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MEE MET DE TIJD
Cerga zit volop in zijn 17de jaargang en bij 
de start in 1999 konden we nooit hopen 
dat de aardgasmarkt zo snel zou evolue-
ren zoals dat nu al een aantal jaren aan 
de gang is. Met een markt in volle mutatie 
en vooruitstrevende vernieuwingen mag 
de installateur niet bij de pakken blijven 
zitten. 

In deze editie van Cerga.news kunt u een 
eerste veelbelovende innovatie ontdek-
ken, een unieke aardgastoepassing die 
ook voor de installateur nieuwe deuren 
opent. Warmtekrachtkoppeling kenden we 
al, groene-elektriciteitsproductie kan ook 
door aardgas om te zetten in waterstof 
dat op zijn beurt door een elektroche-
misch proces elektriciteit opwekt. 

In het dossier geven we een aantal 
voorbeelden hoe we een condensatie-

ketel op verschillende 
manieren ideaal laten 
presteren waardoor ook 

uw klanten het meeste 
kunnen besparen op 
hun aardgasfactuur. 
Maximaal condenseren 
is optimaal renderen! 
We sommen ook nog 

eens de verschil-
lende rekentools 

op die beschik-
baar zijn op 
onze 
website, 

exclusief voor 
de Cerga-

installateur. 

We verduidelijken ook hoe en waarom we 
een nieuwe dimensie geven aan een label 
dat al 17 jaar een vaste waarde is. Mensen 
die het label kennen hebben er vertrou-
wen in, de jongste klanten eisen echter 
meer en meer van gecertificeerde 
bedrijven en de competentie en veilig-
heidsgarantie spelen hier een enorm 
belangrijke rol. Vandaag de dag volstaat 
het niet meer dat één persoon in een 
bedrijf een kwaliteitslabel vertegenwoor-
digt, de jonge klant zoekt naar meer. De 
meest voorkomende fouten die we in het 
vorige nummer opsomden, zijn onaan-
vaardbaar voor deze zeer kritische 
doelgroep. In een steeds sneller vernieu-
wende markt op het vlak van materialen 
en technieken is kennisoverdracht 
primordiaal! Vandaar een nieuwe insteek 
voor Cerga, met als doel het label een 
nieuwe boost te geven en het Cerga-
installatiebedrijf sterker te positioneren 
in een zeer concurrentiële markt door 
zowel kwalitatief als onvermijdelijk ook 
economisch te verbeteren. Kortom, een 
verhoogd vertrouwen naar uw klanten. 
Het geeft Cerga ook de unieke kans om 
met een duidelijke boodschap meer 
naambekendheid te geven aan het merk 
en het zo een identiteit te geven die 
verder bouwt op veiligheid en vertrouwen! 

Competentie is de sleutel tot succes!

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

In dit artikel geven we een aantal 
tips om de condensatie bij een 
aardgascondensatieketel te 
optimaliseren.

Meterkast op de rooilijn? Niet 
aansluiten met PE bij Ores 5
Wanneer mag men de conversie 
L/H verwachten? 5 
De nieuwe gasmonteur 7
Blunder in beeld 8

2

6BlueGen komt met een mini-
energiecentrale om elk gebouw 
van zijn eigen elektriciteit te 
voorzien op basis van aardgas. 

Rekentools op Cerga.be die u 
op een snelle en correcte manier 
bijstaan in het ontwerpen en 
realiseren van een gasinstallatie.    
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2. Geef de voorkeur aan een 
glijdende keteltemperatuur
Een glijdende keteltemperatuur laat 
toe om de warmteproductie steeds 
aan te passen aan de warmtevraag op 
basis van de buitentemperatuur. De 
temperatuur wordt verhoogd bij de 
productie van sanitair warm water. 
Een regelbare stookcurve (fig. 1) laat 
toe om het verwarmingswater op een 
zo laag mogelijke temperatuur op te 
warmen opdat de ketel gedurende een 
maximale tijd zou condenseren. Door 
de ketel niet onnodig op een hoge 
temperatuur te houden, vermindert 
men de thermische verliezen en 
verhoogt het stookrendement. De 
stookcurve is gemakkelijk in te stellen 
via de instellingen op de ketel of via 
een regelaar geïntegreerd in de 
elektrische bedieningskast. 

