt van doordrongen

tuur kan bereiken van 70 graden Celsius (zelfs

dat woningen van het gas af gaan. En als alle

Ondersteuning

bij een buitentemperatuur van -10 graden Cel-

Nederlandse gemeenten net zo gul zijn als in de

Van gas los is een grote omslag, waar installa-

sius) kunnen bestaande radiatoren blijven han-

hoofdstad dan is het roer snel om.”

teurs ook in mee moeten gaan. Maar kunnen zij

gen.

Toch is er wel een tweedeling merkbaar tussen

de ontwikkelingen bijbenen? Ter Horst: “Ik

Dat komt mede, merkt Ter Horst op, omdat de

nieuwbouw en bestaande woningen. In de

denk het wel, maar daar ligt ook een taak voor

huidige cv-ketels vaak overgedimensioneerd

nieuwbouw worden meters gemaakt om de

leveranciers. Wij moeten ondersteuning bie-

zijn. “Gemiddeld hebben ze een vermogen van
20 tot 30 kW, terwijl 6 à 7 kW vaak volstaat voor
het verwarmen. Het warm tapwater wordt con-

den. Met het leveren van alleen een warmte-

‘Van het gas los, is niet alleen een
kreet, je moet bijscholen’

tinu bijgevuld, zodat een veel lager totaalver-

pomp ben je er niet, daarom bieden we hier
intern scholingen aan zodat de monteurs de
juiste kwalificaties hebben, want het installeren

mogen nodig is bij gebruik van een warmte-

en onderhouden van een warmtepomp ver-

pomp. Natuurlijk hangt dat af van de mate van

doelstellingen richting 2050 te halen. In 2017

schilt wezenlijk van die van een cv-ketel. Van

isolatie, maar daar moet altijd naar gekeken

werd al minder dan de helft van de nieuwe

belang is namelijk om de warmtepompen kou-

worden ongeacht de warmtebron. Het vermin-

woningen opgeleverd met een gasketel, blijkt

demiddeltechnisch te controleren; of alles op

deren van de warmtevraag is de eerste stap om

uit onderzoek van Bouwtrend. En de verwach-

de juiste waarden zit. Daar heb je iemand voor

woningen efficiënt te verduurzamen.”

ting is dat het percentage dit jaar daalt naar

nodig met een STEK-diploma (red: F-gassen-

veertig procent. Het vervallen van de aansluit-

certificaat).”

Naar gasloos

plicht op aardgas heeft daar grote invloed op

Dat is wel een issue want alle installatiebedrij-

En met een prijs van rond de € 7.500,- lijkt ook

gehad en in 26 Nederlandse gemeenten wor-

ven hebben te maken met een grote werkdruk,

niet veel mis. Als je daar de ISDE-subsidie van

den alleen nog gasloze nieuwbouwplannen

voor een extra opleidingen en inspanningen

€ 2.100,- vanaf haalt én als je de warmtepomp

goedgekeurd. Bij bestaande woningen zullen

naast het reguliere werk is dus weinig tijd.
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“Daar zie ik op korte termijn ook geen verlich-

Toch zal de omvang van de twee apparaten wel

ting in komen, mede omdat er te weinig gedi-

eens voor hoofdbrekens kunnen zorgen. Al is

plomeerde jonge mensen van school komen.

de binnenunit (600 x 830 x 1850) niet veel

Desondanks raad ik installateurs met het oog

omvangrijker dan een standaardboiler, de bui-

op de toekomst aan om anders naar hun

tenunit meet 1320 x 445 x 930 mm en is

beroep te kijken. ‘Van het gas’ los is niet alleen

behoorlijk groot.

een kreet, je moet bijscholen. En ROC’s wil ik

“Dat is wel een punt van aandacht, maar de

meegeven: herschrijf de opleidingen en pas ze

ervaring leert dat als men echt wil verduurza-

aan op de huidige technieken en neem ook een

men daar meestal wel een oplossing voor

stuk STEK mee. Bijna alle apparaten hebben

wordt gevonden. Misschien niet de mooiste

namelijk een koudemiddel.”

oplossing, maar hij kan aan de gevel worden
gehangen. Een andere optie is om de unit op

Duurzaam

een plat dak te zetten. Het is zelfs mogelijk om

De nieuwe LWDV-warmtepomp van Nathan, die

hem achter in de tuin te zetten; de twee units

deel van propaan is dat de bijdrage aan het

deze zomer op de markt komt, maakt het

kunnen namelijk dertig meter uit elkaar worden

broeikaseffect minimaal is (GWP 3).”

installateurs echter makkelijk om duurzame

geplaatst worden.”

Dat neemt niet weg dat aan het gebruik van

warmte aan te bieden. Hij kan namelijk

Uniek is daarnaast dat alpha innotec in de bui-

propaan ook nadelen verbonden zijn, het heeft

geplaatst worden als ware het een ketel. “Met

tenunit gebruikmaakt van het natuurlijke kou-

namelijk uitstekende brandeigenschappen.

een standaardwarmtepomp heb je dat voordeel

demiddel R290, propaan. “In Europa zijn we de

“Binnenunits mogen daarom niet voorzien wor-

niet, dan moet je eerst andere aansluitingen en

enige leverancier die dit natuurlijke koudemid-

den van dit gas; dat is gevaarlijk. Maar tegelijk

afgiftesystemen maken. Maar bij deze module-

del toepast voor een modulerende warmte-

gebeurt er ook weinig mee. De warmtepompen

rende warmtepomp is de warmtebron de bui-

pomp. Het is zeer efficiënt en stelt ons in staat

worden bij ons in de fabriek afgevuld, waardoor

tenlucht, waardoor de inspanningen beperkt

om met een relatief klein vermogen een hoge

zelfs monteurs zonder STEK-diploma’s ze

blijven.”

cv-temperatuur te realiseren. Een ander voor-

mogen plaatsen.”

FlowTemp®ST
Meet gelijktijdig de waterhoeveelheid en -temperatuur.
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TREND
Baden - Wastafels - WC’s

Ingetogen chique op de SHK
Wat zijn de nieuwe trends in badkamerland? Daarvoor reisde Gawalo af naar
Duitsland, naar de SHK in Essen. Hallen vol met nieuwe baden, wastafels en wc’s
worden daar gepresenteerd. Spectaculaire nieuwe ontwikkelingen konden we niet
spotten, maar een aantal leuke noviteiten willen we u niet onthouden.
Tekst Katja van Roosmalen

De S van sanitair lijkt in Nederland steeds min-

en slagvaster is omdat er aluminiumoxide in

Aantrekkelijke hoog-laagwastafel

der aandacht te krijgen op de tweejaarlijkse

het glazuur is verwerkt”, vertelt Han van Harde-

Een andere noviteit die in het oog sprong, is zo

installatievakbeurs VSK. Dat terwijl de markt

veld. “In veel series is deze nieuwe kleur Stone

zelfs nog niet leverbaar. Burgbad presenteerde

voor badkamers toch niet verwaarloosbaar is.

White leverbaar, zoals in de collecties Artis,

een visueel aantrekkelijke hoog-laagwastafel.

Ons land telt zo’n acht miljoen woningen. Een

Memento 2.0, Finion, Antheus en Venticello. En

Elegant is waarschijnlijk de beste omschrijving

conservatieve berekening, uitgaande van een

daarnaast is ook ons Avento wandcloset in

voor dit badkamermeubel. Want dit keer zagen

vervanging van de badkamer iedere 25 jaar,

deze aantrekkelijke tint verkrijgbaar.”

we geen typische ‘seniorenuitstraling’, maar

zou betekenen dat er per jaar 320.000 badka-

Aluminium was trouwens bij meer badkamerle-

mers worden vernieuwd. Stel dat een gemid-

veranciers in trek. “Sinds 2017 is Ipalyss op de

delde badkamer 12.000 euro kost, dan gaat het

markt”, zegt Bas van Donselaar op de stand

om een omzetvolume van bijna vier miljard

van Ideal Standard. “Bij ons is aluminium in de

euro.

klei verwerkt, dit keramische materiaal noe-

Dat zijn serieuze bedragen, maar de eigenaren

men we Diamantec. Daardoor zijn de waskom-

een wastafelspiegelcombinatie die door de

van badkamershowrooms kunnen in Nederland

men stabieler, taaier én dunner. En dat stelt

slanke lijnen nergens misstaat.

moeilijk terecht. Een keer in de twee jaar is er

ons weer in staat om waskommen te produce-

“Theresa Meister heeft de wastafel en wand

de zeer sympathieke ISH Noviteitenshow in

ren waarvan de randen slechts 3,8mm dun

voor ons als afstudeerproject ontworpen. Op

Nieuwegein. Maar wie op de Duitse beurs SHK

zijn.”

de ISH stond hij al als proef, maar dit is de offi-

in Essen rondloopt, ziet dat dit slechts een

Die slanke belijningen zagen we overigens op

ciële lancering van onze modulaire serie Flex.

beperkt aanbod is. En omdat het daar gebeurt,

alle stands in Essen, al speelt Sphinx ondertus-

De serie bestaat uit een wand waaraan diverse

reisden wij af naar de oosterburen om de novi-

sen in op een andere tendens: de vraag naar

accessoires - bakjes, haken, plankjes - toege-

teiten te spotten.

wastafels in veel tijdloze vormen. VariForm

voegd kunnen worden en een wand met geïnte-

wastafels zijn misschien niet het spannendste,

greerde wastafel en spiegel”, zegt Mike Wou-

Slank en chique

maar passen wel overal én hebben ook een

ters.

