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De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van VEA. Zonder de 
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gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het 
instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of 
antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin aangewend worden. 
Sommige delen uit het handboek werden in samenwerking met Michel Dethier van de BIM 
uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 1: Algemene context. 
 

1.1Objectieven van deze handleiding. 
 

Deze zijn: 
 
- het nut van een opdracht tot energiebeoordeling 
- de omvang van de geauditeerde verwarmingssystemen aangeven 
- de toegepaste methode aangeven 
- hoe het bezoek bij een verwarmingsaudit doeltreffend voorbereiden 
- hoe de software gebruiken 
- hoe, met de huidige software, installaties beoordelen die juist op de rand van de limieten van 
de software vallen. 
 
 
Dit is niet enkel een gebruikshandleiding van de software. 
 

1.2 Korte herinnering tot de reglementering in de 3 gewesten. 
 
1.2.1 Europese richtlijn – artikel 8. 
 
Richtlijn 2002/91/EG van het Europese parlement en de Raad daterend 16 december 2002 
over de energieprestatie van gebouwen. 

 
Artikel 8 
 
De Europese richtlijn eist een éénmalige energiebeoordeling van alle verwarmingsinstallaties 
met een vermogen van meer dan 20 kW en ouder dan 15 jaar. 
Deze beoordeling betreft de volledige verwarmingsinstallatie (en dus niet enkel de ketel). Ze 
omvat eveneens een evaluatie van het rendement van de ketel en van de ketelgrootte ten 
opzichte van de verwarmingsbehoeften van het gebouw. 
Ze moet uitmonden in een advies aan de gebruiker/eigenaar van de installatie over de 
eventuele ketelvervanging of andere mogelijke renovatiewerken aan het verwarmingssysteem. 
 
 

1.2.2 Reglementering van kracht in het Vlaamse gewest (VG) 
 

A. Algemeen beleid 
In Vlaanderen eist het BVR van 8/12/2006 aangepast op 12/09/2008 dat elke gebruiker van 
een verwarmingsinstallatie, met warm water als fluïdum, gestookt met vaste of fossiele 
brandstoffen deze regelmatig laat controleren waardoor men de zekerheid heeft op het stipt 
naleven van de richtlijnen. 
De spilfiguur tussen al die prestaties: deze verplichte prestaties worden allemaal door de 
gebruiker/eigenaar aangevraagd. 
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Deze technische prestaties zijn: 
- de keuring bij het opstarten van een nieuwe of gerenoveerde installatie 
- het verplicht onderhoud 
- de éénmalige beoordeling van de installatie na 15 jaar. 

 
Tabel met de eisen per type verwarmingstoestel 
 
Warmte 
generator 

Brandstof Eisen VG Keuring Onderhoud Audit 

Ketel (1) 
> 20 kW 

stookolie Ja verplicht 
 

Verplicht 
1 x jaar 

verplicht 

Ketel (1) 
> 20 kW 

gas Ja verplicht Verplicht 
1 x tweejaar 

verplicht 

Ketel (1) 
> 4 kW 

vaste 
brandstof 

Ja verplicht Verplicht 
1 x jaar 

Nihil 

Ketel (1) 
≤ 20 kW 

gas of 
stookolie 

nihil Niet 
verplicht 
door VG 

Niet verplicht 
door VG (*) 

Nihil 

Alle andere 
Ketels 

alle nihil Niet 
verplicht 
door VG 

Niet verplicht 
door VG (*) 

Nihil 

Tabel 1.2.2-1 
(*) Raadpleeg uw installateur alsook de gebruikshandleiding van de fabrikant 
en uw verzekeringspolis in het kader van de waarborg en aansprakelijkheden door gebrek aan 
nazicht van het toestel. 

(1) Het betreft toestellen of warmtegeneratoren met water als fluïdum. 
 

Tabel van de technici erkend door het VG voor de uitvoering van de verplichte 
prestaties: 
 
Verplichte prestaties Verwarmingssysteem 
Keuring Technicus L of G 
Onderhoud gasketel Technicus G1 of G2 
Onderhoud gasbrander Technicus G3 
Audit ≤ 100 kW Technicus L of G 

Audit > 100 kW Technicus verwarmingsaudit 

Tabel 1.2.2. -2 
 
B. Tegen wanneer moeten de verwarmingsaudit uitgevoerd worden? 
 
De eigenaar van een central stooktoestel, met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer 
dan 20 kW, moet eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele 
verwarmingsinstallatie binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel 15 jaar oud is 
geworden. 
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In artikel 33 van het BVR van 8 december 2006 lezen we dat de verwarmingsaudit van de 
bestaande installatie, ouder dan 15 jaar bij het van kracht worden van het BVR, voor 1 juni 
2010 uitgevoerd moeten worden. 
 

C.Controle van de uitgevoerde prestatie door de technicus verwarmingsaudit. 
De kwaliteit van de uitgevoerde audit, kan op aanvraag van LNE door één daartoe 
aangestelde instelling uitgevoerd worden. 

 
D. Verplichtingen van de technicus verwarmingsaudit. 
De erkende technicus verschaft aan de afdeling of toezichthoudende ambtenaar: 
- alle documenten die gevraagd worden in verband met de uitvoering van een audit, 
- toont het materiaal dat hij gebruikt, 
- verwittigd per aangetekend schrijven, binnen de maand, van elke wijziging 
- richt zich naar de instructies die de minister, de afdeling of de toezichthoudende ambtenaar 

geeft 
- is in het bezit van de nodige erkenningen, 
- is in regel met de geldende reglementering als technicus verwarmingsaudit in het kader zijn 

activiteit, 
- alle informatie van klanten zijn strikt confidentieel. 
 
 

1.2.3 Reglementering van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 
 
A  Algemene doestelling. 
De verwarmingspolitiek gevolgd in het « Besluit verwarming in BHG » berust op een reeks 
interventies in het veld om zich te vergewissen, door het respect van de EPB-eisen, dat de 
doeltreffendheid van de verwarmingssystemen, in de tijd gewaarborgd blijven. 
Het gemeenschappelijk punt van deze interventies: ze zijn allemaal verplicht en worden door 
de verantwoordelijke van de technische installatie (VTI) als titularis of aanvrager van de 
uitbatingvergunning of eigenaar van het verwarmingssysteem aangevraagd. 
 
Aandacht: De VTI is niet de huurder. 
 