3. Vermijd een evenwichtsfles
Een evenwichtsfles beschermt de 
hydraulische werking van de ketel, 
maar is ook de oorzaak van een hogere 

terugstroomtemperatuur naargelang 
de verhouding van het primair en 
secundair debiet. Met een evenwichts-
fles zal een ketel nooit maximaal 
condenseren. Een goed bestudeerde 
regeling waarbij het debiet in de 
primaire kring kleiner is dan of gelijk is 
aan het debiet in de secundaire kring 
(Q primair ≤ Q secundair) beperkt dit 
probleem (fig. 2). Wanneer echter 
Q primair > Q secundair zal er door een 
temperatuurverhoging in de terug-
stroom van de ketel minder of geen 
condensatie optreden. 

In volgende gevallen is het wel nodig 
om een evenwichtsfles tussen de ketel 
en de hydraulische kringen te plaatsen:
• Wanneer er grote drukverliezen zijn in 

de ketel tegenover de drukverliezen in 
het hydraulisch circuit. Deze drukver-
liezen veroorzaken storende debiet-
schommelingen of overdebiet bij 
geringe opening van de regelkleppen. 

• Wanneer men de ketel vervangt in 
een bestaande hydraulische 
installatie met veel slib. 

4. Geef de voorkeur aan een 
ketel met drie aansluitpunten 
In functie van de toepassingen heeft 
men één of twee temperatuurregimes 
en kiest men voor een ketel met twee 
of drie aansluitpunten. 
Bij een installatie met vloerverwarming 
en radiatoren (fig. 3) veroorzaakt de 
menging van het terugstroomwater 
van beide kringen een hogere tempera-
tuur waardoor er geen condensatie 

optreedt. De terugstroomtemperatuur 
van enkel de vloerverwarming is wel 
voldoende laag om de ketel te laten 
condenseren. Door voor een ketel met 
drie aansluitpunten (fig. 4) te opteren, 
wordt het terugstroomwater van de 
vloerverwarming rechtstreeks op de 
warmtewisselaar aangesloten. 
 
5. Pas het schema voor de 
SWW-productie aan
Om het rendement van een condensa-
tieketel te optimaliseren, is het 
aangeraden om het systeem met 
externe platenwarmtewisselaar en 
buffervat te vermijden (fig. 5). De 
keteltemperatuur wordt op circa 80 °C 
gehouden voor de productie van SWW. 
Probleemstelling: De pomp aan de 
secundaire kant van de platenwarmte-
wisselaar is dag in dag uit in werking 
om stroming te hebben bij de tempera-
tuurvoeler en om het verkalken van de 
warmtewisselaar te voorkomen. Door 
de verliezen is de terugstroomtempera-
tuur naar het buffervat altijd lager dan 
de temperatuur in het buffervat; 
hierdoor moet het buffervat continu 
bijverwarmd worden op hoge tempera-
tuur. De driewegsklep langs de primaire 
kant blijft altijd lichtjes geopend en de 
ketel moet continu water van 80 °C 
produceren. 

De volgende twee oplossingen bieden 
de mogelijkheid om de ketel met 
glijdende temperatuur te laten werken 
op het ogenblik dat er geen vraag is 
naar SWW. 

Condensatieketels hebben een 
optimaal rendement wanneer de 
terugstroomtemperatuur van de 
hydraulische kringen bij een maxi-
maal debiet laag is. In dit artikel 
geven we een aantal tips om de 
condensatie bij een aardgasconden-
satieketel te optimaliseren. 

1. Bevorder de modulatie en 
lage belasting van de ketel
Condensatieketels zijn ontworpen met 
een modulatiebereik variërend van 3:1 
tot 10:1 van hun nominaal vermogen. 
Kiezen voor een ketel met een groot 
modulatiebereik is al een eerste troef. 
Om een optimale condensatie en een 
optimaal rendement te behalen, zou de 
ketel continu moeten kunnen werken 
op een vermogen dat is aangepast aan 
de warmtevraag. Dat is nu net wat 
een ketel met modulerende brander 
probeert te doen. Wanneer de warmte-
vraag echter kleiner is dan het 
minimumvermogen van de ketel, zal 
deze niet meer moduleren maar in 
‘aan-uit’ werken. Een te groot gedimen-
sioneerde ketel zal in het tussensei-
zoen meer dagen ‘aan-uit’ regelen dan 
een correct gedimensioneerd toestel. 
Om bijvoorbeeld een woonhuis met 
drie slaapkamers op de koudste dagen 
van de winter te verwarmen, is er een 
vermogen van 12 kW nodig. Als het 
huis eenmaal op temperatuur is of 
wanneer het buiten minder koud is, 
volstaat 2 à 3 kW om de woning te 
verwarmen. Een combiketel van 30 kW 
die slechts tot 10 kW moduleert 
(modulatiebereik van 3:1) zal zich 
aanpassen aan de warmtevraag en 
bijna altijd ‘aan-uit’ regelen. 
Na verloop van tijd zullen de vele 
‘aan-uit’-cycli met opwarming en 
afkoeling van de ketel deze ketel snel 
doen verslijten met een grotere kans op 
defecten tot gevolg. Bij elke start is er 
een voorspoeling van de ketel waardoor 
er telkens warmte verloren gaat en er 
dus meer aardgas zal worden verbruikt. 