Samenvattend lijkt ‘ingetogen chique’ de trend

dunne rand. Wat de serie echter onderscheid is

Daarnaast werd een hoog-laagwastafel geëta-

te zijn. En daar voldoet de TitanGlaze van Ville-

de pluriformiteit. Ze worden namelijk zowel cir-

leerd. “De traploos in hoogte verstelbare was-

roy en Boch helemaal aan. Op een foto lijkt

kelvormig, rechthoekig, ovaal en als ellips gele-

tafelspiegelcombinatie is nog een studie. Alle

deze afwerking misschien wat op andere matte

verd en zijn beschikbaar als opzet-, opbouw- en

onderdelen zijn op een metalen kader geplaatst

waskommen, maar het is toch echt een onder-

onderbouwwastafel. Bovendien zijn ze verkrijg-

en het is volledig plug and play. Daardoor is het

scheidende tint, met een fluweelzachte uitstra-

baar met kraan- én overloopgat of zonder

eenvoudig voor de installateur om een toe-

ling. “De kleur Edelweiss wordt vervangen voor

kraan- en overloopgat, zodat ze overal passen.

komstbestendige én aantrekkelijke oplossing

een matwitte glazuur, die bovendien krasvaster
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Op de SHK is de waterbeleving naar
een ander niveau getrokken

aan te bieden.”

TREND

Wanneer dat kan, dat is nog even de vraag. “Dit
is een prototype. Er moeten nog een paar
zaken worden verbeterd, zoals de positie van
de bediening. Daarnaast willen we hem straks
prijstechnisch aantrekkelijk in de markt zetten.” Er is dus nog een weg af te leggen, maar
de verlekkerde blikken van de bezoekers toonden wel aan dat het concept de eerste slag al
heeft gewonnen.

Nieuwe waterstralen
Wat daarnaast op de SHK opviel is dat de
waterbeleving naar een ander niveau wordt
getrokken. Na de introductie van de regendouche was het relatief stil op het terrein van de
douches. Grote douchekoppen lijken een blijvertje, maar niet iedereen wordt graag gewaterstraald. En bij Hansgrohe is daar een oplossing voor gevonden: PowderRain. “Op de plaats
van één nozzel zijn nu zes gaatjes gekomen”,
laat Irene van der Klugt zien. “Daardoor krijg je
heel dunne waterstralen zodat water niet
opspat en langer op het lichaam blijft. Niet
alleen produceert deze waterstraal veel minder
geluid, de douchethermostaat kan daardoor

Op een foto lijkt de TitanGlaze van Villeroy misschien wat op andere matte waskommen, maar het is toch echt

ook twee graden lager gezet worden omdat het

een onderscheidende tint, met een fluweelzachte uitstraling.

lichaam langer warm blijft.”
Maar er zijn meer producenten die de waterstraal willen aanpassen, bijvoorbeeld die van
de douche-wc. Ook dit lijkt een blijvende waarde in de badkamer. Geberit introduceerde de
douche-wc jaren geleden in Nederland, maar
inmiddels wordt hij steeds breder omarmd.
Grohe levert een douche-wc, bij TECE zijn ze
bezig met de ontwikkeling én Villeroy en Boch
lanceerden hun eerste luxe toilet in Essen. “De
straal beweegt”, zegt Van Hardeveld met een
lach. “Door die draaiende werking wordt alles
nog beter schoon. De straal noemen we Harmonic Wave.”

Douchegoten
En dan was er nog de categorie ‘Handig’. In
deze sector scoort de TECE Drainline hoge
ogen. “Aan de standaardflens van deze douchegoot zit een vast doek. Omdat deze vast zit

VariForm wastafels zijn misschien niet het spannendste, maar passen wel overal én hebben een dunne rand.

aan de goot, is hij nog beter waterdicht”, legt
Peter Boekholt uit.
Daarnaast toonde het bedrijf TECE DrainProfi-

jes zichtbaar worden. Deze kunnen verwijderd

oplossing voor. “We leveren wandnisjes in

le. Bij deze douchegoot kan het rooster op iede-

worden om te reinigen.”

dezelfde kleur als de goten. Daarnaast introdu-

re wenste lengte verwerkt worden en daar-

De goot is leverbaar in diverse metaaltinten.

ceren we de T-Box. Dit is een badkamerkastje

naast is de goot eenvoudig schoon te maken.

Wilt u de metaaltint van de douchegoot terug

waarvan de deur betegeld kan worden, zodat

“Door te drukken kan het rooster in het midden

laten komen in de verdere afwerking van de

hij wegvalt in de muur”, zegt Lotte Hassink.

eruit gehaald worden, waarna twee opvangbak-

badkamer, dan biedt Easy Drain daar een
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REGELGEVING
Installatie - Inregelen - Ventilatiekeur

‘Installateurs kunnen goed
verdienen aan ventilatiesystemen’
Ventilatiesystemen zijn vaak een sluitpost bij de bouw. De gevolgen zijn niet
ingeregelde systemen, te krappe kanalen en geen aandacht voor het installatieen onderhoudsproces. Ernstiger zijn de gevolgen voor de gezondheid van
bewoners, want die heeft daaronder te lijden.
Tekst Joop van Vlerken

“Het komt regelmatig voor dat ventilatiesyste-

zetten ze ventilatieroosters dicht. Of ze trekken

ging Leveranciers Luchttechnische Apparaten)

men wel geplaatst maar niet ingeregeld wor-

de stekker uit het ventilatiesysteem, omdat het

in 2013 het VLA Ventilatiekeur op. Eltag Venti-

den.” Zo illustreert Richard Geraerts, verkoop-

herrie maakt. Ze onderschatten vaak de gevol-

latietechniek is lid van de VLA en is één van de

leider Nederland bij Duco, wat er mis kan gaan

gen van slechte ventilatie, terwijl het ten koste

Nederlandse installatiebedrijven die voldoet

bij de installatie van ventilatiesystemen. Hij

gaat van de binnenluchtkwaliteit en daarmee

aan het keurmerk, vertelt Sturrus. “Het keur-

vervolgt: “Ventilatie is een sluitpost op de

van hun gezondheid. Maar dat is niet het enige.

merk houdt in dat vervuilde lucht goed wordt

bouw. De installateur heeft vaak te weinig tijd

Het heeft ook gevolgen voor de bouwkwaliteit.

gefilterd, de luchtstroom perfect is afgesteld

en kennis om de installatie van ventilatiesyste-

Je krijgt last van rottende kozijnen, schimmels,

en het energiegebruik en geluid aan de eisen

men goed te doen. Het moet ook altijd zo goed-

vocht en stank in de woning.”

voldoen. Het is geen commercieel verhaal om
meer business binnen te halen. We willen met

koop en snel mogelijk. Dat komt de kwaliteit
niet ten goede. Installateurs zouden hier ook

Ventilatiekeur van branchevereniging

het keurmerk echt bereiken dat het niveau in

stelling in moeten nemen en zeggen: ‘Wij willen

Om de kwaliteit van het onderhoud aan ventila-

de ventilatietechniek omhoog gaat, want dat is

kwaliteit leveren, punt.”

tiesystemen te borgen, richtte de VLA (Vereni-

hard nodig. We hopen te bereiken dat de bewo-

Verkeerde installatie

VIJF GEVOLGEN VAN SLECHTE INSTALLATIE EN ONDERHOUD VENTILATIESYSTEMEN

De gevolgen van verkeerde installatie van venti-

1 Door verkeerd aangelegde ventilatiekanalen raken kanalen sneller verstopt, waardoor de luchttoevoer of

latiesystemen komt Marco Sturrus, algemeen
manager bij Eltag Electric, elke dag tegen.
“Dichte en defecte kanalen zien we vaak. Wat
ook veel voorkomt is dat ventilatoren niet
bereikbaar zijn of dat de afzuigventielen op de
verkeerde plek zitten. Raamroosters zijn vaak
kapot of verstopt waardoor er amper meer
luchttoevoer is.”
Daarnaast speelt ook het gedrag van bewoners
een rol, benadrukt hij. “Omdat ze tocht ervaren
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-afvoer onvoldoende is.
2 Verkeerd aangelegde kanalen kunnen leiden tot geluidsoverlast waardoor bewoners de ventilatie-unit
uitschakelen.
3 In een slecht geventileerd huis hoopt vocht zich op waardoor kozijnen sneller rotten en schimmels
makkelijk kunnen groeien.
4 Nare geurtjes, maar ook schadelijke stoffen als fijnstof, blijven langer hangen in een slecht
geventileerd huis met alle nadelige gevolgen voor de gezondheid van de bewoners van dien.
5 Door een groter aandeel van balansventilatie in woonhuizen neemt het belang van onderhoud toe,
omdat hierbij ook de luchttoevoer in de woning van het ventilatiesysteem afhankelijk is.

REGELGEVING

Duco-ambassadeur Richard Geraerts: ‘Het is aan ons om de systemen eenvoudiger te maken, zodat de installateur minder hoeft te doen.’

ner profiteert en dat de kwaliteit van het onder-

onderhouden, kun je morgen beginnen. De eni-

systemen werken met natuurlijke aanvoer en

houd gegarandeerd is.”

ge wettelijke eis is het Bouwbesluit. Als een

mechanische afvoer is het erg belangrijk dat de

Het Bouwbesluit is in ieder geval ontoereikend

opdrachtgever in de tender niet duidelijk

juiste gevel- en raamroosters gebruikt worden

als het om de kwaliteit van ventilatiesystemen

omschrijft wat zijn eisen op het gebied van ven-

in de bouw. Omdat de box door de installateurs

gaat, benadrukt hij. “In het VLA Ventilatiekeur

tilatie zijn, zullen de meeste installateurs niet

opgehangen wordt en de roosters door de aan-

hanteren we een driesterrensysteem. Eén ster

hun best doen om beter te presteren dan het

nemer, ligt er nog een extra uitdaging omdat

betekent dat het systeem voldoet aan de mini-

Bouwbesluit vraagt. Ze lezen vooral wat ze niet

die twee disciplines slecht met elkaar commu-

male eisen van reinheid. Twee sterren is gelijk

hoeven te doen en alles wat niet omschreven

niceren.”

aan het Bouwbesluit en drie sterren krijgt een

wordt, ontspringt de dans. Sommige installa-

systeem dat voldoet aan het Bouwbesluit plus

teurs maken zich er dus makkelijk vanaf, maar

twintig procent. Deze overcapaciteit moet je
hebben, want de volgende keer dat je het systeem controleert, ben je vier jaar verder en zit

Prestatiegarantie ventilatiesystemen
Maar Geraerts wil de hand ook in eigen boezem

