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Hydraulische	schema’s	om	
condensatie	te	bevorderen.	

Opgelet	voor	schijnzelfstandigheid	7
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6Daniël	t’Joens	geeft	tips	om	
het	beste	uit	de	condensatie-
ketel	te	halen.

Kwaliteit als norm

We houden u ook graag op de hoogte via

www.cerga.be  

	De	normalisatie	blijft	in	evolutie	en	zo	
hoort	het	ook.	Op	dit	ogenblik	loopt	een	
openbaar	onderzoek	voor	een	addendum	
aan	de	norm	NBN	D51-003.	Dat	betekent	
dat	begin	volgend	jaar	deze	toevoeging	zal	
worden	gepubliceerd.	Bij	Cerga	doen	we	er	
alles	aan	om	de	installateurs	als	eerste	te	
informeren	over	nieuwigheden.	De	bij-	
scholing	voor	de	Cerga-installateur	zal	dit	
jaar	dan	ook	over	dit	addendum	gaan.	

Daarnaast	werkt	de	normalisatiecommis-
sie	‘Schoorstenen’	aan	de	grondige	her-	
ziening	van	de	norm	NBN	B61-002,	de	
norm	over	de	centrale	verwarmingsketels	
en	sww-toestellen	tot	70	kW.	We	verwach-
ten	deze	norm	tegen	eind	2014.	Boven-
dien	heeft	de	commissie	beslist	om	een	
nieuwe	norm	op	te	stellen	met	de	regels	
van	goed	vakmanschap	voor	het	plaatsen	
van	kachels	en	convectoren	voor	alle	
brandstoffen.	Deze	krijgt	waarschijnlijk	
het	nummer	NBN	B61-003.	De	normalisa-
tie	blijft	dus	evolueren	en	Cerga	blijft	het	

voor	u	opvolgen	om	u	tijdig	te	
informeren.	Kennis	en		

vakmanschap	zijn	immers	
het	uithangbord	van	de	
Cerga-installateur.	

Daar	werken	we	ook	aan	
met	het	tech-

nisch	dossier	
in	dit	num-	

mer.	Dat	
toont	

aan	de	hand	van	een	aantal	schema’s	hoe	
u	een	nieuwe	condensatieketel	optimaal	
kan	laten	presteren	en	condenseren	bij	
renovatieprojecten.	

Cerga	biedt	trouwens	nog	andere	voordelen.	
Het	beheer	van	technische	installaties	voor	
gemeenten,	intercommunales	en	overheden	
wordt	vaak	door	de	distributienetbeheer-
ders	uitgevoerd.	Zij	doen	daarvoor	via	
openbare	aanbestedingen	een	beroep	op	
externe	vaklui.	Wist	u	dat	een	van	de	
voorwaarden	om	te	mogen	intekenen	op	
zo’n	openbare	aanbesteding	voor	de	
installatie	en	het	onderhoud	van	gasinstal-
laties	en	stookplaatsen,	is	dat	de	installa-
teur	het	Cerga-label	draagt?	Een	erkenning	
voor	de	kwaliteit	en	het	vakmanschap	
waarnaar	u	als	Cerga-installateur	streeft.		
En	een	goede	reden	om	ook	weer	via	deze	
editie	van	Cerga.news	uw	kennis	te		
verrijken.	

Alweer	veel	leesplezier,

	
Kurt	Goolaerts
Technisch	expert	Cerga

	Cerga-label		
troef	bij	openbare	
aanbestedingen.

Plaatsen	van	tussengasmeters:	
waar	moet	u	allemaal	op	letten? 8
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Welke hydraulische schema’s toepassen om condensatie  
te bevorderen?

Het maXimUm Uit conDensatie

Ook	de	vierwegklep	(D)	werd	gebruikt	
om	de	ketel	constant	op	temperatuur	te	
houden.	Wanneer	de	woning	eenmaal	
op	temperatuur	was,	schakelde	de	
vierwegklep	op	stand	2	waardoor	het	
verwarmingswater	rechtstreeks	naar	de	
ingang	van	de	ketel	stroomde.
In	oude	installaties	plaatste	men	per	
verdeelkring	een	pomp	met	drie	vaste	
snelheden.	Wanneer	de	thermostaat-
kranen	van	de	radiatoren	zich	sloten,	
bleef	de	pomp	draaien	en	stegen	
bijgevolg	de	weerstand	en	de	druk.	
Om	te	voorkomen	dat	de	pomp	zou	
verbranden,	werd	een	verschildruk-
ventiel	(E)	of	ontlastklep	geplaatst	
stroomafwaarts	van	de	pomp.	Dit	
ventiel	stuurde	het	warme	water	naar	
de	retour	van	de	ketel.	
Soms	installeerde	men	ook	een	
driewegthermostaatklep	(F)	in	plaats	
van	een	gewone	thermostaatkraan.	
Wanneer	de	kamer	dan	op	tempera-
tuur	was	en	de	thermostaat	zich	kon	
sluiten,	stroomde	het	warme	water	
naar	de	terugstroomleiding.	
Ten	slotte	zijn	er	twee	verschillende	
configuraties	om	een	driewegklep	te	
plaatsen:	een	mengregeling	en	een	
verdeelregeling.	In	een	mengregeling	
staat	de	driewegklep	op	de	vertrek-
leiding	en	wordt	het	warme	ketelwater	
gemengd	met	een	deel	van	het	retour-	
water.	Een	mengregeling	stelt	geen	
probleem	in	combinatie	met	een	con-	
densatieketel.	Anders	is	het	bij	de	ver-	
deelregeling	(G)	waarbij	een	deel	van	
het	warme	water	rechtstreeks	wordt	
teruggestuurd	naar	het	retourwater.