Een gelijkaardige ketel met een 
modulatiebereik van 10:1 en een 
minimumvermogen van 3 kW zal zich 
veel beter aanpassen aan de warmte-
vraag en veel minder ‘aan-uit’ regelen. 
Uit studies blijkt dat men tot 8,5% 
minder gas zal verbruiken met een 
ketel met een modulatiebereik van 10:1 
tegenover een ketel met een modula-
tiebereik van 5:1. 
In een stookplaats uitgerust met 
meerdere ketels kunnen de ketels in 
cascade worden geschakeld, d.w.z. dat 
de ketels één na één ingeschakeld 
worden in functie van de warmte-
vraag. Zo kan de stookinstallatie in 
alle omstandigheden het gevraagde 
vermogen leveren. Deze werkwijze 
zorgt voor een meerkost, maar 
garandeert volgens voormeld principe 
een beter rendement van de stook-
installatie en een mogelijk aanzienlijke 
energiebesparing. 
 
Om bijvoorbeeld een gebouw van 
50 appartementen te verwarmen, 
vervangt men de oude stookolieketel 
van 700 kW door een cascade van 
zeven modulerende aardgascondensa-
tieketels van elk 50 kW, dus samen 
350 kW. Elke aardgasketel moduleert 
tussen 5 en 50 kW. De volledige cascade 
kan dus moduleren van 5 tot 350 kW. 

Stookplaats met enkel condensatie-
ketels
In een stookplaats met meerdere 
condensatieketels wordt de regeling 
als volgt geprogrammeerd: wanneer 
de warmtevraag groter is dan de 
minimumvermogens van twee ketels, 
gaan twee ketels gelijktijdig in 
werking. Hoe lager het afgegeven 
vermogen, hoe beter de energiepres-
tatie van de ketel. Bij een kleinere 
belasting is de oppervlakte van de 
warmtewisselaar van een ketel 
overgedimensioneerd waardoor de 
rookgassen worden afgekoeld tot een 
lagere temperatuur met als gevolg dat 
de ketel meer zal condenseren. 

Stookplaats met condensatie- en 
lagetemperatuurketels
In een situatie waar een condensatie-
ketel en een lagetemperatuurketel in 
cascade staan opgesteld, wordt de 
condensatieketel in eerste instantie 
ingeschakeld. De lagetemperatuurketel 
ondersteunt de condensatieketel tijdens 
de koudste dagen van het jaar. Gedu-
rende deze tijd zal het watertempera-
tuurregime het hoogste zijn en zal het 
rendement nauwelijks nadelig beïnvloed 
worden. Het omschakelen van de 
voorkeurinstelling om de ketels gelijk–
matig te belasten is in dit geval af te 
raden. 

HAAL HET MAXIMUM UIT 
DE CONDENSATIEKETEL

Figuur 1 Stookcurve van een ketel in 
een renovatieproject. 

Figuur 2 Het waterdebiet in een even-
wichtsfles waarbij Q primair ≤ Q secundair. 

Figuur 3 Schema met twee aansluit-
punten en hydraulische kringen met 
verschillende terugstroomtemperatuur.

Figuur 4 Schema met drie aansluitpunten en hydraulische 
kringen met verschillende terugstroomtemperatuur. 