Installateur en aannemer
communiceren slecht met elkaar

je waarschijnlijk nog maar op tachtig procent.

steken. “Het is aan ons om de systemen eenvoudiger te maken, zodat de installateur minder hoeft te doen. Daarnaast hebben we in de

Eigenlijk is dus alleen drie sterren voldoende,

afgelopen jaren bijna 2.500 installateurs opge-

want in de loop van de tijd vervuilt het systeem,

dat is niet het enige probleem. De reden waar-

leid om het beter te doen.”

waardoor overcapaciteit eerder noodzakelijk

om installateurs die extra stap niet willen zet-

Prestatiegarantie voor ventilatiesystemen zou

dan wenselijk is.”

ten, is dat alles zo goedkoop mogelijk gemaakt

volgens Geraerts een stap in de goede richting

moet worden.”

kunnen zijn. “Wij staan daar als leverancier

Bouwbesluit enige wettelijke eis

De schuld voor slecht geïnstalleerde en onder-

zeker achter, maar dan moet het systeem wel

Het VLA Ventilatiekeur is echter niet verplicht

houden ventilatiesystemen ligt dus voor een

goed onderhouden zijn.” Hij denkt dat installa-

en lang niet alle installatiebedrijven die ventila-

deel bij de installateurs, maar volgens Geraerts

teurs goed kunnen verdienen aan ventilatiesys-

tiesystemen onderhouden, voeren het keur-

is dat niet de enige oorzaak. “Het begint, zeker

temen, als ze met het juiste aanbod komen. Zo

merk. Sturrus: “Installateur is een vrij beroep.

bij de systemen die wij verkopen, al bij het

ontstaat volgens hem een win-winsituatie voor

Als jij besluit dat je ventilatiesystemen wilt

advies en het ontwerp. Omdat onze ventilatie-

de bedrijven en de klanten.
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“Je installeert een ventilatiesysteem van een

Wij leiden onze monteurs dan ook allemaal zelf

Geraerts dat de ventilatie-eisen in het Bouwbe-

goede kwaliteit op de juiste manier en sluit

op.”

sluit verder worden aangescherpt en uitge-

daarvoor een onderhoudscontract met de

Dat er zo weinig aandacht is voor het onder-

breid. “Ik zie het Bouwbesluit nu echt als een

klant. Op die manier kun je de prestatie van het

houd van ventilatiesystemen heeft te maken

minimumeis. Dat bijvoorbeeld in slaapkamers

ventilatiesysteem garanderen en is de klant

met gemakzucht van alle partijen, denkt Stur-

alleen luchttoevoer verplicht is, terwijl je daar

tevreden. Als je zo de markt naar je toetrekt

rus. “Voor cv-ketels is het heel normaal dat je

toch elke nacht met twee personen verblijft,

kun je als installateur goed geld verdienen met

naast de installatie ook het onderhoud aan-

vind ik onbegrijpelijk. Je zou in die ruimtes toch

service.”

biedt. Voor ventilatiesystemen is de markt

op zijn minst ook de afvoer moeten regelen.

natuurlijk veel kleiner. Maar als je bedenkt dat

Wat ook zou werken is dat een woning niet

Onderhoudscontracten

de cv-ketel eruit gaat en installatiebedrijven op

opgeleverd wordt als het ventilatiesysteem niet

Maar ook opdrachtgevers moeten meerwaarde

zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen,

goed werkt. Dan zorgen de verantwoordelijke

zien in deze methodiek, benadrukt Geraerts.

lijkt het me slim om je ook te richten op ventila-

partijen wel dat het in orde komt, want anders

“Woningcorporaties hebben soms geen con-

tie. Maar installateurs zijn vaak conservatief en

kunnen ze het huis niet verkopen.”

tracten voor het onderhoud aan ventilatiesys-

wachten af.”

temen. Die hangen liever een nieuwe ventilatie-

Daarnaast zijn maar weinig mensen zich

box op als er problemen ontstaan. Dat soort

bewust van het belang van goede ventilatie

Bij balansventilatie preciezer
onderhoud

voorbeelden dragen niet bij aan het draagvlak

voor de binnenluchtkwaliteit. Geraerts: “De

Sturrus verwacht bovendien dat door de toena-

voor het onderhoud aan ventilatiesystemen.”

meeste mensen merken pas dat er iets mis is

me van het aantal balansventilatiesystemen

Sturrus vindt dat woningcorporaties de verant-

als ze bijvoorbeeld luchtwegklachten krijgen.

onderhoud steeds belangrijker wordt. “Bij

woordelijkheid voor het functioneren van venti-

Het gaat daarom ook echt om bewustwording.

mechanische ventilatie komt er in ieder geval

latiesystemen bij de installateur moeten leg-

Wat dat betreft is het goed dat het Longfonds

nog lucht binnen als het ventilatiesysteem niet

gen. “Nu komen wij vaak pas in beeld als

nu een samenwerking aangaat met de VLA.

goed werkt, bij balansventilatie is dat anders.

bewoners vanwege gezondheidsklachten de

Maar het duurt nog wel een paar jaar voordat

Als de aanvoer stokt betekent dat dat er geen

GGD hebben ingeschakeld. Dat is echt te laat

het echt bij de mensen op het netvlies staat.”

verse lucht meer het huis in komt. Dat gaan

want dan manifesteren zich de effecten van

Wat daarnaast gaat gebeuren, is volgens

bewoners wel heel snel merken”, besluit hij.

slecht geïnstalleerde ventilatiesystemen al.”
Sturrus pleit daarnaast voor onderhoud van
installaties op woningniveau. “De ene woning is
de andere niet. Als je aan een drukke weg
woont is een onderhoudsinterval van vier jaar
veel te weinig. Terwijl op andere plekken misschien een lagere onderhoudsfrequentie kan
worden aangehouden.”
Door optimalisatie kan het onderhoud van ventilatiesystemen ook winst opleveren voor
opdrachtgevers, maar dan moet de prioriteit
wel veranderen, stelt hij. “Er is echt een onderwaardering voor ventilatie bij opdrachtgevers.
Als de centrale verwarming uitvalt, moet de
installateur binnen acht uur voor de deur
staan. Bij een storing in een ventilatiesysteem
zijn de responstijden veel langer, terwijl bij een
niet-functionerende ventilatie de problemen
veel groter zijn. Dat gaat niet over comfort,
zoals verwarming, maar echt over de gezondheid van bewoners.”

Geen opleiding tot ventilatiespecialist
Ook onder installateurs is er sprake van onderwaardering voor ventilatiesystemen, meent
Sturrus. “De specialisten in Nederland zijn op
één hand te tellen. De meeste bedrijven doen

De weinige aandacht voor het onderhoud van ventilatiesystemen heeft te maken met

ventilatie erbij, maar het is echt een vak apart.

gemakzucht van alle partijen.

Er is ook geen opleiding tot ventilatiespecialist.
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Balansventilatie onderhouden
geen overbodige luxe
Met de toename van het aantal balansventilatiesystemen neemt het belang van
onderhoud alleen maar toe. Om efficiënt te opereren, combineren verschillende
installatiebedrijven het onderhoud aan cv- en ventilatiesystemen. Wat zijn hun
ervaringen daarmee?
Tekst Joop van Vlerken

Hoewel ventilatiesystemen al vanaf de jaren

zijn weerslag op het onderhoud van de ventila-

door iedereen in de branche wel onderkend.

tachtig worden toegepast, was het lange tijd

tiesystemen. “In het begin deed iedereen het er

“Bij particulieren hanteren we voor ventilatie-

niet vanzelfsprekend om ze te onderhouden,

maar een beetje bij. Het is ook geen heel inge-

systemen dezelfde frequentie als het onder-

vertelt Pieter Vennix, hoofd ventilatietechniek

wikkeld werk, maar het is wel anders dan een

houd aan de cv-ketel. Normaal een keer in de

bij Kemkens. “Er was toen alleen nog mechani-

cv-installatie en er komt een andere techniek

twee jaar dus. Bij woningcorporaties varieert

sche ventilatie en men dacht dat het met de

bij kijken.”

de onderhoudsfrequentie. Dit is afhankelijk van
hoe vaak ze bij de mensen over de vloer komen.

vervuiling wel mee zou vallen, omdat het vuil
wel naar buiten geblazen zou worden. Maar vuil

Combinatie onderhoud

Dat is in principe zo weinig mogelijk. Daarom is

trekt zich niets aan van luchtrichting en hoopt

Nog steeds wordt het onderhoud van ventila-

het ook slim om het klein onderhoud en de

zich op in de kanalen.”

tiesystemen vaak gecombineerd met cv-onder-

inspectie van ventilatiesystemen tegelijkertijd

Die onderschatting van de problemen had ook

houd. Maar het belang ervan wordt inmiddels

met de cv te doen.”
Ook Feenstra combineert het onderhoud van
cv- en ventilatiesystemen, vertelt Wilbert Burger, regiomanager zuidwest en ventilatie bij
Feenstra. “De monteur is dan toch ter plekke
en kan dan net zo goed even het ventilatiesysteem schoonmaken. Hij maakt dan de ventilatiebox schoon en kijkt even na of alles werkt.”

Vuil trekt zich niets aan van
luchtrichting

Dat wil volgens Burger niet zeggen dat alle
monteurs geschikt zijn voor dit werk. “Je kunt
het niet door iedereen laten doen. Sommigen
vinden het gewoon niet leuk of ze hebben er
geen ervaring mee. Maar dat is wel waar we
naar toe willen. Van verschillende specialisaties
Nog altijd heeft het onderhoud van ventilatiesystemen een veel lagere prioriteit dan cv-onderhoud.

willen we naar allround monteurs die alles kunnen. Dat is voor ons als organisatie veel handi-
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ger, omdat we iedereen overal kunnen inplannen zonder dat we rekening hoeven houden
met specialisaties. Bovendien vragen
opdrachtgevers om gecombineerd onderhoud
om bewoners te ontlasten. Die hoeven zo maar
één keer thuis te zijn voor meerdere diensten.”