mét en zonder opgelegd water-
debiet 
De	moderne	condensatieketels	kennen	
we	in	twee	uitvoeringen:	met	een	
permanent	groot	waterdebiet	en	
zonder	opgelegd	waterdebiet.	De	
moderne	ketels	hebben	bijna	altijd	een	
alumi	nium-silicium	of	roestvast	stalen	
warmtewisselaar.	Condensatieketels	
met	een	permanent	groot	waterdebiet	
hebben	een	kleine	waterinhoud	waar-	
voor	een	continue	doorstroming	met	
groot	debiet	nodig	is	om	plaatselijke	
oververhitting	van	de	ketel	te	voor-
komen	wanneer	de	brander	en	de	

circulatiepomp	stoppen.	In	het	
hydraulisch	circuit	moeten	een	even-	
wichtsfles,	een	primaire	en	een	secun-	
daire	pomp	zijn	opgenomen.	Voor	
ketels	zonder	opgelegd	waterdebiet	is	
het	hydraulische	schema	sterk	vereen-	
voudigd	tegenover	vroeger.	Er	is	geen	
evenwichtsfles	meer	nodig	om	het	
retourwater	op	temperatuur	te	krijgen	
en	om	een	continue	circulatie	te	
bewerkstelligen.	

Figuur	2	toont	een	hydraulisch	
schema	van	een	eenvoudige	huis-
houdelijke	installatie	met	een	ketel	
zonder	opgelegd	waterdebiet.	Er	is	
een	directe	productie	van	sanitair	
warm	water,	zonder	accumulatie.	De	
regeling	die	de	ketel	aanstuurt,	is	
gebaseerd	op	een	buitensonde	en	een	
kamerthermostaat.	Er	is	een	elektro-
nische	circulatiepomp	en	iedere	
radiator	is	voorzien	van	een	thermo-
staatkraan.	De	elektronische	circula-
tiepomp	vervangt	de	functies	van	de	

driewegklep	en	het	verschildruk-
ventiel.	Ze	meet	de	tegendruk	en		
zal	daarop	reageren.	Wanneer	de	
tegendruk	stijgt	omdat	de	thermo-
staatkranen	zich	sluiten,	zal	de	pomp	
minder	snel	draaien	en	is	een	ontlast-
ventiel	overbodig.	Zelfs	wanneer	het	
debiet	volledig	stilvalt,	kan	een	ketel	
zonder	opgelegd	debiet	probleemloos	
blijven	werken.

evenwichtsfles
Ook	bij	moderne	installaties	moet	de	
installateur	soms	toch	een	evenwichts-
fles	plaatsen.	Ketels	die	een	permanent	
irrigatiedebiet	nodig	hebben,	zijn	
aangewezen	op	een	ketelpomp	en	een	
evenwichtsfles.	Door	de	evenwichtsfles	
blijft	een	bepaalde	doorstroming	in	de	
ketel	mogelijk,	zelfs	wanneer	de	
thermostaatkranen	van	alle	radiatoren	
gesloten	zijn.
Een	evenwichtsfles	is	een	hol	vat,	
waarin	op	hydraulisch	vlak	drie	situaties	

Bij een gascondensatieketel wordt de condensatie van de rookgassen 
doelbewust nagestreefd, zodat de latente warmte-energie die in de water-
damp van de rookgassen zit, nuttig kan worden aangewend. Of een ketel 
maximaal condenseert, hangt in grote mate af van de hydraulische kring. 
Bij renovatieprojecten kunnen aanpassingen nodig zijn aan de bestaande 
hydraulische installatie om de condenserende werking te bevorderen. 