Figuur 5 Schema van een installatie met platenwarmtewisse-
laar en buffervat voor SWW. 
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Een buffervat met geïntegreerde 
warmtewisselaar (fig. 6) laat toe om 
de SWW-pomp te onderbreken op het 
ogenblik dat de insteltemperatuur van 
de buffer bereikt is. Het water in de 
boiler vormt lagen met stijgende 
temperatuur van onder naar boven 
(stratificeren). De voorrangsregeling 
SWW wordt geactiveerd zodra het 
koude volume de temperatuurvoeler 
voor SWW bereikt. Wanneer dit niet 
het geval is, werkt de ketel met 
glijdende temperatuur voor het 
verwarmingswater. Gedurende die tijd 
condenseert de ketel. 
 
Een installatie met een primair 
buffervat (fig. 7) laat toe om SWW te 
produceren wanneer er vraag naar is. 
Ook een goede oplossing om de 
vorming van de legionellabacterie te 
voorkomen in bijvoorbeeld zieken  - 
huizen. Wanneer de insteltemperatuur 
in het primaire buffervat is bereikt, 
stopt de SWW-pomp en werkt de 
ketel op glijdende temperatuur  
voor cv. 

6. Dimensioneer zo juist mogelijk
Het vermogen van de ketel moet de 
warmtebehoefte voor verwarming en 
voor SWW in alle omstandigheden 
kunnen dekken zonder in te boeten op 
warmtecomfort. 
Nemen we als voorbeeld een heden-
daags laagenergiegebouw van 
36 appartementen. Het vermogen 
voor de cv wordt berekend op 110 kW 
zonder temperatuurdaling en op 
135 kW met temperatuurdaling van 
2 °C en 4 uur om opnieuw de dag–
temperatuur te bereiken. 
De behoefte aan SWW wordt gedekt 
door een vermogen van 120 kW en een 
buffervat van 1.200 liter met geïnte-
greerde warmtewisselaar met een 
vermogen van 140 kW. Dit volume laat 
toe om een piekdebiet gedurende 
10 minuten op te slaan om zo het 
aantal starts voor SWW te beperken. 
Er bestaan twee benaderingen om het 
vermogen te bepalen:
Een maximale benadering waarbij het 
vermogen voor cv bij temperatuur-
daling (135 kW) en het vermogen van 

de warmtewisselaar voor SWW 
(140 kW) worden opgeteld: 135 + 140 = 
275 kW. Als we in het geval van een 
defect van één van de ketels nog over 
een vermogen van 75% willen 
beschikken, dan moeten we twee 
ketels van 206 kW installeren. 
Een minimale benadering waarbij het 
grootste vermogen wordt genomen: 
cv of SWW. In ons voorbeeld is dat het 
vermogen voor SWW (140 kW). In dit 
geval installeren we twee ketels van 
70 kW (= 140 kW). De maximale 
benadering is beslist niet de beste 
oplossing. De werking zal niet opti-
maal zijn en de stookinstallatie zal 
merkelijk duurder zijn. 
Met een temperatuurdaling van 2 °C 
moet geen rekening gehouden worden. 
Een thermodynamische simulatie op dit 
project toont aan dat gedurende een 
nachtelijke onderbreking van 8 uur de 
temperatuur slechts enkele tienden van 
een graad daalt. We kunnen dus zonder 
bezwaar de verwarming stoppen terwijl 
de ketels SWW produceren. We kunnen 
dus besluiten dat het voor grotere 
laagenergiegebouwen volstaat om het 
grootste vermogen voor cv of SWW te 
voorzien vermeerderd met een veilig-
heidsmarge om de warmtebehoeften 
van zowel cv als SWW te dekken. 

Figuur 6 Schema met een buffervat met geïntegreerde warm-
tewisselaar. 
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Figuur 7 Schema met een primair buffervat. 
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Wanneer de bouwlijn van een aan te 
sluiten eigendom zich dieper bevindt 
dan de rooilijn, dan plaatst men 
de meterkast gewoonlijk weleens op 
de rooilijn. Stroomafwaarts van de 
gasmeter sluit de installateur de 
leiding aan die vervolgens door de 
voortuin naar het pand loopt om de 
toestellen van aardgas te voorzien. 
Deze aansluiting gebeurt gebruikelijk in 
metaal (staal, koper of PLT). Maar in 

het geval dat de meterkast zich buiten 
het gebouw bevindt, laat de norm 
NBN D 51-003 § 4.4.6 het toe om de 
gasmeter aan te sluiten met een leiding 
uit polyethyleen (PE). De kast of cabine 
zorgt er immers voor dat de PE zowel 
mechanisch als UV-beschermd is en 
bovendien is de bovengrondse lengte 
beperkt tot 70 cm.
Deze regel wordt echter niet aanvaard 
door Ores, de aardgasnetbeheerder in 

Wallonië. Voor de aansluiting van de 
gasmeter aanvaardt Ores enkel 
metaal. Indien de installateur de 
leiding naar de woning toch in PE 
wenst uit te voeren, zal hij in dit geval 
naast de overgang PE/metaal net 
buiten de woning nog een extra 
overgang metaal/PE dienen te 
voorzien net voorbij de meterkast. 
 