Wtw en dakventilatoren
Daarnaast zijn er werkzaamheden die te complex zijn om standaard door alle monteurs uitgevoerd te worden, stelt Burger. “Voor het uitgebreide onderhoud en meer specialistische
installaties, zoals wtw en dakventilatoren, hebben we specialisten in dienst. Dan worden alle
kanalen, ventielen en de unit zelf helemaal
schoon gemaakt. En daar is ook kennis over
bijvoorbeeld luchtstromen voor nodig.”
Ook in het bouwproces was en is er weinig aan-

Oonderhoud aan de ventilatiesystemen voor particulieren kan eens in de twee jaar plaatsvinden.

dacht voor de aanleg van ventilatiesystemen,
vertelt Vennix. “De buizen die gebruikt worden
zijn vaak te klein. Hierdoor heb je eerder last

goed worden onderhouden, kunnen ze heel veel

meeste woningcorporaties afgesproken om

van vervuiling en ontstaat er veel weerstand en

geluidsoverlast veroorzaken. Wij hebben al aan-

gemelde storingen dezelfde dag nog te verhel-

geluid.” En juist de component geluid zorgt

vragen gehad van huiseigenaren om de balans-

pen. Terwijl als er een probleem is met het ven-

voor veel overlast bij bewoners. “Als het geen

ventilatie met wtw maar te vervangen door

tilatiesysteem de reactietijd vijf dagen is. Dat is

defect is, is het altijd geluid waar we klachten

mechanische ventilatie. Maar die mensen besef-

typerend voor de mindset van bewoners en

over krijgen. Daarom is het belangrijk om daar

fen niet dat een wtw veel bijdraagt aan de ener-

opdrachtgevers. Op zich ook wel logisch. Want

rekening mee te houden. De kanalen kun je in

giebesparing in huis. En ze onderschatten het

als er geen warm water of verwarming is, heb je

bestaande systemen niet groter maken, maar

belang van luchttoevoer. Dat kun je in de huidige

er onmiddellijk last van.” Een ander voorbeeld

je kunt ze wel goed schoon maken. Daarnaast

woningen niet alleen bereiken met het af en toe

is volgens Burger het gebrek aan overzicht bij

moet het systeem vrij kunnen draaien, daar-

openzetten van een raam.”

woningcorporaties van hun ventilatiesystemen.

mee kan ook de overlast worden beperkt.”

“Ze weten vaak precies wat voor cv-ketel er in

Duurder dan mechanische ventilatie

welke woning hangt en ook het onderhoud

Klachten

Vennix legt uit dat balansventilatie met wtw

daarvan is goed gedocumenteerd. Voor ventila-

Feenstra krijgt minder klachten van bewoners

bovendien veel complexer is dan mechanische

tiesystemen ontbreekt dit overzicht vaak.

over ventilatiesystemen dan over cv-installaties.

ventilatie. “Het gaat hierbij niet alleen om

Natuurlijk zijn er woningcorporaties die het pri-

“Mensen hebben het niet in de gaten als een

afvoer van lucht, maar je haalt ook lucht bin-

ma op orde hebben, maar dat zijn de

ventilatiesysteem niet goed werkt. De meest

nen. Aan die zijde is het een condenserend toe-

uitzonderingen.”Vennix bevestigt dat de kennis

gehoorde klacht over ventilatiesystemen is; ‘hij

stel. En doordat je buitenlucht naar binnen

over de ventilatiesystemen in corporatiewonin-

doet het niet’. Dan is bijvoorbeeld de motor

haalt, moeten ook filters worden gebruikt. Deze

gen beperkt is. “De opdrachtgever weet vaak

kapot of is er een storing in het apparaat. Op de

moet de bewoner een tot twee keer per jaar

zelf niet wat er precies hangt. Daarom hebben

tweede plek staat lawaai. Als mensen daarover

vervangen.” Anders dan bij mechanische venti-

wij als installatiebedrijf ook een signalerende

klagen, betekent het meestal dat de motor niet

latie zijn balansventilatiesystemen behoorlijk

functie. Als we toch binnen zijn voor de cv, kun-

in balans is of dat de dakventilatie veel geluid

prijzig. “Een nieuwe mv-box kost rond de drie-

nen we meteen ook kijken of er een ventilatie-

maakt.” Andere problemen die Feenstra vaak

honderd euro, maar bij balanssystemen kan die

systeem hangt en wat de toestand daarvan is.”

tegenkomt zijn dat de roosters voor de luchttoe-

prijs oplopen tot vijftienhonderd euro. Hiermee

Burger merkt wel dat het besef bij woningcor-

voer in de woning verstopt zitten of dichtgezet

wordt het onderhoud ook belangrijker. Want een

poraties groeit dat ventilatiesystemen ook

zijn. “Als je 150 m lucht afzuigt in een woning en

slecht onderhouden mv-systeem vervang je

onderhouden moeten worden. “Nu worden er

daar 0 m3 lucht voor inbrengt, krijg je onge-

makkelijker dan een balansventilatiesysteem.”

door woningcorporaties weer veel nieuwe

3

woningen gebouwd. Daar zitten tegenwoordig

wenste luchtjes in het huis. Door de onbalans
wordt bijvoorbeeld lucht uit het riool opgezo-

Onderhoud lage prioriteit

standaard wtw-ventilatiesystemen in. En die

gen.” Het belang van onderhoud stijgt naarmate

Nog altijd heeft het onderhoud van ventilatie-

worden dan ook eigenlijk meteen in het onder-

er meer balansventilatiesystemen met warmte-

systemen een veel lagere prioriteit dan cv-

houdscontract van de installateur opgenomen,

terugwinning (wtw) worden geïnstalleerd, legt

onderhoud, geeft Burger toe: “Als er een pro-

net als het onderhoud aan de verwarmingsin-

Vennix uit. “Als balansventilatiesystemen niet

bleem is met de cv-ketel hebben we met de

stallaties”, besluit hij.
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“Goed werkende ventilatie
hoeft niet duur te zijn”
Strengere eisen zijn niet nodig voor een goed werkend ventilatiesysteem.
Maar een goed ontwerp, een goede inregeling en beter onderhoud van ventilatiesystemen zijn geen overbodige luxe voor de kwaliteit van de binnenlucht.
Juist daarbij kunnen installateurs een sleutelrol spelen.
Tekst Joop van Vlerken

AANDACHTSPUNTEN VOOR GEZONDER BINNENKLIMAAT

1 De eisen uit het Bouwbesluit voor ventilatie hoeven niet strenger te worden om het binnenklimaat in

“We gaan steeds luchtdichter bouwen, dus is
het ventilatiesysteem van essentieel belang

woningen te verbeteren. De eisen moeten beter nageleefd worden met meer focus op gezondheid en

voor de binnenluchtkwaliteit.” Dat zegt Erik van

minder op kosten.

Heuveln, voorzitter van de VLA en algemeen

2 Vraaggestuurde ventilatie kan een goed idee zijn. Mensen hebben er geen omkijken naar en middels

directeur van de Zehnder Group. “Bouwkunde

sensoren wordt de gevraagde ventilatie gerealiseerd. Kritiek is hierbij wel dat de sensoren goed

en installatietechniek komen steeds meer

werken. Hiervoor is monitoring van het ventilatiesysteem nodig.

samen in een goed integraal ontwerp van

3 Door de toepassing van open keukens in Nederlandse woningen moet de afvoer van kooklucht beter.
Bij voorkeur wordt de afzuigkap aangesloten op een directe afvoer naar buiten.

woningen. De kennis over installatietechniek is
daarom erg belangrijk. Dat is een rol die instal-

4 In slaapkamers zou een afvoerpunt moeten zijn, zeker als er meerdere mensen in één ruimte slapen.
Het CO2-gehalte in de lucht neemt fors toe naarmate de nacht vordert.
5 Door steeds luchtdichtere woningen neemt het belang van ventilatie toe. In de BENG-eisen

‘Het strenger maken van de eisen in
het Bouwbesluit is geen goed idee’

van 2020 staat echter niets over ventilatie. Voor de gezondheid van mensen is het echter essentieel
dat er aandacht is voor binnenluchtkwaliteit van bouwers, ontwikkelaars en installateurs.
6 Bij de oplevering van een woning moet het ventilatiesysteem ingeregeld worden. Nu gebeurt dat vaak

lateurs zeker naar zich toe kunnen trekken.

helaas nog niet. Dat begint bij een opdrachtgever die specificeert wat de eisen op het gebied van

Maar ook in het conform het ontwerp installe-

ventilatie en binnenluchtkwaliteit zijn.

ren van de techniek, de ingebruikname en ser-

7 Verscheidene organisaties pleiten voor het controleren van de installaties bij de oplevering van een
woning. Ook de prestaties van het ventilatiesysteem zouden onder deze controle moeten vallen.
8 Bewoners moeten zich meer bewust worden wat een slecht binnenklimaat inhoudt en wat de eventuele
gevolgen zijn. De communicatie hierover moet eenduidig zijn.
9 Het onderhoud van ventilatiesystemen is niet vanzelfsprekend. Bewoners moeten zich realiseren dat
dit net zo normaal is als het onderhoud aan de cv of de auto.
10 Een breder besef van het belang van luchtkwaliteit moet in de hele keten gedeeld worden. Daarbij is

vice en onderhoud spelen de installateurs een
steeds grotere rol.”
Claudia Bouwens, programmaleider bij het
Lente-akkoord, bevestigt dat ventilatie steeds
belangrijker wordt, maar benadrukt dat het
niet vanzelf gaat. “De BENG-eisen die in 2020
van kracht worden, zeggen niks over wooncom-

een integraal ontwerp waarin bouwkunde en installatietechniek samenkomen essentieel voor een

fort in de vorm van tocht en oververhitting of

energiezuinige en gezonde woning.

binnenluchtkwaliteit. Maar dat betekent niet
dat je er geen aandacht voor moet hebben.”
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“Energiebesparing mag niet ten koste gaan van
de gezondheid van bewoners. Daarom zouden
ventilatie en energiebesparing hand in hand
moeten gaan. Met de bestaande technieken is
dat al mogelijk, maar ontwerp, installatie en
onderhoud van het ventilatiesysteem moet dan
wel goed zijn”, stelt Van Heuveln.
Bouwens is het met hem eens dat ventilatie net
zo belangrijk is als energiebesparing. “Het moet
niet ‘of ‘ zijn, maar ‘en’. Daarom proberen wij dat
punt al jaren op de agenda’s van opdrachtgevers
en uitvoerende partijen te krijgen.”
Bouwens beschrijft ventilatie als een schakel in
het geheel waar momenteel te weinig aandacht
voor is. “Het begint allemaal bij de opdrachtgevers. Als zij ventilatie en binnenklimaat niet
goed in hun programma van eisen opnemen,
wordt het niet goed uitgevoerd. Maar ook de
installateur zou wat kunnen doen. Elke installateur zou het door hem geïnstalleerde systeem

Een goed ontwerp, een goede inregeling en beter onderhoud van ventilatiesystemen zijn geen overbodige luxe

moeten inregelen. Dat gebeurt nu lang niet

voor de kwaliteit van de binnenlucht.

altijd. We zijn heel lang niet gewend geweest om
te kijken of alle installaties bij oplevering goed
werken. Daar moeten we wel naartoe, maar dat
gaat heel langzaam. En je kunt het niet afdwingen zonder een Wet kwaliteitsborging. De knop
moet om bij bouwers, installateurs en ontwikkelaars. En ze moeten dat op zo’n manier doen, dat
ze er zelf achter kunnen staan.”