De	hydraulische	kring	optimaal	
afstemmen	op	de	vereisten	van	de	
condenserende	ketel,	is	een	vrij	
eenvoudige	klus	bij	nieuwbouw.	Als	
installateur	volgt	u	de	bijgeleverde	
schema’s	en	richtlijnen	van	de	
fabrikant	en	zo	verkrijgt	u	een	
optimale	condensatie	én	de	optimale	
werking	van	het	toestel.	85%	van	de	
verkochte	ketels	zijn	echter	bestemd	
voor	renovatieprojecten.	De	installa-
teur	moet	daarbij	vertrekken	van	
bestaande	hydraulische	kringen	die	
zelden	op	maat	van	de	condensatie-
ketel	gemaakt	zijn.
Een	van	de	basisprincipes	voor	
maximale	condensatie,	is	ervoor	
zorgen	dat	het	terugstroomwater	een	
zo	laag	mogelijke	temperatuur	heeft.	
De	temperatuur	van	het	retourwater	
moet	duidelijk	onder	het	dauwpunt	
van	de	rookgassen	liggen.	In	een	

aantal	schema’s	illustreren	we	hoe	
twee	belangrijke	doelstellingen	
nagestreefd	kunnen	worden	in	de	
hydraulische	kring:	vermijd	recht-
streekse	terugstroming	van	warm	
vertrekwater	en	vermijd	dat	kringen	
van	verschillende	terugstroom-
temperaturen	zich	mengen.		

Zeven aan te passen situaties
In	figuur	1	ziet	u	zeven	situaties	die	
vermeden	moeten	worden	in	een	
installatie	met	een	nieuwe	condensa-
tieketel.	
Omdat	oude	gietijzeren	ketels	gevoelig	
waren	voor	thermische	schokken	–	zeg	

maar	grote	temperatuurverschillen	–	
werd	door	middel	van	allerlei	technie-
ken	in	de	hydraulische	kring	de	ketel	zo	
veel	mogelijk	op	temperatuur	gehou-
den.	Men	zorgde	ervoor	dat	de	
temperatuur	van	het	terugstroomwater	
altijd	boven	het	dauwpunt	bleef	omdat	
de	ketel	bij	condensatie	in	de	giet-
ijzeren	warmtewisselaar	zou	roesten.	
Daarom	plaatste	men	vroeger	een	
omlooppomp	(A)	die	een	deel	van	het	
verwarmde	water	terugpompte	naar	de	
ingang	om	zich	daar	te	vermengen	met	
het	koude	retourwater.	Het	retourwater	
werd	opgewarmd	en	het	temperatuur-
verschil	tussen	de	in-	en	uitgang	van	de	
ketel	bleef	beperkt.	
Een	andere	oplossing	uit	de	oude	
school	is	de	evenwichtsfles	(B)	om	
drukverschillen	tussen	de	kant	van	de	
ketel	en	de	kant	van	de	verdeelkringen	
in	evenwicht	te	brengen.	Verder	meer	
daarover.
Vroeger	werd	ook	vaak	een	warmte-
collector	(C)	geplaatst	die	aan	het	
uiteinde	werd	kortgesloten	via	een	
regelventiel.	Door	middel	van	deze	
techniek	bereikte	men	alweer	dat	het	
retourwater	niet	te	koud	werd.	
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figuur 1 Terugstroming	van	warm	verwarmingswater	voorkomen.
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figuur 2 Ketel	zonder	opgelegd	waterdebiet	en	met	elektronische	pomp.
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figuur 3 Waterdebieten	door	een	evenwichtsfles.	De	rechtse	situatie	waar	het	debiet	
van	de	secundaire	kring	kleiner	is	dan	het	debiet	van	de	primaire	kring	moet	u	
vermijden.

Doelstelling 1
"De	hydraulische	kring	moet	
zo	opgebouwd	zijn	dat	er	geen	
rechtstreekse	terugstroming	is	
van	warm	vertrekwater."



4 | september	2013  | 5

dossier

ren	kunt	u	niet	zomaar	parallel	
plaatsen.	Doet	u	dat	toch,	dan	haalt	u	
nooit	het	maximum	uit	de	condensatie-
ketel.	Vloerverwarming	werkt	bij	een	
temperatuurregime	vertrek/terug-
stroomtemperatuur	van	bv.	45/30	°C,	
een	radiator	bij	bv.	80/60	°C	of	65/	
45	°C	en	hogetemperatuurconvectoren	
bij	bv.	90/70	°C.	Bij	een	boiler	is	het	
retourwater	aanvankelijk	koud.	
Naarmate	de	inhoud	van	de	boiler	
opwarmt,	stijgt	ook	de	temperatuur	
van	het	retourwater.	En	wanneer	het	
vat	bijna	volledig	op	temperatuur	is	
(boiler	op	65	°C),	bedraagt	het	
retourwater	circa	70	°C	en	is	er	
absoluut	geen	condensatie	meer.

twee terugstroomaansluitingen
Figuur	7	toont	een	ketel	met	twee	
aansluitingen	voor	de	terugstroomlei-
ding:	één	voor	lage	temperatuur	en	
één	voor	hoge	temperatuur.	Zo	kunt	u	
de	kringen	voor	vloerverwarming	
aansluiten	op	de	terugstroomcollector	
voor	lage	temperatuur	en	de	kringen	
met	radiatoren	samen	met	de	produc-
tie	voor	sanitair	warm	water	op	de	
terugstroomcollector	voor	hoge	
temperatuur.	Daardoor	zal	in	het	
onderste	deel	van	de	ketel,	waar	de	
lage	temperatuur	terugstroomt,	de	
laatste	warmtewisseling	plaatsvinden	

waardoor	de	rookgassen	optimaal	
zullen	condenseren.