Om het gebruik van de bestaande 
vervoers- en distributie-infrastructuur 
te maximaliseren en de bevoorra-
dingszekerheid te kunnen garanderen, 
werd door Synergrid, de federatie van 
de netbeheerders, voorgesteld om de 
conversie van laagcalorisch naar 
hoogcalorisch aardgas, die dient te 
gebeuren vóór Nederland in 2029 de 
kraan dichtdraait, in clusters uit te 
voeren. Tegelijk mag de transit naar 
Frankrijk gedurende de hele periode 
ook niet onderbroken worden. 
In Houthalen-Helchteren werd er op 
1 juni al omgeschakeld naar hoog-
calorisch gas. De resultaten daarvan 
worden geanalyseerd en mee in 
beschouwing genomen voor het 
optimaliseren van de methodologie. 

Vandaag worden ongeveer 1,6 miljoen 
aansluitingen gevoed met L-gas. Het 
betreft een gebied rond de as van 
noord naar zuid die over Antwerpen en 
Brussel loopt. Op basis van de voorge-
stelde planning wordt in 2017 enkel de 
Scheldelaan in de Antwerpse haven 
omgeschakeld zonder enig effect op 
residentiële aansluitingen. Hierna 
bouwt men het aantal omschakelingen 
op naar een piek van bijna 650.000 
conversies, voornamelijk in 
Brussel en 
Brabant, 

tussen 2020 en 2023 en ruim 450.000 
omschakelingen in en rond Antwerpen 
en de Kempen in de periode van 2026 
tot 2028. Het einde van de L/H- 
conversie is vandaag nog altijd gepland 
voor 2029 maar hangt af van de 
verdere ontwikkelingen in Nederland. 
Ons land voert Nederlands aardgas in 
sinds 1966. Parallel wordt vandaag 
voornamelijk H-gas vanuit Noorwegen 
en Qatar ingevoerd. 

METERKAST OP DE ROOILIJN? 
Niet aansluiten met PE bij Ores

WANNEER MAG MEN DE 
CONVERSIE L/H VERWACHTEN?

Aantal conversies

Het hoofdartikel in Cerga.news nr. 16 
van 09/2013 behandelt het integre-
ren van een condensatieketel bij 
renovatie in een bestaande installatie 
en meer bepaald welke ingrepen 
nodig zijn om de ketel optimaal te 
laten condenseren. U kunt alle 
nummers van Cerga.news op onze 
website www.cerga.be nalezen. 

dossier
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interview opleiding

Zeer recentelijk ontvingen de 
Cerga-installateurs een schrijven met 
de aankondiging van de vernieuwin-
gen binnen Cerga. Concreet gaat het 
om enkele aanpassingen die het 
Cerga-label nog meer vertrouwen en 
extra voordeel beloven aan de 
consument. 
 
Zo ontwikkelden we een bijkomend 
niveau van medewerker binnen het 
Cerga-label. Naast de bestaande 
technisch verantwoordelijken regis-
treert Cerga nu eveneens gasmonteurs 
binnen een Cerga-installatiebedrijf. Om 
als gasmonteur erkend te worden, moet 
deze aan de hand van een behaald 
certificaat aantonen over de nodige 
kennis te beschikken voor de veilige en 
vakkundige uitvoering van zijn taken als 
gasmonteur, namelijk het plaatsen en 
vervangen van gasleidingen en 
gastoestellen. Medewerkers die enkel 
onderhoud op gastoestellen uitvoeren 
worden niet beschouwd als gasmonteur. 
Het certificaat kan behaald worden 
door te slagen voor het examen van 
de nieuwe opleiding ‘Gasmonteur’ van 
16 uur of door eenmalig deel te nemen 
aan een vrijstellingsproef. 
In dit artikel willen we dieper ingaan 
op deze nieuwe opleiding en op de 
vrijstellingsproef. 