De technische opdrachten zijn: 
- de oplevering van de verwarmingssystemen 
- de periodieke controle 
- de eenmalige audit na 15 jaar 
 
Synoptici met de eisen naar gelang het type toestel: 
 

Warmte 
generator 

Brandstof Eisen 
Onderhoud 

volgens 
KB ‘78 

Periodieke 
controle 

oplevering 
Aanzet tot 
uitvoering 

verwarmingsaudit 

Gasolie Nihil Nihil Nihil Nihil 
 

Ketel 
Pn ≤ 20 kW 

Gas 

van kracht, 
doch geen 

controle Nihil Nihil Nihil Nihil 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 9 
 

 
Ketel 

Pn > 20 kW 
Gasolie of 

gas 

van kracht 
en 

verplichte 
controle 

Nihil Verplicht Verplicht Verplicht 

Ketel  
alle 

vermogens 
vaste Nihil 

Verplicht 
(1x/15 

maanden) 
Nihil Nihil Nihil 

 
Warmelucht 
generator 

Gasolie of 
gas 

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

 
Voor de VTI, zijn de verschillende opdrachten in een stappenplan vervat, met de vervaldatums 
van alle reglementaire opdrachten, waarvoor hij verantwoordelijk is.. 
 
De technische prestaties worden aan erkende vakmensen toevertrouwd, in het bezit van een 
geldige erkenning door de BIM, en op vrijwillige basis door de VTI aangesteld. 
 
Er is een onderscheid ‘tussen de kleine en de grote’ verwarmingssystemen: 

Type 1 : 1 ketel met een vermogen van < 100 kW 
Type 2 : 1 ketel met een vermogen ≥ 100 kW of meerdere ketels 
 

Samenvatting: de hierna vermelde tabel geeft de erkenningtitel van de personen die de 
prestaties volgens het verwarmingssysteem mogen uitvoeren. 
 

Verwarmingssysteem 
Verplichte prestatie 

Type 1 Type 2 

Oplevering erkende 
verwarmingsinstallateur 

EPB verwarmingsadviseur 

 
Periodieke controle erkende technicus ketel L, G1, G2 

Audit EPB indien 
ketel > 15 jaar 

erkende 
verwarmingsinstallateur  

EPB verwarmingsadviseur  

 

B Wanneer moet een EPB verwarmingsaudit worden besteld ? 
 
a)Ten vroegste één jaar voor en ten laatste één jaar nadat de oudste ketel met een vermogen 
groter dan 20 kW die deel uitmaakt van de installatie de ouderdom van 15 jaar heeft bereikt, 
zal de VTI verantwoordelijk voor de verwarmingsinstallatie, de verwarmingsaudit laten 
uitvoeren. 
 b) In afwijking aan a) hiervoor, wordt de verwarmingsaudit ten laatste uitgevoerd : 
1. 2 jaar na het in voege treden van huidig hoofdstuk als de ouderdom van de ketel gelijk is 

aan 25 jaar of deze overschrijdt of onbekend is op datum van het in voege treden van 
huidig hoofdstuk 

2. 2,5 jaar na het in voege treden van huidig hoofdstuk als de ketel bij het in voege treden van 
dit hoofdstuk, jonger is dan 25 jaar maar ouder of gelijk aan 20 jaar. 
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3. 3 jaar na het in voege treden van dit hoofdstuk, als de ketel bij het in voege treden van dit 
hoofdstuk, jonger is dan 20 jaar maar ouder of gelijk 11 jaar. 

 

De EPB verwarmingsaudit is een éénmalige prestatie in het leven van het 
verwarmingssysteem. 

  

C Controle op de uitgevoerde prestatie van de EPB verwarmingsadviseur in het kader van de 
verwarmingsaudit. 
De kwaliteit van de uitgevoerde prestatie kan op aanvraag van de BIM door een 
gemandateerde controlekwaliteit instelling plaatsvinden. Deze stuurt haar verslag naar de BIM. 
Indien blijkt dat de EPB-verwarmingsadviseur zijn opdracht onvoldoende of niet volgens de 
geldende reglementering heeft afgewerkt, en dat de tekortkoming een nieuwe controle vergt, 
worden de kosten van de tweede controle door hem gedragen. 
De instelling (BIM) mag de erkenning schorsen of intrekken. 
 

D Plichten van de EPB verwarmingsadviseur in het kader van de verwarmingsaudit.  
• niet gebonden zijn door een arbeidscontract of een associatieovereenkomst met de VTI van het 

verwarmingssysteem waarop hij een diagnose verricht; 

• afleveren van het diagnoseverslag aan de VTI; 

• bijhouden van een chronologisch register van de uitgevoerde diagnoses ; 

• een kopij van de uitgevoerde diagnoses gedurende 4 jaar bewaren ; 

• op eenvoudig verzoek van de personeelsleden van de administratie of van de kwaliteitscontrole-
instelling, binnen de 5 werkdagen, een kopij van het register of van de opgestelde 
diagnoseverslagen; 

• een kopij van elk diagnoseverslag (type 2), binnen een termijn van de 30 dagen, aan het instituut 
afleveren; 

• volgt de voorschriften voor de metingen en de meettoestellen evenals de modaliteiten voor de 
verwerking van de verbrandingsmetingen van de verwarmingsketels. 

 
E Deontologie van de EPB verwarmingsadviseur in het kader van de verwarmingsaudit. 
 
Ter herinnering en volgens het getekend formulier van verklaring op erewoord in het kader van 
de aanvraag tot erkenning. 
De volgende regels zal naleven : 
 

1) Ik zal de regels toepassen die zinc uiteengezet in het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen 
geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode. 
2) Ik verbind mij ertoe de handelingen van de diagnosestellingen op objectieve manier uit te 
voeren, onafhankelijk van alle commerciële belangen en zonder er commerciële voorstellen aan 
te koppelen met betrekking tot de energiebevoorrading van het gebouw of de 
energiebesparende maatregelen die worden aanbevolen in het diagnoseverslag. 
3) Je ne fais aucune publicité des renseignements ou des faits dont j'ai pris connaissance dans 
l’accomplissement de ma mission et sur lesquels j'ai un devoir de discrétion. 
4) Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving. 
5) Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering « Beroepsaansprakelijkheid » ten aanzien van 
derden voor fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van mijn opdracht als EPB 
verwarmingsadviseur. 
6) ik beschik over goed onderhouden materiaal om de fysieke tests uit te voeren op de 
verwarmingsketels. 
7) Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te 
komen. 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 11 
 

 

 
1.2.4 Reglementering van kracht in het Waalse Gewest (WG) 
 
De tekst is nog niet bekrachtigd bij het drukken van deze handleiding. 