Platenwarmtewisselaar
Een	alternatief	voor	de	boiler	is	een	
platenwisselaar	(zie	fig.	8)	waarbij	het	
koud	water	binnenkomt	op	10	°C	en	de	
platenwisselaar	verlaat	op	40	°C.	Er	is	
geen	risico	op	de	legionellabacterie	
omdat	het	sww	rechtstreeks	wordt	
verbruikt.	In	de	platenwarmte-
wisselaar	heeft	de	ingang	50	°C	en	de	

uitgang	20	°C.	Wil	men	toch	sww	op	
60	°C	kunnen	aftappen,	dan	kan	men	
de	primaire	instelling	aanpassen	naar	
70/40	°C,	wat	nog	helemaal	in	het	
condensatiebereik	valt.	Deze	lage	
temperatuur	garandeert	goede	
condensatie.	Er	zijn	ook	een	aantal	
nadelen.	De	ketel	moet	over	het	
nodige	vermogen	beschikken	om	het	
geschikte	waterdebiet	te	kunnen	
leveren.	Bovendien	zal	de	ketel	iedere	
keer	in	werking	treden,	zelfs	wanneer	
de	gebruiker	slechts	enkele	liters	
warm	water	aftapt.	

Ventilo-convector
Een	mooie	combinatie	voor	zowel	
renovatie	als	nieuwbouw	is	de	
leefruimten	voorzien	van	vloer-
verwarming,	terwijl	in	de	slaapkamers	
ventilo-convectoren	worden	geplaatst	
die	werken	op	lage	temperatuur	(zie	
fig.	8).	Een	ventilo-convector	biedt	het	
beste	uit	twee	werelden:	in	tegenstel-
ling	tot	vloerverwarming	laat	hij	toe	
om	een	ruimte	snel	op	te	warmen,	
maar	hij	werkt	net	zoals	vloer-
verwarming	op	lage	temperaturen.	De	
kringen	voor	de	vloerverwarming	en	
de	ventilo-convectoren	werken	beide	
op	een	temperatuurregime	van	bv.	
45/30	°C.	Door	deze	lage	temperatu-
ren	wordt	weer	het	maximum	uit	de	
condensatieketel	gehaald.

mogelijk	zijn.	De	eerste	mogelijkheid	is	
wanneer	het	debiet	van	de	primaire	
kring	gelijk	is	aan	het	debiet	van	de	
secundaire	kring	(fig.	3	links).	In	dat	
geval	is	er	geen	probleem	voor	de	
condensatie.	Er	is	evenmin	een	
probleem	wanneer	het	debiet	in	de	
primaire	kring	kleiner	is	dan	het	debiet	
in	de	secundaire	kring	(fig.	3	midden).	
Dan	wordt	het	retourwater	gemengd	
met	warm	ketelwater.	Wanneer	het	
debiet	in	de	primaire	kring	groter	is	dan	
het	debiet	in	de	secundaire	kring,	wordt	
het	warme	ketelwater	gemengd	met	
het	koude	terugstroomwater	en	zal	er	
door	de	temperatuurverhoging	minder	
condensatie	optreden	(fig.	3	rechts).	
Deze	situatie	werd	in	oude	installaties	
bewerkstelligd	maar	moet	bij	condensa-
tieketels	vermeden	worden.

Er	moet	over	gewaakt	worden	dat	er	
in	de	evenwichtsfles	geen	vermenging	
is	van	warm	ketelwater	en	dat	het	
debiet	in	de	primaire	kring	iets	kleiner	
of	gelijk	is	aan	het	debiet	in	de	
secundaire	kring.	Een	mogelijke	
oplossing	hiervoor	is	weergegeven	in	
figuur	4:	een	ketelpomp	met	elektro-
nisch	regelbare	snelheid	die	gestuurd	
wordt	via	thermostaten	stroomop-
waarts	en	stroomafwaarts	van	de	
evenwichtsfles.	Wanneer	het	tempera-
tuurverschil	tussen	stroomopwaarts	

en	stroomafwaarts	groter	is	dan	twee	
graden	start	de	regulerende	werking	
en	zorgt	de	pomp	dat	het	debiet	van	
de	primaire	kring	gelijk	of	kleiner	
wordt	dan	dat	van	de	secundaire	
kring.	Als	het	verschil	groter	wordt	
dan	twee	graden,	zal	de	pompsnelheid	
toenemen	en	zal	de	situatie	opnieuw	
in	evenwicht	komen.