Verantwoordelijkheid
Op het gebied van onderhoud van ventilatiesystemen is volgens de VLA-voorzitter nog een
wereld te winnen. “Service en onderhoud van
ventilatiesystemen is nog lang geen gemeengoed. Installateurs kunnen dat potentieel lichten door contact te onderhouden met de bewoners van de huizen waar ze de systemen
geïnstalleerd hebben.”
Dat het onderhoud van ventilatiesystemen nog
niet goed geregeld is, ligt volgens hem niet
alleen aan installateurs. “Ook bewoners zijn
natuurlijk verantwoordelijk. Je kunt ze als
installateur niet vertellen wat ze moeten doen.
Maar je kunt wel schetsen wat er gebeurt als ze

of minder noodzakelijk is dan het onderhoud

klimaat is, want ze zijn zich er echt niet van

hun ventilatiesysteem niet onderhouden. Dat

aan de centrale verwarming of auto.”

bewust. En ik zou graag zien dat het van van-

hoeven geen doemscenario’s te zijn, maar je

daag op morgen anders is, maar het is een

kunt ze wel uitleggen dat de kanalen dicht

Bewustwording

langzaam proces; eerder een evolutie dan een

komen te zitten en dat er daardoor minder

In dit proces van bewustwording kunnen ook

revolutie.”

lucht de woning in kan en dat het ventilatiesys-

andere partijen een rol spelen, denkt Van Heu-

Bouwens legt uit dat goede communicatie

teem meer geluid gaat maken. Ik denk dat

veln. “Ook de VLA, andere belangenorganisa-

essentieel is om het bewustzijn over ventilatie

mensen daar wel gevoelig voor zijn en beseffen

ties of de overheid kunnen burgers informeren.

en binnenklimaat bij bewoners te vergroten.

dat het onderhoud aan de ventilatie niet anders

Je moet mensen echt vertellen wat een binnen-

“We zijn met verschillende organisaties zoals
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een begrip in documentatie en archivering

AL MEER DAN 100 JAAR IS SAMSOM
FORMULIEREN & OPBERGSYSTEMEN
EEN BEGRIP IN HET VASTLEGGEN,
BEHEREN EN ARCHIVEREN VAN
INFORMATIE.
Verlofaanvraagbriefjes

Handig formulier voor het aanvragen
van verlof, vakantie of een snipperdag.
Wordt door de werknemer ingevuld.
Zelfkopiërend.

Kijk voor meer informatie
of een persoonlijk advies op:
www.samsom.nl/shop

TECHNIEK

Milieu Centraal, ISSO en de VLA bezig om de

en ventilatie.” Wat Van Heuveln betreft zouden

Geen omkijken naar

informatie eenduidig te krijgen. Het is niet han-

niet strengere eisen, maar een betere controle

Om te zorgen dat mensen niet zelf hoeven te

dig als mensen op verschillende websites ver-

achteraf daarvoor kunnen zorgen.

handelen als het gaat om de binnenluchtkwali-

schillende verhalen lezen.” Dat bewoners ook

Ook Bouwens ziet niets in strengere eisen. “Je

teit, pleit Bouwens voor automatische ventila-

zelf verantwoordelijk zijn om informatie op te

moet niet de eisen die we nu al vaak niet halen,

tie. “Het is volgens mij ideaal als je geen omkij-

halen, erkent ze. “Gelukkig gaan bewoners

gaan verhogen. Dat heeft volgens mij geen zin.

ken hebt naar luchtkwaliteit, omdat het goed

steeds vaker zelf op zoek naar informatie. Bij

Het is gewoon tijd dat alle partijen in de keten

geregeld is. Ik heb thuis sinds kort vraagge-

Milieu Centraal staan vragen over ventilatie al

inzien dat binnenklimaat belangrijk is en daar

stuurde ventilatie met CO2-sensoren in de

in de top tien.”

actie op ondernemen.”

woon- en slaapkamer, en een luchtvochtig-

In aanvullende eisen ziet ze wel wat. “Je ziet dat

heidssensor in de badkamer.”

Ruimhartig ontwerp

de eisen voor luchtafvoer in de keuken niet

Van Heuveln heeft juist twijfels over vraagge-

Hoewel Van Heuveln graag zou zien dat ventila-

goed aansluiten bij de huidige trend van open

stuurde ventilatie. “Wat gebeurt er als de sen-

tiesystemen ruimhartiger ontworpen worden,

keukens. Nu is de kookafvoer vaak nog aange-

soren niet goed werken? Dan wordt er te weinig

vindt hij het strenger maken van de eisen in het

sloten op het centrale ventilatiesysteem, maar

geventileerd. Dit zou je kunnen ondervangen

Bouwbesluit met betrekking tot ventilatiesyste-

het zou slimmer zijn om de kooklucht recht-

met monitoring en terugkoppeling. Dat kan bij-

men geen goed idee. “Wat in het Bouwbesluit

streeks naar buiten af te voeren. Dan moet je er

voorbeeld met een scherm in de huiskamer of

als het minimum staat, wordt in de praktijk vaak

wel voor zorgen dat deze afvoer een goed

met een app.” Een goed functionerend ventila-

als maximum neergelegd. Dat is het probleem

geïsoleerde klep heeft zodat er geen koude-

tiesysteem hoeft volgens Van Heuveln niet

en dat zou moeten veranderen. Er moet dus

brug ontstaat in de gevel. En ook in de slaapka-

duur te zijn. “Sommige mensen zullen voldoen-

minder vanuit het perspectief van de kosten

mer zouden eisen voor de afvoer van lucht niet

de hebben aan een mechanische afvoer, terwijl

gedacht worden en meer vanuit de gezondheid

onredelijk zijn. Als je met twee mensen een

andere mensen een balansventilatie met

van de bewoners. Dat houdt in: goed kijken hoe

hele nacht in een ruimte verblijft, loopt het

warmteterugwinning nodig hebben. Maar het

gebouwen en woningen levensvatbaar kunnen

CO2-gehalte in die ruimte nogal hard op.”

gaat er vooral om dat het systeem goed geïn-

blijven en wat dat betekent voor binnenklimaat

stalleerd en ontworpen is”, besluit hij.

EMC van installaties
Op weg naar elektromagnetische
compatibiliteit
Dit 380 pagina’s tellende full colour praktijkboek beschrijft de diverse
wegen naar EMC. Het laat de technische valkuilen zien voor zowel nieuwe
als bestaande systemen en installaties.
Uw voordelen:
e eenvoudige uitleg van ingewikkelde theorie
e verklaring van basisbegrippen
e aanwijzingen om nieuwe installaties en systemen goed te ontwerpen
e hulp om problemen met installaties te vermijden of op te lossen
e handvatten om kosten te minimaliseren
Auteurs: Dr. ir. M.J.A.M. van Helvoort, Ing. M.J.E. Melenhorst

Prijs:
Blijvend in prijs verlaagd: € 95
Prijs is exclusief btw.
ISBN: 9789492610010

Ga voor meer informatie of uw bestelling naar www.vakmedianetshop.nl/emc
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PARTNERNIEUWS
NOM - Woonboerderij - Warmtepomp

Toekomstbestendige boerderij in Hank

Puzzelen in de polder
Hoe maak je van een 125 jaar oude boerderij een toekomstbestendig gebouw met
NOM-predikaat? Met die duurzame puzzel ging familie Floren uit Hank de afgelopen jaren aan de slag. Het ontbrekende stukje bleek uiteindelijk een Ecodan
lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric/Alklima B.V.
Op een steenworp afstand van de A27 vind je

maar zeker hebben we de boerderij de afgelo-

waar we ’s avonds elektriciteit afnemen, over-

het Brabantse plaatsje Hank. Op een langge-

pen vijftien jaar in fases aangepakt. Een paar

dag leveren we terug.” Dat is overigens maar

rekt perceel - met een kippenren, wilgen, een

jaar geleden hebben we een meer rigoureus

tijdelijk, vertelt Chantal. “Zodra er goede

moestuin en schapen - ligt de feeërieke boer-

plan bedacht om de boerderij toekomstbesten-

opslagcapaciteit voor zonne-energie is, gaan

derij van familie Floren. Net achter de witte

dig te maken.”

we daar op over.”

boerderij kabbelt het watertje de Vierbansche

Een gasloze boerderij nul-op-de-meter maken,

Gantel, oorspronkelijk onderdeel van de Bies-

werd de uitdaging. Daar kwam de achtergrond

Geworstel

bosch.

van Danny Floren als partner bij een adviesbu-

De wens was lange tijd om de boerderij te ver-

Chantal Floren wijst trots naar een stuk land

reau op het gebied van maatschappelijke voor-

warmen met een grond/water-warmtepomp.

aan de andere zijde van de kreek. Het is sinds

zieningen goed van pas. “In de jaren ervoor

Maar dat bleek nog een heel geworstel. Danny

een tijdje hun eigendom. Het land is gelegen

hebben we de binnenschil geïsoleerd met Iso-

Floren: “De muren van de boerderij zijn zo dik

tussen de agrarische gronden en is - met

vlas. Dit is een natuurlijk product en is van

dat we in de zomer niet hoeven te koelen. In de

behulp van Brabant Landschap - omgetoverd in

nature vochtregulerend, goed voor het binnen-

winter haal je wel warmte uit de bron, maar in

een foerageergebied voor vogels. “Het is nu

klimaat. Het isoleren hebben we van binnenuit

de zomer stop je te weinig warmte terug. Er is

een stepping stone voor de vogels die door-

gedaan, omdat we de buitenkant zoveel moge-

geen goede balans. Die bron wordt dan uitein-

trekken naar de Biesbosch. Hoe mooi is dat?”

lijk intact wilden houden.”

delijk steeds kouder en kan zelfs na vijf tot tien

Het is exemplarisch voor hoe Chantal en Danny

Voor de energiebehoefte viel de keuze op zon-

jaar bevriezen.”