De Cerga-opleiding ‘Gasmonteur’ 
Deze opleiding richt zich op de 
gasmonteur die instaat voor de 
correcte uitvoering van een aardgas-
binneninstallatie. De opleiding spitst 
zich voornamelijk toe op de veilige en 
gasdichte plaatsing van gastoestellen 
tot 70 kW en de veilige en gasdichte 
aanleg van leidingen tot een maximale 
nominale diameter van DN 50 en een 
druk tot 100 mbar. 
De volgende hoofdstukken komen aan 
bod:
• Werken met aardgas
• Materialen en verbindingswijzen 

voor gasleidingen
• Plaatsen van gasleidingen
• Gastoestellen

• Toevoer van verbrandingslucht voor 
gastoestellen type A en B

• Afvoer van rookgassen van gas-
toestellen type B en C

• Afvoer van condenswater
In de opleiding wordt regelmatig 
verwezen naar de technisch verant-
woordelijke van het installatiebedrijf. 
Dit is de persoon die o.a. de gasinstal-
latie ontwerpt en dimensioneert, de 
materiaalkeuze en de plaats van de 
rookgasuitmonding bepaalt en de 
aanspreekpersoon is voor de gas-
monteur bij vragen betreffende de 
correcte uitvoering van zijn taken. 

Aansluitend op de opleiding volgt een 
meerkeuze-examen. De kandidaat-
gasmonteur mag bij dit examen 
gebruik maken van het nieuwe 
handboek ‘Gasmonteur’. Dit handboek 
ontvangt hij bij aanvang van de 
opleiding en dient als leidraad 
doorheen de opleiding. Indien de 
kandidaat niet geslaagd is, heeft hij 
eenmalig het recht op een gratis 
herexamen. 
De kostprijs van de opleiding inclusief 
handboek bedraagt 200 euro. 

De vrijstellingsproef 
Kandidaat-gasmonteurs kunnen zich 
eventueel eenmalig aanbieden voor 
een vrijstellingsproef. Met deze 
vrijstellingsproef toetsen we of een 
kandidaat-gasmonteur door ervaring 
of vrijwillige opleidingen al over de 
nodige kennis en competentie 
beschikt zonder de Cerga-opleiding 
‘Gasmonteur’ te volgen. De kostprijs 
van de proef bedraagt 60 euro, 
exclusief het handboek. 
De vrijstellingsproef is hetzelfde 
meerkeuze-examen als dat na het 
volgen van de opleiding ‘Gasmonteur’, 
hier mag men tijdens het examen 
echter geen gebruik maken van het 
handboek. 
Indien de kandidaat niet geslaagd is 
voor de vrijstellingsproef, dan volgt hij 
verplicht de Cerga-opleiding ‘Gas-
monteur’. 

Technisch verantwoordelijke
Een Cerga-installatiebedrijf dient 
minstens één technisch verantwoorde-
lijke te registreren. Om als technisch 
verantwoordelijke erkend te worden, 
dient deze persoon de reeds bestaan-
de basisopleiding ‘Cerga professionele 
gasinstallateur’ van 52 uur met succes 
af te ronden. Er kunnen uiteraard ook 
meerdere technisch verantwoordelij-
ken geregistreerd worden. 

Kalender
Op de website www.cerga.be staat een 
overzicht van de geplande opleidings-
sessies en vrijstellingsproeven. Het is 
sterk aanbevolen kandidaat-gasmon-
teurs zo snel mogelijk in te schrijven 
bij een opleidingscentrum naar keuze. 

Certificaat ‘Gasmonteur’
Het certificaat ‘Gasmonteur’, dat men 
ontvangt bij het slagen van het 
examen na de opleiding of bij het 
slagen van de vrijstellingsproef, dient 
door het Cerga-installatiebedrijf aan 
het Cerga-secretariaat bezorgd te 
worden waarop Cerga de registratie 
van de gasmonteur kan valideren. 
Iedere geregistreerde gasmonteur en 
technisch verantwoordelijke dient zijn 
certificaat behaald te hebben tegen 
uiterlijk 31 december 2018. 

Iedereen heeft de mond vol van 
de overschakeling naar duurzame 
energiebronnen om de verhoging van 
de CO2-concentratie tegen te gaan. 
Maar bij groene-elektriciteitsproduc-
tie blijven buffering en opslag een 
heikel probleem. BlueGen komt met 
een betaalbare oplossing in de vorm 
van een mini-energiecentrale om elk 
gebouw van zijn eigen elektriciteit te 
voorzien op basis van aardgas. 