Een	evenwichtsfles	is	ook	nodig	
wanneer	verschillende	ketels	parallel	
zijn	opgesteld	(zie	fig.	5),	zeker	
wanneer	het	om	verschillende	merken,	
types	of	vermogens	gaat	want	die	
hebben	immers	altijd	een	verschil-

lende	hydraulische	weerstand.	In	dat	
geval	is	het	noodzakelijk	om	een	
afzonderlijke	pomp	per	ketel	te	
plaatsen,	in	plaats	van	te	werken	met	
een	gemeenschappelijke	pomp.	Zo	
verzekert	u	iedere	ketel	van	een	
correcte	doorstroming.
In	een	situatie	zoals	weergegeven	in	
figuur	5	waarbij	een	condensatieketel	
parallel	wordt	geplaatst	met	een	oude	
niet-condenserende	ketel,	wordt	de	
evenwichtsfles	zo	gemaakt	dat	de	
terugstroomleiding	voor	de	condensa-
tieketel	volledig	onderaan	wordt	
afgetakt	en	voor	de	niet-condenseren-
de	ketel	op	een	iets	hogere	plaats	waar	
de	temperatuur	van	het	retourwater	al	
iets	hoger	is.	Op	die	manier	haalt	u	het	
maximum	uit	de	condensatieketel.	

De	terugstroomtemperatuur	is	erg	
uiteenlopend	naargelang	het	type	
verwarming.	Radiatoren,	lage-	en	
hogetemperatuurconvectoren,	
vloerverwarming	en	een	boiler	voor	
sanitair	warm	water	hebben	een	erg	
verschillende	terugstroomtemperatuur.	
Een	combinatie	van	toepassingen	met	
sterk	uiteenlopende	retourtemperatu-
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figuur 4 Regeling	van	het	debiet	van	
de	primaire	pomp	om	terugstroming	
van	warm	verwarmingswater	te	voor-
komen.
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figuur 5 Cascade	van	verschillende	
ketels	op	een	evenwichtsfles.
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figuur 6 Voorkom	dat	kringen	met	verschillende	terugstroomtemperaturen	zich	
mengen.
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figuur 8 Productie	van	sww	met	een	platenwarmtewisselaar	en	de	combinatie	van	
vloerverwarming	met	ventilo-convectoren.
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figuur 7 Toepassing	van	een	ketel	met	twee	terugstroomaansluitingen.

Doelstelling 2
“Vermijd	het	mengen	van		
kringen	met	verschillende		
terugstroomtemperatuur.”
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businessinterview

Samenwerken op zelfstandige basis

oPgelet Voor  
scHijnZelfstanDigHeiD

Drie generaties ervaring, opgebouwd sinds 1896, worden afgesloten door 
Daniël t’Joens. Huistechniek Tjoens uit Blankenberge kent geen opvolging 
binnen de eigen familie. Dat neemt niet weg dat Daniël nog steeds gedreven 
is voor zijn vak en, naast zijn werk als installateur en lesgever, ook nog 
computerrekenbladen voor het installateursberoep ontwikkelt. Iemand met 
kennis van zaken, die graag zijn ervaringen om het beste te halen uit de 
condensatieketel met ons deelt. 

Wat is de vuistregel voor het hydrau-
lisch circuit wanneer men overstapt 
naar een condensatieketel?
D. t’Joens:	Het	komt	erop	aan	om	de	
teruglooptemperatuur	zo	laag	
mogelijk	te	houden.	Dit	in	tegenstel-
ling	tot	vroeger,	toen	men	probeerde	
te	vermijden	dat	er	condensatie	in	de	
ketel	optrad.	Daarom	plaatste	men	
toen	een	shuntpomp	of	omlooppomp	
om	de	temperatuurverschillen	in	de	
ketel	zo	klein	mogelijk	te	houden.	
Wanneer	we	een	condensatieketel	
plaatsen,	vervangen	we	uiteraard	
altijd	de	regeling	en	de	thermostaat.	
De	meeste	bestaande	thermostaten	
werken	volgens	het	alles-of-nietsprin-
cipe.	De	kamerthermostaat	sluit	een	
contact	en	laat	een	ketel	draaien.	
Wanneer	het	contact	zich	opent,	stopt	
de	ketel.	Ik	plaats	bij	voorkeur	een	
regeling	met	buitenvoeler	en	stooklijn	
die	de	ketel	laat	moduleren.	Tot	nog	
toe	waren	de	meeste	toestellen	
modulerend	van	30%	tot	100%	van	
het	vermogen.	Nu	hebben	verschil-
lende	fabrikanten	toestellen	ontwik-
keld	waarbij	de	deellast	veel	lager	ligt.	
Hierdoor	kan	de	retourwatertempera-
tuur	lager	blijven	en	zal	er	dus	langer	