Floren met duurzaamheid bezig zijn. De Peo-

nepanelen. Het rieten dak van de boerderij kon

Drie warmtepompen

ple, Planet, Profit-gedachte staat dan ook hoog
in het vaandel. Toen de 125 jaar oude boerderij
in Hank werd aangeschaft was duurzaamheid
vanzelfsprekend het uitgangspunt.

Het gevolg was dat de verbouwing zelfs even in

‘Een boiler van vijfhonderd liter is met
drie opgroeiende dochters een must’

een impasse kwam. De oplossing diende zich
aan toen de familie Floren met Alklima, exclusief importeur van Mitsubishi Electric warmte-

Toekomstbestendig plan

pompen, in gesprek raakte. Er bleek een lucht/

Chantal Floren: “Door mijn werk vanuit mijn

echter geen constructie dragen, nog los van

water warmtepomp te bestaan. Het ontbreken-

eigen adviesbureau op het gebied van circulai-

het esthetisch aspect. Die panelen liggen nu op

de stukje van de duurzame puzzel. Danny Flo-

re regionale economie ben ik me als vanzelf

een nabijgelegen schuur annex kippenren.

ren: “Geluk bij een ongeluk is dat we destijds bij

gaan verdiepen in duurzaamheid. Vervolgens

Chantal Floren: “We hadden veel zonnepanelen

de eerste verbouwing al voor vloerverwarming

komt de vraag boven: ‘hoe woon je zelf?’ De

nodig, want we rijden ook elektrisch. Op de

hebben gekozen, ideaal voor de warmtepomp.”

oudheid van deze woning vinden we heel mooi.

schuur liggen nu in totaal vijftig zonnepanelen.

De keuze viel op de Ecodan lucht/water warm-

Maar we zaten wel aan het gas. Langzaam

We hebben een abonnement op Green Choice

tepomp van Mitsubishi Electric. Dit is een com-
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Er is niet voor een grote warmtepomp gekozen, maar voor drie kleintjes.

De familie Floren vertelt gepassioneerd over de verduurzaming van de boerderij.

De 125 jaar oude boerderij in Hank.

biwarmtepomp die gebruik maakt van Zuba-

Uitgangspunt is dat we vooral ook comfort wil-

finetunen. We zien het als een groeimodel. We

dan-techniek. Hiermee is het mogelijk om 60°

den hebben, zo hebben we gekozen voor een

kunnen dan goed zien of we op jaarbasis nog

C warmwater te bereiden. Zubadan is Japans

boiler van vijfhonderd liter. Dan zit je niet snel

tekort komen en mogelijk zonnepanelen erbij

voor ‘Super Heating’. Dit door Mitsubishi Elec-

zonder, dat is met drie opgroeiende dochters

moeten leggen.”

tric gepatenteerde systeem geeft tot -15 °C

een must.”

Gasloos bevalt overduidelijk en voor de familie
Floren zijn er veel plussen. Het deed alleen een

hetzelfde verwarmingsvermogen als bij +7 °C.
Dit gebeurt door de zogenaamde ‘flashinjectie’.

Nul-op-de-meter

beetje pijn toen het Lacanche-gasfornuis eruit

Een speciale scroll-compressor spuit het vloei-

De overstap naar gasloos is geruisloos gegaan.

moest. Chantal Floren: “Dat was wel even slik-

stofmengsel van het koudemiddel rechtstreeks

Chantal Floren: “Onze boerderij is nog niet

ken ja. Burgers is natuurlijk jarenlang door de

in de compressor.

helemaal Nul-Op de-Meter. Als we de elektri-

overheid voorgehouden hoe goed ‘schoon’ gas

Danny Floren: “We hebben niet een heel grote

sche auto niet zouden hebben dan wel. We zijn

is, maar die tijden zijn veranderd.” Lachend:

warmtepomp, maar drie kleintjes. Die zijn in

weliswaar nu nog niet helemaal in balans, maar

“Het probleem met het fornuis is gelukkig

cascade geschakeld. Twee zijn er specifiek voor

dat hebben we bewust gedaan. We gaan het

opgelost. De fabrikant bleek gewoon een

het verwarmen van de woning, de derde is voor

systeem eerst een paar jaar lang monitoren.”

inductiefornuis te verkopen, daar is al steeds

het op temperatuur houden van het tapwater.

Danny Floren: “Vervolgens kunnen we gaan

meer vraag naar.”
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REGELGEVING
VvE - Budget - Aanvullende Maatregel

Subsidie voor slimme
thermostaat en energiedisplay
Via de subsidie Energiebesparing eigen huis kunnen Verenigingen van eigenaren
vanaf 4 april 2018 tot honderd euro subsidie aanvragen voor een slimme
thermostaat of een energiedisplay. Daarnaast zijn er wijzigingen in subsidiebedragen en uitvoertermijnen.

De subsidie Energiebesparing eigen huis

subsidie kunnen krijgen. Daarvoor is onder

veel gevallen een contract met de leverancier

bestaat al sinds 1 september 2016. De regeling

specifieke voorwaarden honderd euro beschik-

van het energiemanagementsysteem nodig.

was oorspronkelijk bedoeld voor eigenaar-

baar.

Als voorbeeld van een dergelijk systeem noemt
subsidieverstrekker RVO.nl Toon, de slimme

bewoners en voor Verenigingen van eigenaren
(VvE’s). Voor eigenaar-bewoners is de regeling

Energiedisplay

gesloten, omdat het gereserveerde bedrag al is

Onder energiedisplay verstaat de subsidiege-

opgesoupeerd. Voor VvE’s loopt de regeling

ver twee types: het eenvoudige display en het

Subsidie voor slimme thermostaten

nog wel, en wordt het totaal beschikbare subsi-

geavanceerdere type, gekoppeld aan een ener-

Naast het energiedisplay worden twee varian-

diebedrag zelfs verhoogd.

giemanagementsysteem (EMS). Het eenvoudi-

ten van een slimme thermostaat opgenomen

ge display kent geen uitgebreide functionalitei-

als aanvullende subsidiabele maatregel. Het

Energieadvies

ten voor verbruiksanalyses achteraf of

gaat om thermostaten gekoppeld aan een

De VvE’s kunnen subsidie krijgen voor een

grafische presentaties. Dat is wel mogelijk bij

energiemanagementsysteem en om thermo-

energieadvies of een energieadvies in combi-

de koppeling met een EMS.

staten die individuele ruimteverwarming moge-

thermostaat van Eneco.

lijk maken.

natie met een Meerjarenonderhoudsplan, voor
procesbegeleiding en voor het uitvoeren van de

Energiemanagementsysteem?

Rvo.nl noemt ook in dit geval Toon van Eneco

energiebesparende maatregelen, waaronder

Een energiemanagementsysteem (EMS) is een

als voorbeeld van een thermostaat die het

dus het installeren van een slimme thermo-

applicatie die op de slimme meter aan te slui-

staat of een energiedisplay.

ten is. het systeem laat de actuele energiever-

Voor het uitvoeren van energiebesparende

bruiksdata zien, maar kan deze informatie ook

maatregelen aan het gebouw was er tot het ein-

verwerken in beheerinformatie. Hiermee krijgt

de van 2018 een budget van zes miljoen euro

de verbruiker inzicht in de energieverbruik-

vastgesteld. Dat subsidiebudget wordt nu ver-

prestaties. De applicatie kan gegevens laten

hoogd tot twaalf miljoen euro.

zien als historische analyses, verbruik en aan-

Vanaf 4 april 2018 zijn er nog meer wijzigingen

sturing van individuele apparaten, vergelijking

energieverbruik binnen de woning afstemt op

in de regeling subsidie Energiebesparing eigen

met andere huishoudens, vergelijking met mili-

het leefgedrag van de bewoners. Een dergelijke

huis voor Verenigingen van eigenaren. Subsi-

euparameters zoals CO2-uitstoot en prognose

thermostaat is verbonden met een energiema-

diebedragen en uitvoertermijnen veranderen

van de jaarrekening.

nagementsysteem dat inzicht geeft in het

en er zijn nieuwe aanvullende maatregelen.

De slimme meter stuurt actuele meetdata naar

gehele actuele energieverbruik in de woning.