 
1.3 Belang van een verwarmingsaudit 
 
Waarom is een verwarmingsaudit belangrijk? 
 
Een verwarmingsaudit is een middel « bij uitstek» om de gebruiker te overtuigen dat er 
mogelijkheden bestaan om het energetisch peil van zijn installatie te verbeteren. 
 
Men spreekt hier van het verhogen van het energetisch peil van de installatie, t.t.z. het verbruik 
aan brandstof doen dalen voor dezelfde warmteafgifte. 
 
Men kan het ook met een meer gangbare term als” rendement” verklaren. 
 
Deze verwarmingsaudit mag niet in strijd of gebagatelliseerd worden met alle 
- aanbevelingen tot verbetering zelf van de bouwschil: vb. Versterking van de thermische 

isolatie, betere controle van de ventilatie, etc 
- aanbevelingen in verband met het gedrag van de gebruikers van het gebouw. 

 
De aanbevelingen «verwarming»zijn complementair aan de twee vorige. 
 
Deze mogelijke verbeteringen aan de installatie leiden tot zeer betekenis volle effecten, te 
weten: 
 
- Het reduceren van de emissie aan broeikasgassen (GES) 

 
De emissie van die GES in relatie met de menselijke activiteiten is vandaag één van de 
oorzaken van de klimaatverandering op planeetschaal. 
Deze wijziging heeft een nadelige invloed op de natuur, de gezondheid van de populatie 
en onze economie. 

 
- Het reduceren tot uitputting van de energiebronnen. 
 

De brandstoffen zoals stookolie en gas worden schaars in de tijd. Het is onverantwoord te 
speculeren op de ontdekking van nieuwe olie en gasvelden. 
 

- De financiële kosten voor de gebruiker beperken. 
 

Het verminderen van uw verbruik aan brandstof is uiteraard een verlichting van de 
energiefactuur, dus de uitgaven, op voorwaarde dat er geen prijsembolie plaats vindt. 
De opgeslagen Euro’s € kunnen dan aangewend worden voor andere rationele 
energiebesparingen. 
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Foto 1.3. -1 

 

1.4 Toegangsprocedure tot het computerprogramma 
 

1.4.1 Algemeen 

Het programma wordt, door de drie gewesten, gratis ter beschikking gesteld. 
 
1.4.2 Toegang tot het programma 

Een internetverbinding is noodzakelijk voor het opladen van het programma. 
 
Eenmaal het programma op de pc geladen, werkt het als een «stand alone» versie. 
 
Om de dossiers op de server van de gewesten te laden, is een Internetaansluiting vereist. 
 
Bij het openen van het programma met de geactiveerde internetverbinding, zal het systeem 
steeds een controle van de parameters uitvoeren en de mogelijke aanvullingen aan het 
programma automatisch opladen. 
 
Indien U vragen heeft, kunt U de diensten van VEA raadplegen: 
- per tel op het gratis nummer 1700, 
- per mail, zie tabblad «Contact» op het startscherm van de Vlaamse Energieagentschap, 
www.energiesparen.be 
 
 

1.5 De verwarmingssystemen waarop de methodiek en software toegepast 
worden. 
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1.5.1 Algemeen 

Alle verwarmingsinstallaties gestookt met vloeibare of gasvormige brandstoffen voor 
verwarming van gebouwen, 
 
Alle installaties met een nuttig vermogen van meer dan 100 kW of meerdere ketels, 
 
Het warmtefluïdum is water, dus geen warme luchtinstallaties, noch stoom of thermische olie 
concepten. 
 
De ketels voor de aanmaak van sanitair warmwater door middel van een reservoir of 
doorstromer zijn eveneens aan deze methodiek onderworpen, 
 
Het programma is ontworpen voor installaties met maximum vier ketels. 
 

1.5.2 Uitzonderlijke gevallen 

Deze worden uitvoerig, in hoofdstuk 11, besproken. 

1.6 De taken bij de opdracht van een verwarmingsaudit 
 

1.6.1 De offerte 

 De technicus zal bij de prijsbepaling van het audit rekening houden met: 
- De beschikbare gegevens van het gebouw, zoals bouwplannen of oppervlaktes 
- Het historiek van het energieverbruik van de drie laatste stookseizoenen 
- De lijst met de uitgevoerde werken van de twee laatste stookperiodes 
- De beschikbaarheid van de technische documentatie van de ketels, branders en 

regelapparatuur 
- De tabel met de geprogrammeerde tijdstippen en temperaturen voor elke verwarmingskring 
- De toegangsuren en beschikbaarheid van de sleutel van de technische ruimte 
- De sleutel van de technische ruimte waar de tellers geïnstalleerd zijn 
- Een fotokopie van de twee laatste onderhoudsbeurten van de ketels en branders 
- De jaarlijkse verbruiken aan sanitair warm water van het gebouw 

- De planning voor uitvoering van de opdracht 
- Het verwerken van alle informaties 
- Het opstellen van een verslag 
- Afleveren van het verslag en het verschaffen van de nodige uitleg betreffende de te 
nemen maatregelen. 

 
1.6.2 De bevestiging van de bestelling 

De klant zal zijn schriftelijke goedkeuring per mail of brief bevestigen 
Het voorschot, indien vereist, wordt door de opdrachtgever betaald. 
 