We hebben het over een discreet 
toestel, ter grootte van een was-
machine, dat 24/7 geruisloos en 
milieuvriendelijk elektriciteit produ-
ceert. Vergelijk het niet met de 

miniwarmtekrachtkoppeling (WKK) 
waarin een verbrandingsmotor zit die 
elektriciteit oplevert. Het hart van 
BlueGen bestaat uit brandstofcellen 
die 36 kWh stroom per dag of 
13.000 kWh stroom per jaar produce-
ren. De Solid Oxide Fuel Cellen (SOFC) 
kraken het aardgas tot waterstof dat 
door middel van een elektrochemisch 
proces wordt omgezet in stroom. 
Omdat in die omzetting geen verbran-
ding plaatsvindt, komen er geen NOx 
of fijnstofpartikels vrij. De enige 
uitstoot is water en een beetje CO2. 
Een innovatief staaltje, waar we weleens 
snel mee geconfronteerd kunnen 
worden, vandaar een woordje duiding. 

Elektriciteit en sanitair warm 
water
Deze BlueGen-technologie levert 
60% elektriciteit en 30% warmte. 
Hierdoor is de stroom het hele jaar door 
inzetbaar. De restwarmte volstaat om 
een sanitair buffervat van 200 liter op 
temperatuur (65-70 °C) te brengen. 

CO2-vriendelijk
Dankzij deze lokale elektriciteitspro-
ductie besparen de gebruikers fors op 
hun elektriciteitsfactuur. Bovendien 
beperkt dit product de CO2-uitstoot 
met 60% in vergelijking met de huidige 
stroommix die vandaag uit het 
stopcontact komt. Wanneer in de 
toekomst het aardgas in België uit 
koolstofneutraal gas zal bestaan, wordt 
de door deze technologie opgewekte 
elektriciteit volledig CO2-neutraal. 
Op dit ogenblik is deze techniek nog 
onbekend bij het grote publiek. Op 
31 maart 2016 werden al 28 brandstof-
cellen in België in gebruik genomen. 
Een bescheiden begin, maar het is de 
bedoeling in 2016 ruim 200 gebouwen 
in ons land van zulke energiecentrales 
te voorzien. 

DE NIEUWE GASMONTEURMINI-ELEKTRICITEITSCENTRALE 
OP GAS

Hoge ambities
Bjorn Van Haver van Spirit Group 

Vanwaar het idee om elektriciteit op te wekken uit gas?
Je kunt met wind, getijdenkracht, waterkracht of zonne-energie waterstof 
produceren dat je opwaardeert naar groen gas om dat toe te voegen aan het 
aardgasnet. Het gasnet is één groot reservoir dat bruikbaar is om op een 
flexibele manier energie te transporteren. Dit is goedkoper dan energie via 
stroomkabels te sturen. 

Wat wilt u de Cerga-installateur meegeven? 
De installateur heeft er belang bij zichzelf te scholen. In de praktijk is de 
aansluiting van zo’n minicentrale niet moeilijker dan die van een ketel. Iedere 
vakbekwame installateur kan dat. We willen 10.000 brandstofcellen per jaar 
plaatsen en daarvoor hebben we continu 300 partners-installateurs nodig. 

Is de investering van deze spitstechnologie betaalbaar voor de consument?
Wij verkopen geen BlueGen-toestellen, maar verhuren die inclusief full-
omniumservice. Wij financieren de investering. De klant betaalt gewoon zijn 
energieverbruik en dat kost hem minder dan hetgeen hij nu iedere maand op 
zijn elektriciteitsfactuur krijgt. 

Speciale vermelding
Gebouwen in hun eigen energie 
laten voorzien en dit op een groene 
manier wanneer er geen zon of 
wind kan helpen, dat vond de jury 
van de Belgische Energie- en 
Milieuprijs voldoende voor een 
speciale vermelding en aanrader 
van de jury. 

Kandidaten kunnen ter voorberei-
ding van de vrijstellingsproef het 
handboek ‘Gasmonteur’ kopen voor 
de prijs van 50 euro per exemplaar 
(incl. btw). Bestellen kan op 
www.cerga.be of door te mailen 
naar cerga@cerga.be.  
Niet-Cerga-installatiebedrijven 
betalen 100 euro per exemplaar. 