condensatie	mogelijk	zijn.	Een	
alternatief	voor	de	buitenvoeler	is	een	
modulerende	kamerthermostaat.	
Wat betekent dat voor het instellen 
van de stooklijn?
D. t’Joens:	De	relatie	tussen	de	
buitentemperatuur	en	de	gevraagde	
cv-temperatuur	wordt	weergegeven	in	
een	stooklijn.	Om	de	retourwatertem-
peratuur	zo	laag	mogelijk	te	houden,	
moet	men	de	helling	van	de	stooklijn	
zodanig	instellen	dat	er	geen	nodeloos	
hoge	temperatuur	in	de	radiatoren	of	
in	de	warmtelichamen	komt.	Dat	is	
afhankelijk	van	de	buitentemperatuur.	
Hoe	lager	de	buitentemperatuur,	hoe	
hoger	de	watertemperatuur	wordt	en	
vice	versa.	
Wat is hierbij het belang van het 
regelen van de smoorventielen?
D. t’Joens:	Er	bestaan	per	fabrikant	
honderden	verschillende	vermogens	
afhankelijk	van	het	type	radiator,	maar	
uiteindelijk	zijn	er	slechts	een	drietal	
diameters	om	de	radiator	aan	te	sluiten.	
En	in	de	praktijk	wordt	eigenlijk	slechts	
één	maat,	nl.	halve	duim,	gebruikt.	Bij	
de	inregeling	van	de	smoorventielen	
wordt	het	debiet	dat	door	de	radiator	
gaat,	aangepast	aan	het	vermogen	van	

de	radiator.	Daarnaast	hebben	we	ook	
een	smoorventiel	per	kring	dat	
ingeregeld	moet	worden.	Het	komt	erop	
aan	de	weerstand	in	de	verschillende	
kringen	zo	gelijk	mogelijk	in	te	regelen	
en	zo	de	waterdebieten	gelijk	te	
verdelen.	Bij	een	evenwichtige	inrege-
ling	van	de	kringen	zal	het	debiet	door	
de	volledige	installatie	dalen.	Hierdoor	
zal	de	retourwatertemperatuur	het	
laagst	zijn	en	zal	de	ketel	maximaal	
condenseren.	De	fijnregeling	van	de	
smoorventielen	is	iets	wat	in	de	praktijk	
spijtig	genoeg	te	weinig	gebeurt.	
Ook	de	circulatiepomp	is	belangrijk.	
Vaak	staan	klassieke	circulatiepompen	
op	derde	snelheid,	zelfs	wanneer	dit	niet	
nodig	is.	Hierdoor	is	het	waterdebiet	te	
groot,	het	temperatuurverschil	over	de	
radiatoren	kleiner	en	de	terugstroom-
temperatuur	hoger,	waardoor	de	ketel	
minder	condenseert.	De	pompsnelheid	
zo	laag	mogelijk	instellen	of	beter	nog	
een	elektronisch	geregelde	pomp	
kunnen	dit	ondervangen.
Zijn er aandachtspunten voor een 
cascadeopstelling?
D. t’Joens:	Wanneer	een	condensatie-
ketel	en	een	klassieke	ketel	in	cascade	
worden	opgesteld,	krijgt	de	condensa-
tieketel	uiteraard	voorrang.	Een	
probleem	dat	kan	optreden	wanneer	
de	klassieke	ketel	lang	inactief	blijft,	is	
dat	de	pomp	vastzit.	Daarom	plaats	ik	
een	kleine	schakelklok	om	de	pomp	
van	de	klassieke	ketel	per	maand	kort,	
een	vijftal	minuutjes,	te	laten	draaien.	
Omdat	de	condensatieketel	sowieso	
voorrang	krijgt,	is	een	omschakelrege-
ling	die	de	gebruiksduur	gelijkmatig	
verdeelt	niet	aan	de	orde.	

erVaring sPreeKt

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

Daniël	t'Joens	(67)	
Levensmotto:	carpe	diem!

Passie:	het	maken	van	programma’s	

voor	cursisten	bij	Syntra

Groot	genoegen:	wanneer	ik	merk	dat	

de	cursisten	‘mee	zijn’	naarmate	de	

cursus	vordert

Belangrijkste	leraarskwaliteit:	de	

materie	goed	kunnen	overbrengen	en	

het	liefst	met	af	en	toe	een	kwinkslag

negen criteria
•	 Geen	financieel	of	economisch	

risico	lopen	(bv.	investering	of	
winstdeelname)

•	 Geen	financiële	beslissingsmacht	
bezitten	t.o.v.	de	middelen	van	de	
onderneming

•	 Niet	het	eventuele	aankoopbeleid	
van	de	onderneming	mee	kunnen	
bepalen

•	 Niet	het	prijsbeleid	van	de	
onderneming	mee	kunnen	bepalen

•	 Niet	gebonden	zijn	aan	enige	
vorm	van	een	resultaatverbintenis

•	 Niet	over	eigen	personeel	
beschikken	of	de	mogelijkheid	om	
dit	aan	te	werven