1.6.3 De voorbereidingswerken bij een audit 

- Ontvangen van alle documentatie en verbruiken  
- Analyse van de ontvange documentatie  
- Invullen van de checklist  
- Opvragen ontbrekende documentatie (wanneer mogelijk)  
- Afspreken met de klant  
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1.6.4 Tijdens de uitvoering van de audit van de installatie 

- De checklist volledig invullen (een model is op de website van VEA beschikbaar) 
- De kwaliteit van de verbranding van elke brander/ketel combinatie opmeten 
- De aanwezigheid en toestand van de ketelisolatie 
- De aanwezigheid al of niet van rookgaslekken 
- De aanwezigheid en werking van de trekregelaar per ketel 
- De aanwezigheid en goede werking van een ingebouwde spaarklep per brander 
- Bij condenserende ketels, controleren of het condenswater geneutraliseerd wordt of niet 
- De programmatie van de regeling controleren aan de hand van het ontvangen document 
- De verluchting van de stookplaats opmeten en controleren op reinheid 
- De uitmonding van de schoorsteen , indien mogelijk, visueel controleren op beschadigingen 
- De indexen van alle bereikbare tellers noteren 
- De index van de waterteller op de vulling van de installatie noteren 
- De nodige foto’s nemen van alle toestellen van de installatie 
- Het oplijsten van alle leidingen in de stookplaats met hun respectievelijke diameter en lengte  
  wel of niet geïsoleerd inclusief de dikte en type isolatie. 
- Oplijsten van alle, niet geïsoleerde leidingen in de onverwarmde ruimten 
- Noteren van alle type circulatiepompen en ingestelde snelheid 
- Per kring en indien aanwezig, aflezen van de temperaturen van de ketels alsook van elke 
  kring 
- Controleren of elk expansievat uitgerust is met een kapventiel 
- Is de stookplaats zindelijk en vrij van gestapelde goederen? 
- Is de brandveiligheid voorzien (aanwezigheid brandblusser of andere)? 
- Is er een logboek, in de stookplaats aanwezig? 
- Bij het vaststellen van ernstige tekortkomingen de opdrachtgever telefonisch verwittigen en 
  later per mail bevestigen in afwachting van het auditverslag. 
- Zijn de radiatoren uitgerust met thermosstatische kranen? 
- Zijn er radiatoren voor glasramen geplaatst? 
- Is er een isolatiefolie op de buitenmuren achter de radiatoren? 
- Zijn de deuren voorzien van zelfsluitende systemen? 
 

1.6.5 Ingeven van alle gegevens in het programma 

Aan de hand van de checklist en de opgenomen informaties, de input uitvoeren en de nodige 
aanbevelingen opstellen 
 

1.6.6 Bekrachtigen van het auditverslag 

Om de opdracht af te ronden, zal de technicus het auditverslag officieel laten registreren. 
Aan het verslag wordt een dossiernummer toegewezen en wordt op de server van VEA 
bewaard. 
De technicus kan alle uitgevoerde audits raadplegen en indien nodig aanpassen. 
Bij een aanpassing wordt de datum en het dossiernummer automatisch aangepast. 
Na het afprinten zal de technicus het verslag ondertekenen. 
Samen met de factuur wordt het aan de opdrachtgever bezorgd. 
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Hoofdstuk 2 : De functionaliteiten van de software « Audit-H100». 

 

2.1 Listing van de functies verwezenlijkt door de software 

 

De functionaliteiten voorzien in de software « Audit-H100» zijn de volgende: 
 
Invoeren van gegevens. 
Kwalitatieve en numerieke gegevens 

1) Opnemen van gegevens van administratieve aard 
2) Opnemen van gegevens betreffende de activiteiten in het gebouw 
3) Opnemen van de beschikbaarheid van bepaalde gegevens bij de aanvang van het 

audit 
4) Opnemen van gegevens betreffende het of de energieverbruik(en) van gas, 

stookolie 
5) Opnemen van gegevens van de verschillende ketels in dienst 
6) Opnemen van gegevens over de modus en uitrustingen van de ketelregulaties 
7) Opnemen van gegevens over de niet geïsoleerde leidingen 
8) Opnemen van gegevens over de niet geïsoleerde afsluiters 
9) Opnemen van gegevens over de aard van de aftappunten sanitair warm water 
10) Opnemen van de modus bereiding SWW 
11) Opnemen van notulen van allerlei vaststellingen  

 

Berekeningsfuncties 
 

12) Berekening van het aantal graaddagen DJ voor de aangegeven periode op een dag 
na 

13) Berekening van het verbruik aan SWW 
14) Berekening van het energieverbruik voor de productie aan SWW 
15) Berekening van het genormaliseerde jaarverbruik (correctie door de DJ) 
16) Berekening van het gecorrigeerde rookgasrendement (invloed temperatuur 

ketelwater) 
17) Berekening van het gemiddelde jaarlijksrendement van de ketel(s) 
18) Berekening van de gemiddelde belastingsgraad van de ketel(s) 
19) Berekening van het gemiddelde aantal werkuren van de ketel(s) 
20) Berekening van de energie en financiële besparingen bij de renovatie van de 

volledige stookplaats 
 

Functies vraagstellingen 
 

21) Vragen met antwoorden JA/NEEN, over de regeling buiten de warmteproductie 
22) Vragen met antwoorden Ja/NEEN, over de warmtedistributie 
23) Vragen met antwoorden JA/NEEN, over de warmte-emissie in de vertrekken 
24) Vragen met antwoorden JA/NEEN en keuzevragen, over noodzakelijke gegevens 

nodig voor de certificatie in het Brusselse hoofdstedelijk Gewest (BHG) 
25) Vragen met antwoorden JA/NEEN en keuzevragen, over noodzakelijke gegevens 

nodig voor de certificatie in het Waals Gewest (WG) 
 

Functies tekstopstelling 
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26) Opstellen van het auditverslag in functie van de gegevens en antwoorden op de 
vragen 

 

Functies uitprinten  
 

27) Uitprinten van het auditrapport 
 

Functies voor de communicatie tussen de pc en de software  
 

28) Een nieuw dossier openen (blanco) 
29) Openen en laden van een dossier 
30) Bewaren van een dossier 
31) Een dossier goedkeuren 

 

Functies van uitwisseling van gegevens met een externe server 
 

32) Een dossier naar de server zenden 
33)  Een dossier vanuit de server laden 

 

Functies van ondersteuning aan de gebruiker van de software 
 

34) Informatiebel mogelijk op elk veld 
35) Informatie over de versie van de software in gebruik 

 

Functies van ondersteuning voor een beheerder van het systeem van een gewest 
 

 36) 

 37) 

 

Functie weergave van het auditrapport 
 

 38) Weergave van het volledige auditrapport 
 

2.2 Toegang tot de functies 

- Door te klikken op het woord «Dossier» (1) verschijnt een venster met een reeks 
mogelijkheden: 
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.  

Scherm 2.1 
- door te klikken op het woord «Help» (12) kan U op het scherm de versie van de software 
lezen(13). 
 