Het Cerga-nummer blijft onveran-
derd toegekend aan het installatie-
bedrijf. Technisch verantwoordelij-
ken en gasmonteurs krijgen geen 
individueel Cerga-nummer. 
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Toegegeven, de uitmonding van een gastoestel type C bepalen is soms niet 
zo eenvoudig. Zeker niet in een bestaand gebouw. Je moet zorgen dat 
personen geen hinder van de rookgassen ondervinden, dat er geen her-
circulatie van rookgassen ontstaat, dat er zich geen risico op CO-vergiftiging 
ontwikkelt en waarom niet, dat het esthetisch ook een beetje mooi oogt... De 
vakman die de afvoer op deze foto’s heeft gerealiseerd, heeft het voor elkaar 
gekregen om tegen alle vier van bovenstaande ‘voorwaarden van goed 
vakmanschap’ te zondigen. Hij heeft de uitmonding in een technische schacht 
geduwd die dan ook nog eens dienstdoet als verluchting van de badkamer 
van een naburig appartement. Ik zou het deurtje alvast dichthouden! 
Installateur Damien Verleyen uit Lesve bezorgde ons deze foto’s en verdient 
zo een Bongobon naar keuze ter waarde van 90 euro. 

WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? Maak er een foto van en stuur die 
naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons een Bongobon naar keuze ter waarde van 90 euro. 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

Dagelijks krijgt onze technische 
helpdesk tientallen vragen over 
de plaatsing van gasleidingen en 
gastoestellen. Om in te spelen op 
een aantal regelmatig voorkomende 
onderwerpen, heeft Cerga op zijn 
website enkele handige rekentools 
ter beschikking die u op een snelle 
en correcte manier bijstaan in het 
ontwerpen en realiseren van een 
gasinstallatie. 

Rekentool ‘Corrosiebescher-
ming / verbindingswijzen’
Deze rekentool is een hulpmiddel bij 
het bepalen van de verbindingswijze 
en de mogelijke corrosiebescherming 
in functie van het materiaal en de 
plaatsingsomstandigheden van de 
gasleidingen. Zo zult u bijvoorbeeld 
kunnen zien welke bescherming tegen 
corrosie u moet voorzien voor stalen 
gasleidingen die geplaatst worden in 
een vochtige kelder. 

Rekentool ‘Berekening druk–
verlies van een aardgasbinnen-
installatie met een druk kleiner 
dan of gelijk aan 30 mbar’
Deze tool helpt u bij de diameterbepa-
ling van leidingen in een aardgasbinnen–

installatie die gevoed wordt met een 
druk kleiner dan of gelijk aan 30 mbar, 
waarbij het drukverlies tussen de 
gasmeter en de stopkraan voor ieder 
verbruikstoestel beperkt is tot 1 mbar. 
De rekentool biedt u twee mogelijk–
heden voor de berekening van een 
binneninstallatie. Ofwel laat het 
programma u de diameters van alle 
leidingdelen bepalen, ideaal bij het 
ontwerpen van nieuwe binneninstal-
laties. Ofwel bepaalt uzelf voor één of 
meerdere leidingdelen de diameter. 
Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u 
een bestaande installatie moet uitbrei-
den of wanneer u een gastoestel moet 
vervangen en wilt controleren of de 
bestaande leidingen volstaan. 
Lees in ieder geval eerst de bijbeho-
rende handleiding voordat u met de 
rekentool aan de slag gaat. 

Rekentool ‘Verdunningsfactor’
Deze tool helpt u bij het berekenen 
van de verdunningsfactor. Zo kunt u 
bepalen of de verdunning van de 
rookgassen ter hoogte van elke 
instroomopening van een gebouw 
voldoende is om geen hinder te 
veroorzaken voor personen in het 
gebouw. Het voordeel van deze tool is 

dat hij ook aangeeft welke minimale 
afstanden er gerespecteerd moeten 
worden om toch onder de maximale 
waarde f van 0,01 voor aardgas te 
blijven en dit voor zowel het hoogte-
verschil als de verbindingslijn tussen 
schouwmond en instroomopening. 
Onze verschillende rekentools zijn 
populaire hulpmiddelen op onze 
website, wij moedigen u dan ook aan 
deze te blijven gebruiken. Als u nog 
niet bent gaan kijken, ontdek dan 
onze nieuwe tools en laat niet na om 
ons uw opmerkingen of verbeteringen 
en suggesties door te geven. 

REKENTOOLS OP CERGA.BE

BLUNDER in beeld 