Het installeren van een energiedisplay of slim-

een commerciële aanbieder voor directe ver-

Daarnaast subsidieert de overheid thermosta-

me thermostaat is zo’n nieuwe aanvullende

werking, analyse en online terugkoppeling van

ten die naast de gebruikelijke functies zoals

maatregel waarvoor VvE’s via deze regeling

energieverbruik. Om dit mogelijk te maken is in

aan- en uitschakelen van de verwarming op
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Het aanschaffen van de slimme
thermostaat en/of de energiedisplays
wordt niet als een losse maatregel
gesubsidieerd

REGELGEVING

basis van temperatuur en/of tijdstip, ook indi-

vies. Ook dat energieadvies komt nu in aan-

gieadvies verhoogd. Voor het energieadvies

viduele ruimteverwarming mogelijk maakt. Elke

merking voor subsidie. Nieuw is dat de VvE nu

met eventuele procesbegeleiding wordt het

ruimte kan afzonderlijk het aanwarmgedrag

ook subsidie mag aanvragen wanneer de ver-

bedrag verhoogd van 2.000 euro naar maxi-

zelflerend aanpassen via speciale radiatorther-

eniging geen besluit neemt naar aanleiding van

maal 3.600 euro. Voor een Meerjarenonder-

mostaten. Deze variant kan ook gekoppeld zijn

het ontvangen energieadvies. De subsidie hier-

houdsplan (MJOP) in combinatie met het ener-

aan een energiemanagementsysteem. Als

voor bedraagt maximaal 2.480 euro.

gieadvies met eventuele procesbegeleiding

voorbeelden daarvan noemt RVO.nl de Evo-

VvE’s konden al subsidie krijgen voor energie-

wordt het bedrag verhoogd van maximaal

home van Honeywell, de Heatapp, Nest, de

advies wanneer de vereniging besloot om bin-

3.450 euro naar maximaal 5.400 euro.

Netatmo Thermostaat, de Salus iT600,

nen een jaar de geadviseerde energiebesparen-

SmartHome, spIDer van IthoDaalderop met

de maatregelen uit te voeren. Deze

Overgangsperiode

uitbreiding ‘regeling per kamer’ en Tado.

uitvoeringstermijn is nu verruimd naar vijf jaar.

Door de wijzigingen van de regeling subsidie

Binnen deze periode moeten er minimaal twee

Energiebesparing eigen huis veranderen ook

Subsidie voor energieadvies

energiebesparende maatregelen worden uitge-

de aanvraagformulieren en de uitvoerdersfor-

Het aanschaffen en installeren van de slimme

voerd. Kiezen de VvE’s voor het zeer energie-

mulieren. Vanaf 4 april 2018 gelden alleen de

thermostaat en/of de energiedisplays wordt

zuinig pakket, dan wordt de uitvoerperiode ver-

nieuwe formulieren. Eerder ingevulde formulie-

niet als een losse maatregel gesubsidieerd. Het

lengd van twaalf naar vierentwintig maanden.

ren voor aanvragen die nog niet zijn afgerond,

moet onderdeel zijn van een pakket aan maat-

Om meer financiële ruimte te bieden, worden

vervallen automatisch. Aanvragers moeten dan

regelen, meestal op basis van een energiead-

ook de bestaande subsidiebedragen voor ener-

een nieuw formulier invullen.

De energiedisplay moet onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen, liefst op basis van een energieadvies.
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Wtw-unit met geïntegreerde warmtepomp
De Gold RX/HC modellen van Swegon hebben een geïntegreerde warmtepomp. Deze plug & play
units zijn voorzien van een sorptiewarmtewiel en een omkeerbare inverterwarmtepomp. De units
zijn compact en kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst. In vergelijking met een wtwxunits met losstaande warmtepompen bespaart de unit veel montagetijd op de bouwplaats, en
daarmee kosten. De koel- en regeltechnische werkzaamheden zijn reeds fabrieksmatig uitgevoerd. De luchtbehandelingskasten zijn leverbaar met een luchtcapaciteit van 2.000 m3/h tot
circa 20.000 m3/h.
AUERHAAN www.auerhaan-klimaattechniek.nl

Mechanische asafdichtingen
De ‘4EB’ is de nieuwste serie in het pakket mechanische asafdichtingen van KSB. De 4EB is speci-

Buisleidingsysteem
scheepsbouw

aal ontwikkeld voor grote pompen, die drinkwater en tapwater verpompen. Standaard zijn de

Met Viega Seapress biedt Viega een buislei-

mechanische asafdichtingen vervaardigd van siliciumcarbide. Bij de

dingsysteem dat speciaal voor scheeps-

tegenring kan de gebruiker kiezen tussen siliciumcarbide en koolstof-

bouwtoepassingen werd ontwikkeld. Het

grafiet. De O-ringen zijn gemaakt van EPDM- of FKM-polymeren die

systeem voldoet aan hoge materiaaleisen

voor drinkwatertoepassingen zijn goedgekeurd. Voor de vereiste voor-

en kan dankzij de koude perstechniek een-

spanning van de mechanische asafdichting zorgt een groep veren.

voudig, veilig en snel worden geïnstalleerd.

Deze is zo aangebracht, dat die niet in aanraking komt met het te

Naast de standaardversie is ook een Sea-

verpompen medium.

press XL uitvoering leverbaar waardoor

KSB NEDERLAND www.ksb.nl

buisinstallaties in de maten 15 t/m 108 zijn
te persen. De fittingen van het Seapresssysteem bestaan uit een koper-nikkel-ijzer-

Gebouwautomatisering

legering waaraan een kleine hoeveelheid

Eplan biedt een gebundelde verzameling macro’s aan op het gebied van gebouwautomatisering.

mangaan is toegevoegd. De fitting heeft

Door deze gratis data worden de voordelen voor gebruikers groter en de hoeveelheid apparaatge-

een klein kanaal in de zitting waar ook het

gevens in Eplan Data Portal verder aangevuld. De macro voor een outdoor-airconditioningsysteem

afdichtelement zit. Bij het persen vervormt

bevat bijvoorbeeld een wasser, een heater en een eenvoudige temperatuur/vochtigheid-regeling.

dit kanaal en wordt het onlosmakelijk met

De zogenaamde vensterma-

de buis verbonden.

cro’s worden kosteloos in een

VIEGA NEDERLAND www.viega.nl

Eplan-formaat ter beschikking
gesteld. De paginamacro’s,
onder andere met logische
PLT-systemen, dekken alle
twee momenteel geldende normen DIN EN ISO 16484-3 en
VDI 3813/3814 af. De nieuwe
versie 2.8 van Eplan Platform
wordt in het najaar van 2018
gelanceerd.
EPLAN www.eplan.nl

Vulventiel
Tece heeft een nieuw universeel vulventiel voor inbouwreservoirs geïntroduceerd. Als de spoelkast defect is, verwacht de klant dat het probleem snel verholpen wordt. Is het vulventiel stuk,
dan heeft de installateur met de F10 van TECE in veel gevallen het juiste vervangende onderdeel bij de hand. Want het universele vulventiel is uitwisselbaar met de meest gangbare vulventielen van andere merken. Dankzij het nieuwe vulventiel hoeft hij niet eerst naar het magazijn of
de groothandel, maar kan hij de klant direct van dienst zijn. Het ventiel F10 voldoet aan de eisen
voor geluiddemping van sanitairgroep I.
TECE NEDERLAND www.tece.nl
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Drinkwaterpomp
De WILO-Yonos MAXO-Z is een drinkwaterpomp waarbij drinkwater wordt geleverd op een hygienisch niveau in de vereiste hoeveelheden en met de vereiste temperaturen. Een led-display op
de Yonospomp geeft informatie over de pershoogte, snelheidstrap en mogelijke fouten. Om
drukverlies in de leiding zoveel mogelijk te voorkomen, kan de vereiste/berekende druk worden
ingesteld met behulp van de pershoogte (dp-c). De instelling is hierdoor veel nauwkeuriger.
Eveneens nieuw is de duidelijke weergave van foutcodes. Elke fout kan onmiddellijk worden
herkend, waardoor de hoeveelheid servicewerk in geval van een storing vermindert.
WILO www.wilo.nl

Koelmachines
De AquaForce 30XB en 30XBP koelmachines van Carrier hebben een vast toerental
en een koelvermogen van 250 tot 1700 kW.
De machines zijn leverbaar in drie efficiencyniveaus. Het AquaForce 30XB programma maakt gebruik van de 06T dubbele
schroefcompressor. De geheel uit aluminium opgebouwde Novation microkanaalwarmtewisselaars met super Enviro-shield
coatings staan garant voor langdurig optimale prestaties. De machines maken
gebruik van een Flying Bird ventilator. Dit is
een nieuw, op de natuur geïnspireerd ventilatorblad. Verder hebben de machines een
‘flooded’ shell-and-tube verdamper met
nieuw koperen leidingontwerp voor lage
drukvallen.
CARRIER www.carrier.com

Bad en douche
Artweger biedt met de Twinline een combinatie van bad en douche. De bij Burgmans te verkrijgen
Twinline is aan één kant open tot net boven de grond. Het bad wordt afgesloten door een deur van
helder hardglas, die ruimtebesparend naar binnen opent. Hierdoor ontstaat een bijna gelijkvloerse veilige instap. Als het bad wordt gevuld, zorgt een speciale dichting voor honderd procent
waterdichtheid. Kenmerkend voor de Twinline 1 is de ronde deur en de XXL doucheruimte. De
Twinline 2 heeft door de rechte deur een strak design. De Twinline AIR heeft 24 geïntegreerde
luchtjets in de bodem.
BURGMANS SANITAIR www.burgmanssanitair.nl

Douche-wc
De douche-wc’s van Geberit zijn uitgerust met de WhirlSpray
douchetechnologie. De WhirlSpray straal pulseert, waardoor er
duizenden luchtbellen in het water ontstaan. Deze bellen garanderen een optimale reiniging, die bovendien vederzacht is. De
WhirlSpray douchetechnologie is gepatenteerd en daarom
alleen te vinden in douche-wc’s van Geberit. De AquaClean
modellen Sela, Tuma en Mera zijn allen uitgevoerd met deze
vederzachte straal.
GEBERIT www.geberit-aquaclean.nl/whirlspray
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MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

Plasma luchtreiniger
Koelen en verwarmen
Energielabel A+++
Fluisterstil

DAISEIKAI

ENERGIEZUINIG
COMFORT.

Meer dan alleen de juiste temperatuur.

Een optimaal binnenklimaat is meer dan alleen de juiste temperatuur. Schone lucht, gebruiksvriendelijkheid en een betrouwbaar
systeem dat energiezuinig is dragen daar ook aan bij.
TOSHIBA invertersystemen leveren exceptionele besparingen met zeer compacte units. Hoogwaardige
en innovatieve technologie in luchtreiniging en
ontvochtiging gaan hand in hand met het
comfort van de ideale temperatuur op
elke dag van het jaar.