 
Scherm 2.2 

 

Hoofdstuk 3 De nodige gegevens voor de uitvoering van een audit 
 

Na ontvangst van een opdracht, zal de deskundige zijn klant informeren hoe een audit 
verloopt. 
Vooraleer men ter plaatse gaat, is het nuttig dat de klant de nodige informatie opzoekt en aan 
de deskundige laat geworden. 
Bij gebrek aan de gevraagde informatie, weet de deskundige hoe de planning bij de audit 
organiseren. 
Zo, zal de prestatie zo efficiënt mogelijk verlopen met uitsluiting van wachttijden om de 
gevraagde gegevens op te zoeken. 
Indien de parameters van de weersafhankelijke regeling van de installatie niet beschikbaar 
zijn, is het raadzaam deze op te vragen voor het plannen van de audit. 
De toegang tot sommige regelaars vergt de tussenkomst van een technicus van de 
leverancier. 
Enkel de technicus of de installateur heeft toelating, in opdracht van de klant, om de 
parameters van de regelaar te raadplegen. 
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1/ Activiteitsdomein: zie lijst. 
 

Activiteitsdomein Eenheid eigen 
activiteit 

Kantoor privé Aantal werknemers 
Kantoor publiek Aantal werknemers 
Gemeenschapsonderwijs Aantal leerlingen 
Officieel onderwijs Aantal leerlingen 
Vrij of privé-onderwijs Aantal leerlingen 
Hospitaal/Ziekenhuis Aantal bedden 
Rusthuis Aantal bedden 
Zwembad m² wateroppervlakte 
Warenhuis/Supermarkt - 
Handel buiten warenhuis - 
Horeca - 
Appartementsgebouw Aantal 

wooneenheden 
Andere  

 

 

2/ Verwarmde oppervlakte van het gebouw 
- Volgens de bouwplannen, of 
- Ruwe schatting, 
- Recente opmeting, 

 

3/ Stookperiode: 
- dag en maand: begin en einde 

 
4/ Brandstofverbruik: 

- bij stookolie: 3 laatste jaren (tabel van de leveringen met datum en aantal liters) 
- bij gas: 2 jaar door kopie facturen (aantal kWh) 

 

5/ Onderhoudsattesten: 
- reiniging van de ketel en schoorsteen (een attest per ketel) 
- afstelling brander met meetresultaten (een attest per brander) 

 

6/ Installatie: 
- Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie 
- hydraulisch plan van de installatie (formaat A4) 
- hydraulisch plan van elk onderstation (formaat A4) 
 

7/ Regelingen: 
- technische documentatie van de regelaars 
- type regeling per kring 
- per kring: ingestelde parameters 

 

8/ Sanitair warm water: 
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- jaarlijks verbruik aan sww 
- toepassingen 

 

9/ Renovatiewerken: 
- de laatste twee jaar 

 

10/ Diversen: 
- bijkomende informatie die de klant wenst kenbaar te maken 

 

11/ Projecten: 
- renovatie installatie 
- renovatie bouwschil 
 - dak 
 - ramen: glas 
 - muren 
 - plafonds 

 

Hoofdstuk 4 Het installeren van de software « Audit-H100» 
 

4.1 De installatie van de software. 
 

- Zorg ervoor dat de pc als «administrator of beheerder» is geopend, (indien U geen toegang 
heeft tot het beheersysteem van de pc, raadpleeg de verantwoordelijke van de ICT-afdeling of 
uw overste). 
 
- Vervolgens ga je op Internet en opent de website van het Vlaamse Energieagentschap (VEA) 
met adres, http://energiesparen.be 
Op het algemene scherm: links boven “ klikken op Bouwen en verbouwen” (1) 

 
Scherm 4. -1 

 

U bevindt zich nu in een nieuw tabblad. 
 
- Klik op Energiezuinig bouwen en verbouwen (2) 
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Scherm 4. -2 

 
- Klik dan op de keuze verwarming (3) 
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Scherm 4. -3 

 
- Vervolgens klik op verwarmingsaudit (4) 
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Scherm 4. -4 

 
- Kies verplichte verwarmingsaudit voor cv-ketels > 100 kW (5) 
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Scherm 4. -5 
 
- Dan klik op opleiding en uitvoering (6) 
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Scherm 4. -6 

 
- In het midden van het scherm leest U onder het icoontje H100 het woord “Launch (7) 
- Klik op die knop en de software wordt op u pc geladen. 
- Volgt de instructies die op het scherm verschijnen. 
Mocht het niet lukken, maak gebruik van de link (8) om het programma te laden. 
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Scherm 4. -7 

 
Een model van het invulformulier is eveneens ter beschikking (9) 
 
De vragenlijst, verplicht te beantwoorden bij het audit, is ter beschikking onder (10). 
 

 

4.2 Het opstarten van het programma. 

 

4.2.1 De icoon op de desktop van de pc 

Na het downloaden van het programma, verschijnt automatisch een icoontje op het scherm 
van de pc 
 

 
 

- Dubbel klik op het icoontje en het programma start. 
- Bij het openen van het programma, zal de software met de server communiceren en een 

reeks controle en eventuele updates uitvoeren. 
Die controle, is enkel mogelijk wanneer de pc over een actieve Internet verbinding beschikt. 
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Op het scherm verschijnt de gegevens betreffende de gebruikersverificatie 
 

 
 

 

De opleidingsinstelling geeft aan de cursist, bij de inschrijving, een gebruikersnaam. 
De gebruikersnaam is een alfanumerieke code: (voorbeeld: VBW000037). 
 

 
 

 

Het te gebruiken paswoord, tijdens de opleiding, is een alfacode: (voorbeeld: demosyntra) 
Elk erkend opleidingscentrum zal een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord toepassen. 
 
Met deze gegevens heeft men nu de mogelijkheid om het programma te ervaren en de 
oefeningen ter voorbereiding van de mondelinge verdediging uit te voeren. 
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Zodra men als verwarmingstechnicus is erkend, zal het VG, U een persoonlijke 
gebruikersnaam en paswoord toekennen. 
Het verwerken van dossiers in een ander gewest dan deze waarvoor men erkend is, is enkel 
mogelijk nadat het ander gewest U als technicus verwarmingsaudit heeft erkend. 
Er wordt maar één gebruikersnaam en paswoord voor de drie gewesten toegepast. 
 