•	 Niet	zelfstandig	kunnen	handelen	
t.o.v.	derden	of	slechts	één	
opdrachtgever	hebben

•	 Beschikken	over	de	garantie	van	
een	vaste	vergoeding	of	inkomen

•	 Werken	in	ruimtes	van	een	
ander	of	met	(gefinan-
cierd)	materiaal	van	
een	ander

Gasinstallateurs werken weleens in 
onderaanneming voor een andere 
installateur of voor een algemeen 
aannemer. Het is heel belangrijk dat 
dit gebeurt als zelfstandige. Sinds 
7 juni 2013 hanteert de wetgever 
negen criteria om te bepalen of 
iemand al dan niet als schijnzelf-
standige werkt in de bouw. Een 
sluitend aannemingscontract kan 
het vermoeden daarvan voorkomen. 
	
Is	een	project	te	groot	voor	uw	bedrijf	
of	hebt	u	niet	de	juiste	expertise	voor	
een	bepaald	onderdeel	van	de	job	
(denk	aan	domotica,	koel-	en	ventila-
tietechniek,...),	dan	kunt	u	een	
collega-installateur	aanspreken	die	u	
tijdelijk	als	freelancer	uit	de	nood	
helpt.	U	kunt	ook	zelf	gecontacteerd	
worden	door	een	collega-installateur	
om	samen	aan	een	groot	project	te	
werken.	In	al	deze	gevallen	is	een	
aannemingscontract	dat	garandeert	
dat	u	als	zelfstandige	blijft	werken	
nodig.	Treedt	de	ene	op	als	werkgever	
en	de	andere	als	werknemer,	dan	is	er	
sprake	van	schijnzelfstandigheid.	Een	
vorm	van	sociale	fraude	waar	zware	
straffen	op	staan.	

Duidelijke afspraken
Bent	u	zelf	de	onderaannemer	(op-
drachthouder),	dan	is	het	belangrijk	te	
weten	dat	alleen	u	verantwoordelijk	
bent	voor	de	correcte	uitvoering	van	
uw	taken	en	dat	u	die	autonoom	
uitvoert.	U	bent	volledig	vrij	in	het	
organiseren	van	uw	werktijdplanning,	
maar	als	u	meer	dan	één	dag	niet	op	
de	werf	aanwezig	kunt	zijn,	dient	u	de	
opdrachtgever	daar	wel	van	op	de	
hoogte	te	brengen.	Toestemming	
vragen	hoeft	niet.	Weet	ook	dat	u	
facturen	moet	maken	ten	laste	van	de	
opdrachtgever.	Opdrachtgever	en	

-houder	dienen	op	voorhand	een	prijs	
af	te	spreken	met	elkaar	en	kunnen	
daar	later	niet	meer	op	terugkomen.	
Bent	u	de	opdrachtgever,	dan	moet	u	
geen	verzekering	afsluiten	voor	de	
opdrachthouder	want	die	is	daar	zelf	
toe	verplicht.	Zowel	opdrachthouder	
als	-gever	kunnen	de	aannemings-
overeenkomst	beëindigen,	maar	niet	
zonder	de	ander	daar	30	dagen	op	
voorhand	over	te	informeren.	Model-
contracten	kunt	u	gemakkelijk	online	
vinden.	Uiteraard	volstaat	een	papier-
tje	alleen	niet,	ook	de	dagelijkse	
realiteit	moet	ermee	overeenstemmen.	

sectorale criteria
Op	7	juni	2013	werden	de	specifieke	
sectorale	criteria	(zie	kader)	vast-
gelegd	waarmee	de	wetgever	kan	
bepalen	of	iemand	schijnzelfstandige	
is	in	de	bouwsector.	Wie	aan	minstens	
de	helft	ervan	voldoet,	wordt	veron-
dersteld	een	werknemer	en	dus	een	
schijnzelfstandige	te	zijn.	Ook	al	heeft	
hij	een	zelfstandigenstatuut,	een		
btw-	of	ondernemingsnummer	en	is		
hij	aangesloten	bij	een	sociaal	
verzekeringsfonds.	
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blUnDer in beeld
Soms	overtreft	de	werkelijkheid	de	verbeelding...	Een	reglementaire	geveluitmonding	voor	een	
nieuwe	ketel	was	blijkbaar	niet	haalbaar	omdat	de	ramen	te	dichtbij	lagen.	Dan	maar	een		
‘flexibele’	oplossing	via	het	raam	zelf.	Behalve	het	feit	dat	dit	een	opzichtige	draak	tegen	de	
gevel	is,	zal	deze	vermeende	oplossing	niet	werken.	Een	flexibele	slang	heeft	een	goede	warmte-
geleiding,	de	rookgassen	zullen	snel	afkoelen	en	de	schoorsteen	zal	beslist	niet	trekken.	
Steve	Verhaeghe	uit	Oudenburg	wint	dankzij	deze	inzending	een	Bongo	Gastronomie!