TOSHIBAAIRCONDITIONER.NL
Al 45 jaar uw betrouwbare partner voor TOSHIBA airconditioning!

PRODUCTBERICHTEN

App voor installateurs
Panasonic lanceert een nieuwe app voor eindgebruikers en installateurs. De datanavi-app geeft
gebruikers toegang tot gedetailleerde productinformatie en ondersteunt installateurs bij het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden aan de verwarmings- en koeloplossingen van het bedrijf. Met de Light
ID-technologie kan de CZ-RTC5B-bediening de unieke Light ID-code van een product versturen naar
een smartphone, waarmee de datanavi-app producten kan identificeren. App-gebruikers kunnen de
Light ID code scannen door hun smartphone voor de ledlamp op het bedieningspaneel te houden. Vervolgens worden automatisch Light ID-codes verstuurd. Aan de hand van deze ID-code vraagt de app in
de cloud productinformatie op over het bijbehorende product.
PANASONIC www.panasonic.nl

Onderhoudsslede voor afvalwaterpompen

Lijmoplossing

KSB presenteert een onderhoudsslede voor afvalwaterpom-

Tiger introduceert de nieuwe versie van

pen. Met de mobiele SewaSlide kan een enkele persoon een

TigerFix. Deze lijmoplossing heeft een ver-

pomp van de pompserie Sewabloc openen en onderhouds-

nieuwde formule waardoor Tiger accessoi-

werkzaamheden uitvoeren. Het gebruik van kranen en andere

res eenvoudig gemonteerd kunnen worden.

hefwerktuigen voor onderhoud wordt hiermee overbodig. Na

Accessoires kunnen snel en muurvast wor-

het aanbrengen van de SewaSlide moet de servicetechnicus

den gemonteerd op iedere gewenste plek

alleen de bouten losdraaien die het pomphuis en de lagerstoel

bij badmeubel, douche of toilet. Het monte-

met elkaar verbinden. Vervolgens kan hij de backpull-out-unit

ren van de accessoires gebeurt met enkele

inclusief waaier, as, lagers, pakkingen en motor naar buiten trekken. Het pomphuis zelf blijft daar-

eenvoudige stappen, gevolgd door slechts

bij op zijn plaats en verbonden met de zuig- en persleiding.

vier uur uithardingstijd. TigerFix is breed

KSB NEDERLAND www.ksb.nl

toepasbaar op iedere harde, gladde ondergrond en op iedere droge of natte plaats in
een badkamer of toiletruimte. Dit gepaten-

Voorkom hittestress

teerde lijmsysteem is waterbestendig en

Met de koelproducten van TechNiche - te verkrijgen bij Wil-

heeft een supersterke hechting op iedere

tec - kan hittestress worden voorkomen. Deze producten

niet-poreuze (tegel)wand. De draagkracht

verkoelen het lichaam, waardoor het werkklimaat aangena-

is gegarandeerd tot tien kilogram.

mer wordt, de productiviteit verbetert en verzuim afneemt.

TIGERFIX www.tigerfix.eu

De producten zijn eenvoudig in gebruik: onderdompelen in
water, uitwringen en klaar is Kees. Bij gebruik verdampt het
vocht in de producten langzaam, waardoor deze uren voor
verkoeling zorgen. De herbruikbare HyperKewl-producten
bestaan uit een absorberend polymeer weefsel. Vanwege
het feit dat de producten niet nat aanvoelen kan het over de
kleding gedragen worden. Er zijn diverse producten leverbaar, waaronder koelvesten, bandana’s, polsbanden, caps
en accessoires voor veiligheidshelmen.
WILTEC www.wiltec.nl

Cv-ketel
De wandketel Calenta Ace van REMEHA is van een upgrade voorzien. Deze doorontwikkeling
maakt de cv-ketel slimmer en eenvoudiger in gebruik. Het toestel is geschikt voor plaatsing in
een hybride systeem. De automaat van het toestel heeft standaard een integrale zonneboilerregeling. De warmtepomp of het zonlichtsysteem zijn al regeltechnisch op de ketel afgestemd
en getest. De Calenta is uitgerust met Remeha’s ICT-platform eSmart Inside. Hierdoor is uitgebreide communicatie en automatisering via de slimme thermostaat eTwist, gateways, interfaces en apps mogelijk. Via het online platform kunnen vakman en eindgebruiker de toestellen op
afstand bedienen, uitlezen en bewaken.
REMEHA www.remeha.nl
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Buitengewone
binnenprestaties
met de HP-S
Nederland moet in een rap tempo verduurzamen.
De warmtepomp is daarbij een essentieel onderdeel.
Itho Daalderop biedt met de HP-S 110 en HP-S 130

Slimme Spider Klimaatthermostaat

een hoogwaardige oplossing om grotere woningen

De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider

duurzaam te verwarmen en te koelen met energie

Klimaatthermostaat en Spider App. Met Spider regel

uit de buitenlucht. De HP-S is zowel all-electric als

je op afstand ook andere slimme Itho Daalderop

hybride inzetbaar.

oplossingen in de woning, zoals verwarming van
afzonderlijke ruimten (multizonering), ventilatie en

7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie

elektrische apparaten.

Itho Daalderop houdt zich al sinds 2002 bezig met het
verduurzamen van woningen door warmtepomptech-

De voordelen op een rij

nologie. Door onze kennis en ervaring bieden we een

- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie

garantie op de HP-S van maar liefst 7 jaar.

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

Aan alles gedacht
De HP-S benut energie uit de buitenlucht voor
het verwarmen én koelen van de woning. Met een
fluisterstille werking, uitstekende prestaties en een
prachtig design is de HP-S dé oplossing voor klanten
die meer verwachten.

zakelijk.ithodaalderop.nl/hp-s

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

PRODUCTBERICHTEN

Kruiwagen met power
De accu-kruiwagen van Makita is gemaakt voor bouwplaats en boerderij. Dankzij het grove bandenprofiel is de kruiwagen op zowat elke ondergrond te manoeuvreren. Hij werkt op een 18 V
Lithium-ion accu en versleept een vracht van maximaal 130 kg. Een volle 5Ah accu heeft een
continue gebruiksduur van vijftig minuten. De kruiwagen kan worden voorzien van een rek of
een bak van negentig liter. De fluisterstille elektromotor zorgt ervoor dat de kruiwagen ook in
een afgesloten ruimte gebruikt kan worden. De kruiwagen heeft twee schijnwerpers voor goed
zicht en geeft bij achteruitrijden automatische waarschuwingssignalen.
MAKITA https://tuin.makita.nl

Leidingsysteem
Airpipe introduceert een aluminium leidingsysteem voor perslucht. Het systeem is vrij
van lekkage. Hierdoor wordt energieverlies
voorkomen en worden kosten van het persluchtsysteem geminimaliseerd. Het systeem heeft een volledige range van aluminium full flow fittingen van DN20 tot DN200.
Er wordt gebruik gemaakt van een brede,
actieve NBR pakking, ter vervanging van de
gebruikelijke dunne O-ring zoals deze worden ingezet bij de gekende systemen. Het
betreft hier een eenvoudig te monteren
klemsysteem voor optimale sluiting, zelfs
bij sterke trillingen of schokken. Het systeem is toepasbaar voor nieuwbouw en vervanging van leidingsystemen, maar ook als
uitbreiding op een bestaand systeem.
AIRPIPE www.nl.airpipe-europe.com

Wc-bedieningsplaten
De series wc-bedieningsplaten van Tece zijn nu in alle RAL-kleuren leverbaar. Bovendien zijn de
bedieningsplaten van metaal of kunststof ook leverbaar met vijf trendy metallische oppervlakten.
Zoals messing, brons, koper, nikkel en chroom, zowel gepolijst als geborsteld. Daarnaast kan een
extra attentiewaarde worden gecreëerd met de bedrukking van een logo, bijvoorbeeld van een
hotel of een merkstatement van een bedrijf. Voor meer frisheid en hygiëne kan de bedieningsplaat
optioneel worden voorzien van een inworpschacht voor reinigingstabletten. Via de inworpschacht
valt de reinigingstablet in het spoelreservoir. Door het gebruik van de reinigingstablet krijgt het
spoelwater bovendien een aantrekkelijke lichtblauwe kleur.
TECE NEDERLAND www.tece.nl

CAD-data badkamer
Schell heeft de CAD-data van een groot aantal van zijn wastafel-, douche-, urinoir- en toiletarmaturen ter beschikking gesteld aan liNear. Dit bedrijf levert software-oplossingen voor CAD, 3D-ontwerp en calculatie aan de installatiesector. Planners en werkvoorbereiders kunnen de data gebruiken voor ontwerp, specificatie, planning en installatie van onder meer sanitaire systemen en
(drink)waterinstallaties met behulp van de liNear-software. Gebruikers die met behulp van de
hygiënetool in liNear bijvoorbeeld spoelingen berekenen, kunnen nu concrete Schell-producten in
hun simulaties toepassen. De fabrikant heeft de productdata van meer dan honderd armaturen
geleverd, die alle belangrijke bouw- en installatiegegevens bevatten.
SCHELL www.schell.eu
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AQUAREA MONO-BLOC
ALLES IN EEN BUITENUNIT

AQUAREA
• Super hoge COP tot 5,08
• Mono block te installeren zonder koeltechnische handelingen
• Mogelijkheid voor hybride installatie met iedere merk CV ketel/
warmteopwekker
• Geen binnenunit, dus beperkte installatie ruimt nodig in de woning
• Standaard voorzien van smart cloud bediening
• 100% Panasonic, waardoor hoge kwaliteit wordt gewaarborgd
www.aircon.panasonic.nl
www.panasonicproclub.com

Hier gaat
er weer één
de slimste
uithangen
De nieuwe Calenta Ace
Slimmer door
eSmart Inside
technologie

prof.remeha.nl/calenta-ace

Slimmer door
de automatische
(bij)vulinrichting

Slimmer door
slim koppelen van
duurzame technieken