Het startscherm komt automatisch op het scherm en U kunt starten! 

Hoofdstuk 5: 

Een nieuw dossier opstellen met de software «Audit-H100» 
 

Het dossier «De Drie Eiken » wordt, als rode draad, gebruikt bij de hoofdstukken 5 tot 10. 
 

5.1 Invoeren van de administratieve gegevens  
 

TABKNOP : Administrative gegevens 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Administratieve gegevens» 
 
Velden te vervolledigen volgens scherm 5.1 -1: met een beperking op de lengte, doch zonder 
filter/controle door de software. 
 
In (1): de software vult automatisch de datum opgeslagen in de pc waarin de software is 
geïnstalleerd. Die datum kan door de technicus manueel gewijzigd worden. 
In (2): de postcode intikken. Dat cijfer is van groot belang. Door de postcode wordt het dossier 
aan één van de drie gewesten gelinkt, met alle gevolgen vandien. 
Indien de postcode niet is opgenomen in de lijst van de software, zal deze bij ontstentenis 
automatisch toegewezen worden aan de eerste gemeente van het gewest waarvoor de 
technicus is erkend. 
- Indien de technicus enkel erkend is voor Vlaanderen wordt de gemeente Aaighem met 

postcode 9420 automatisch gekozen, zie scherm 5.1 - 2 
- Als de technicus erkent is in het Brusselse gewest, dan wordt het Anderlecht met PC 1070 
- Als de technicus erkent is in het Waalse gewest, dan wordt het Achêne met PC 5590. 
- Indien de technicus erkent is voor de drie gewesten, wordt het Aaighem. 
 

Ter herinnering: de verdeling van de postcodes in de 3 gewesten 
 
De hierna vermelde tabel geeft een snelle overzicht van de postcodes per gewest. 
 
Indien een volledige lijst gewenst is, is die op de website van Synergrid beschikbaar: 
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De voornaamste informatie zijn: 
- Postcode 
- Gemeente voor de fusie 
- Verdeelde gassoort 
- Gewest 
- Gemeente na de fusie 
- Referentie buitentemperatuur in °C volgens de NBN B 62-003 van 1986 
 
Tabel Brussels Gewest 
Postcode Gemeente voor 

de fusie 
Verdeelde 
gassoort 

Gemeente 
na de fusie 

Referentie 
buitentemperatuur in °C 

Reeks 1000 
t/m 1210 

zie lijst L zie lijst ‘- 8 

 
Tabel Vlaams Gewest 
Postcode Gemeente voor 

de fusie 
Verdeelde 
gassoort 

Gemeente 
na de fusie 

Referentie 
buitentemperatuur in °C 

Reeks 1500 zie lijst Brabant  zie lijst  
Reeks 2000 zie lijst 

Antwerpen 
 zie lijst  

Reeks 3000 zie lijst Brabant  zie lijst  
Reeks 8000 zie lijst West 

Vlaanderen 
 zie lijst  

Reeks 9000 zie lijst  Oost 
Vlaanderen 

 zie lijst  

 
Tabel Waals Gewest 
Postcode Gemeente voor 

de fusie 
Verdeelde 
gassoort 

Gemeente 
na de fusie 

Referentie 
buitentemperatuur in °C 

Reeks 1300 zie lijst Brabant  zie lijst  
Reeks 4000 zie lijst Luik  zie lijst  
Reeks 5000 zie lijst Namen  zie lijst  
Reeks 6000 zie lijst Charleroi  zie lijst  
Reeks 7000 zie lijst Bergen  zie lijst  
 
 
Indien, de volledige lijst gewenst is, ga als volgt te werk: 
http://www.synergrid.be 
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Scherm 5.0.- 0 

 
Vervolgens, klik op “DNB in uw gemeente” 
In het kader, vul de postcode of naam van de gezochte gemeente. 

 
Scherm 5.0. - 1 

 
De lijst van de gemeenten, onder het voorbeeld, verschijnen op het scherm. 
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Scherm 5.0. – 2 

 
Indien men de volledige wenst, klik op de link, en laad het bestand. 

 
Scherm 5.0. – 3 

 
Bij het openen van het bestand, kan de volgende informatie gelezen worden: 
 

 
Scherm 5.0. - 4 
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Scherm 5.1. -1 

 
Scherm 5.1. -2 

In (3): Aanvinken wat van toepassing is. Deze 4 gegevens komen nergens meer voor (ook niet 
in het rapport) 
In (4): Bij het drukken op de knop gaat een venster open. 
Daar kan men de gewenste vaststellingen neerschrijven. 
Deze komen, in het auditrapport voor, onder de titel «opmerkingen betreffende algemene 
gegevens» zie voorbeeld scherm 8.4 
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Scherm 5.1. -3 
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Scherm 5.1. -4 

Volgens scherm 5.1. -2, 
In (1): De naam van de gemeente intikken. Aandacht, alle gemeenten (voor de fusie) zijn niet 
in het bestand opgenomen. Voorbeeld in Vlaams Brabant: Hoxem (CP = 33.) is niet in de lijst 
maar wel de gemeente waarmee ze verbonden is, t.t.z. Hoegaarden (PC = 3320) 
 

  
Scherm 5.1. -5 

 
Gebruik van deze gegevens in de methodiek: 
De postcode wordt gebruikt om: 

a) de referentie basisbuitentemperatuur (teb) voor het bepalen van het vermogen van 
de verwarmingsinstallatie. 

b) Het verdeelde type aardgas, t.t.z. of type L: Slochterengas of laag calorisch of H: 
Rijkgas of hoog calorisch. De letter L of H staat achter de naam van de gemeente. 

 

Gebruik van deze gegevens door de software « Audit-H100)»  
De postcode wordt gebruikt om: 
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a) in een interne tabel met de overeenstemmingen tussen postcode/teb 
b) in een interne tabel met de overeenstemmingen tussen postcode/gas H of gas L 

 
De andere gegevens worden gebruikt voor het opstellen van het auditrapport opgemaakt door 
de software. 
 

5.2 Invoeren van de kenmerken van het gebouw en de gebruiksperiode van de ketels 

TABKNOP Bezetting 
 

Handeling op het scherm: zich positioneren op de tabruiter « Bezetting » 
Velden vervolledigen volgens scherm 5.5; zonder beperkingen en zonder filter/controle door 
de software. 
 