De aardgasmeter wordt geplaatst 
door de distributienetbeheerder, maar 
soms heeft de klant goede redenen 
om de installateur tussengasmeters 
te laten plaatsen. Waarop moet u in 
zo’n geval letten? 
	
Doorverkoop	van	gas	is	verboden,	
verkoop	van	gas	is	bij	wet	voorbehou-
den	aan	de	erkende	gasleveranciers.	
Dat	belet	niet	dat	in	bepaalde	gevallen	
de	klant	zijn	totaalverbruik	graag	
opgesplitst	wil	zien	per	wooneenheid	
of	productie-entiteit.	Zo	kan	een	bedrijf	
het	energieverbruik	van	zijn	verschil-
lende	productie-eenheden	volgen.	Of	
kunnen	ouders,	wanneer	hun	grote	
herenhuis	wordt	opgesplitst	zodat	
zoon	of	dochter	daarin	een	aparte	
woongelegenheid	krijgt,	op	die	manier	
zicht	houden	op	ieders	verbruik.

Het	plaatsen	van	een	tussengasmeter	
verloopt	vrij	eenvoudig,	maar	toch	zijn	
er	enkele	aandachtspunten.	Na	de	
hoofdmeter	van	de	distributienetbe-
heerder	komt	een	T-stuk	dat	toelaat	de	
gasinstallatie	te	testen	op	dichtheid.	
Voor	iedere	tussengasmeter	wordt	een	
sectioneerkraan	geplaatst	en	na	iedere	
tussengasmeter	komt	een	T-stuk.	Door	
deze	opstelling	kan	de	installatie	vanaf	
iedere	kraan	worden	afgesloten	en	kan	
de	installateur	van	ieder	deel	de	
dichtheid	testen.	Het	T-stuk	na	iedere	
tussengasmeter	wordt	afgesloten	met	

een	metalen	stop	of	dop.
Een	tussengasmeter	veroorzaakt	
onvermijdelijk	drukverlies.	Om	de	
gasdruk	aan	alle	toestellen	te	waarbor-
gen,	raden	we	aan	de	tussengasmeters	
te	overdimensioneren	zodat	het	
drukverlies	beperkt	blijft.	Hoeveel	moet	
u	overdimensioneren?	Wij	hanteren	de	
vuistregel	‘minstens	het	dubbele	van	
het	maximaal	debiet’	of	‘minstens	2	x	
Q’.	Bijvoorbeeld,	bij	een	installatie	met	
een	gasverbruik	van	3,5	m3/h	(2	x	Q	=	
7	m3/h)	gebruikt	men	het	best	een	
tussengasmeter	met	een	maximum-
debiet	van	10	m3/h	(type	G6).	Een	
tussengasmeter	met	een	maximum-
debiet	van	6	m3/h	(type	G4)	zou	
volgens	onze	vuistregel	ontoereikend	
zijn	om	2	x	Q	=	7	m3/h	te	ondervangen.

Koop	de	tussengasmeter	-	uiteraard
van	het	type	R

HT
	-	in	zijn	geheel	aan,

samen	met	de	messing	koppelstukken	
en	de	bijbehorende	dichtingsringen.	

Respecteer	de	installatievoorschriften	
van	de	fabrikant	en	let	zeker	op	de	
doorstroomrichting	die	door	middel	
van	pijltjes	op	de	meter	is	aangeduid.	

Voor	lagedrukinstallaties	tot	30	mbar	
moet	er	altijd	een	balgengasmeter	wor-
den	gebruikt.	Bij	installaties	vanaf	
30	mbar	is	ook	een	rotor-	of	turbine-
gasmeter	mogelijk.	Voor	installaties	
met	een	druk	groter	dan	100	mbar	zijn	
enkel	rotor-	of	turbinemeters	geschikt.	
Bepaalde	fabrikanten	adviseren	om	
een	gasfilter	te	plaatsen,	maar	dat	is	
niet	verplicht.	Ten	slotte	moet	een	
tussengasmeter	vrij	van	mechanische	
spanningen,	in	een	goed	verluchte	
ruimte	worden	geïnstalleerd.	Balgen-
gasmeters	tot	G16	(tot	een	debiet	van	
25	m3/h)	mogen	dragend	aan	de	
gasleiding	worden	gemonteerd,	vanaf	
het	type	G25	(tot	een	debiet	van	
40	m3/h)	moet	de	balgengasmeter	op	
een	sokkel	rusten.

tUssengasmeters

Tussengasmeter 1

Binneninstallatie

Gasmeter DNB

Tussengasmeter 2

win een bongobon! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur die 

naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro).  

Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.