 
Scherm 5.2. -1 

5.2.1 Gebruiksperiode van de ketel(s) 
 
In (1): de startdatum van het stookseizoen ingeven, t.t.z. datum en maand van de aanvang van 
het stookseizoen. 
In (2): de einddatum van het stookseizoen ingeven, t.t.z. datum en maand van de 
stookperiode. 
 

De gebruiksperiode van de ketel(s) = periode startend bij de aanvang van het stookseizoen en 
eindigt op het einde van het stookseizoen. 
Het is de periode waarin de ketel(s) in bedrijf en gestuurd zijn in functie van de 
cascaderegeling van de installatie. (zie beschrijving § 5.4.1) 
 
Dus:      

Periode Datum Dag Maand 
Start 01 01 Het ganse jaar 

 Einde 31 12 

Start 15 10 Normale 
stookseizoen Einde 15 05 
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Tabel 5.2. -1 
 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
De postcode wordt ook gebruikt om: 

a) de referentie buitentemperatuur (teb) waarop de berekening van de warmteverliezen 
van het gebouw is gebaseerd. 

b) het verdeelde gassoort t.t.z. of type L: Slochteren gas of type H: Rijkgas. 
De letter L of H volgt op de naam van de gemeente. 

 

5.2.2 Voornaamste activiteitsdomein van het gebouw 

 

In (3): Op basis van de geauditeerde verwarmingsinstallatie, de voornaamste activiteit van het 
gebouw kiezen en aanvinken. 
De affectatie is te kiezen uit een rollende tabel volgens scherm 5.1. -6 en de tabel 5.2. -2 
bestaande uit 12 affectaties en één «andere» 
 

 
Scherm 5.2.2. -1 

 

Activiteit- - 
domein 

Eenheid  
Eigen aan 
activiteit 

Ingestelde 
Dag 
Temperatu
ur 
°C  

Ingestelde 
Temperatu
ur 
Bij niet 
Gebruik °C 

Zonnen 
- 
Winsten 
en 
Interne 
Winsten 
°C 

Week 
programma 

Andere  21 15 3 6 dagen/7 (werkdagen) 
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Kantoor privé werknemers 21 15 4 5 dagen/7 (werkdagen) 
Kantoor publiek werknemers 21 15 4 5 dagen/7 (werkdagen) 
Gemeenschaps-
onderwijs 

leerlingen 21 15 3 5 dagen/7 
(schoolkalender) 

Officieel 
onderwijs 

leerlingen 21 15 3 5 dagen/7 
(schoolkalender) 

Vrij en/of privé- 
onderwijs 

leerlingen 21 15 3 5 dagen/7 
(schoolkalender) 

Hospitaal 
Ziekenhuis 

bedden 22 20 2 7 dagen/7 (volledig jaar) 

Rusthuis bedden 22 20 2 7 dagen/7 (volledig jaar) 
Zwembad m² water 

oppervlakte 
30 24 3 6 dagen/7 

Warenhuis - 20 15 3 6 dagen/7 
Handel buiten  
warenhuis 

- 20 15 3 6 dagen/7 

Horeca - 21 15 3 6 dagen/7 
Appartement aantal app-

artementen 
21 18 3 7 dagen/7 (volledig jaar) 

Tabel 5.2.2. -1 

Activiteit- 
domein 

Beginuur 
gebouw -
gebruik 
(h) 

Einduur 
gebouw 
-gebruik 
(h) 

Temperatuur 
waarbij niet 
meer 
verwarmd 
wordt°C 

Graaddagen 
-regime  

Andere 7 18 15 15/15 
Kantoor privé 7 20 15 15/15 
Kantoor publiek 7 18 15 15/15 

Gemeenschapsonderwijs 8 18 15 15/15 
Officieel onderwijs 8 18 15 15/15 
Vrij en/of privé-onderwijs 8 18 15 15/15 
Hospitaal/Ziekenhuis 7 22 19 19/19 
Rusthuis 8 22 18 18/18 
Zwembad 10 21 27 27/27 

Supermarkt 9 19 15 15/15 
Handel buiten 
warenhuis 

8 18 15 15/15 

Horeca 8 23 15 15/15 
Appartementen 7 23 15 15/15 

Tabel 5.2.2. -2 

 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
Er wordt, door de software, rekening gehouden met kenmerken in overeenstemming met het 
activiteitsdomein van de installatie volgens vaste parameters zoals opgegeven in de tabellen 
5.2.2-1 en 5.2.2-2. 
Het profiel van de kenmerken zijn: 
- referentietemperatuur dagregime, 
- referentietemperatuur buiten de bezettingsperiode, 
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- raming van de interne en zonnewinsten, 
- wekelijkse uurrooster: vier mogelijkheden: 5 dagen op 7 (werkdagen); 5 dagen op 7 
(schoolkalender); 
  6 dagen op 7 (inclusief de zaterdag); 7 dagen op 7. 
- dagelijkse uurrooster: volgens tabel 5.2.2.-2, 
- temperatuur waarbij niet meer verwarmd wordt, gekoppeld aan de graaddagen. 
 
Opmerking: de kenmerken van het profiel worden niet in het verslag getoond. 
 

5.2.3 Verwarmde vloeroppervlakte 

 

In (4): de verwarmde vloeroppervlakte in m² ingeven  
In (5): aanduiden hoe de oppervlakte werd bepaald. Keuze uit een lijst met 4 mogelijkheden 
zoals afgebeeld op scherm 5.2.3. -1 t.t.z.: 
- Niet gekend: wanneer de gevraagde informatie bij de verantwoordelijke niet beschikbaar is. 
- Ruwe schatting: wanneer het gebaseerd is op geschatte lengtes en vormen 
- Geschat volgens metingen: wanneer het bepaald werd door lengtematen 
- Berekend volgens normen: wanneer het bepaald werd door berekeningen uitgevoerd op 

basis van een berekeningsmethode zoals in de normen bepaald, vb.: De NBN B62-003 
(warmteverliesberekeningen van gebouwen) of zoals beschreven in de EAP-audit of 
volgens een andere referentie. In dit geval is de technicus ertoe gehouden de gebruikte 
methode onder de rubriek opmerkingen (via toets 7 van scherm 5.2. -1) te notifiëren.  

 
Scherm 5.2.3. -1 

 

Gebruik van deze gegevens in de software « Audit-H100)»  
 
1) Het auditrapport toont op de eerste pagina de verwarmde vloeroppervlakte van het gebouw 
onder de rubriek « Kenmerken van het gebouw» en afgebeeld op scherm 5.2.3. -2 
 
2) De software berekent de: 

 Ratio W/m² = Vermogen van de ketels / aantal m² verwarmde oppervlakte 
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In het voorbeeld, de ratio = 420 (kW) * 1.000 / 1863 = 225 W/m² 
 

 
Scherm 5.2.3. -2 

 

 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek « Audit-H100)»  
De methode stelt voor om het energieverbruik van het geauditeerd gebouw te vergelijken met 
een reeks gebouwen van «hetzelfde type». 
Daarvoor, wordt het specifieke energieverbruik Csp = verbruik in kWh/jaar/m² verwarmd 
vloeroppervlakte bepaald en vervolgens vergeleken met de referentiegrafiek van het 
onderzoek van de bevolking. 
 
Voorbeeld: voor een kantoorgebouw: 
Op basis van de statistieken van het energetisch bilan van kantoorgebouwen voor het 
Brusselse gewest, 
(rapport d’audit de l’ICEDD) 

r2 = 0.0396
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Vertaling: Combustibles = Brandstof; Surface = Oppervlakte 
 
Bron: Energetisch bilan van het Brusselse gewest 
 

Geauditeerd  
gebouw 
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Geauditeerd  
gebouw xy 

Gemiddelde waarde 
Brussels gewest 

143 kWh HS/m² 103 kWh Hi/m² of 114 kWh HS/m² 
 
5.2.4 Bijkomende kenmerken van het gebouw  
 
In (6): de bijkomende kenmerken volgens het activiteitsdomein van het gebouw ingeven. 
De bijkomende kenmerken wordt automatisch door de software gedefinieerd volgens de 
overeenstemming van tabel 5.2.4. -1 
Voorbeeld: 
- voor een residentieel gebouw (appartementen): 23 wooneenheden (appartementen) 
- voor een school: 80 leerlingen 
 
Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
De kenmerken worden, in het auditrapport, opgenomen zoals hierna afgebeeld. 

 
Scherm 5.2.4. -1 

5.2.5 Inlassen van bemerkingen  
 
In (7): Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, mogelijkheid tot toevoeging 
van bemerkingen zie scherm 5.2.4. -1.  
De bemerkingen komen dan te voorschijn in het auditrapport onder de titel « Opmerkingen 
betreffende de bezetting» zoals afgebeeld op scherm 8.3. -2 
 

 

5.3 Invoeren van de gegevens betreffende de aanmaak van sanitair warm water  

TABKNOP SWW 
 
Toegepaste afkorting SWW = sanitair warm water 
Manipulatie in de software: klikken op de tab « SWW »  
 

 

Scherm 5.3. -1 

5.3.1 Sanitair warmwater productiesystemen 
 
In (1): Kies uit de drie mogelijke systemen, die elk overeenkomen met een specifieke situatie. 
 
Situatie a: Geen SWW = er is geen productie aan SWW. 
Situatie b: SWW productie door de CV-installatie = de productie aan SWW gebeurd met de 
ketel(s) van de CV-installatie 
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Situatie c: SWW productie door onafhankelijke installatie maar met een gemeenschappelijke 
energieteller ( als de centrale verwarming) = de SWW-productie is onafhankelijk maar het is 
noodzakelijk de gegevens ervan te auditeren om het energieverbruik ervan te ramen. 
 
Er is een 4de situatie = situatie d (niet opgenomen in de software): SWW-productie door een 
afzonderlijke verwarmingsketel maar waarvan het energetische verbruik door een aparte teller 
is opgenomen. 
 

 
Scherm 5.3.1. -1 

 

Belangrijke opmerking: de wijze van productie aan SWW zelf, t.t.z. door accumulatie, door 
semi-accumulatie, direct ( rechtstreeks door de generator of door platen warmtewisselaar)  
Wat ons aanbelangd, is de invloed ervan op het energieverbruik voor verwarming. 
 

5.3.2 Behandeling van de situatie b 
 
Uit te voeren opdracht: niets speciaal te ondernemen. De warmte gevraagd door de SWW-
productie doet de belastingsgraad van de ketel(s) stijgen. 
Voorbeelden in overeenstemming met de situatie b: 
Geval met één ketel: 
 

 
Tekening 5.3.2. -1 

 

 

Geval met meerdere ketels: 
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Tekening 5.3.2. -2 

 

5.3.3 Behandeling van de situatie c: 
 
Uit te voeren opdracht: zo goed mogelijk het energie verbruik Csww voor het SWW bepalen 
(installatie B van tekening 5.13). Vervolgens wordt het totale energieverbruik CGL van de 
installatie verminderd met de waarde van CSWW om het reële energieverbruik te kennen van de 
installatie A die enkel onderworpen wordt aan het audit. 
Csys A = CGL – CSWW 
C sys geauditeerd = CGL – CSWW 

 
Voorbeeld in overeenstemming met situatie c: 
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Tekening 5.3.2. -3 

 

Waarbij C1 een gas of olieteller is. 
 
5.3.4 Behandeling van de situatie d: 
 
Uit te voeren opdracht: niets speciaal te ondernemen. Men moet zich alleen bekommeren over 
het energieverbruik van de geauditeerde installatie! 
 
Voorbeelden in overeenstemming met situatie d: 
 

 
 

Tekening 5.3.2. -4 

 

Waarbij C1, C3 gas – of stookolietellers zijn. 
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Tekening 5.3.2. -5 

 

 

5.3.5 Bepalen van het energieverbruik voor de productie aan SWW 
 
Enkel bij de situatie C keuze: Productie aan SWW door een onafhankelijke generator waarvan 
het energieverbruik opgenomen is door dezelfde energieteller ( dan de cv-installatie), zoals op 
het scherm 5.3.5. -1 wordt afgebeeld. 
 

 
Scherm 5.3.5. -1 

De technicus verwarmingsaudit zal één van de 3 voorgestelde methode uit de software kiezen 
en toepassen om het energieverbruik aan SWW te bepalen. 
 
5.3.6 Methode 1 voor het schatten van het warme water verbruik 
 
De kolommen 1 à 4 geven de referentiewaarden aan. 
De kolommen 5 à 7 de waarden, door de auditor, in te vullen 
- in de kolom 5: de toepasselijke waarde van kolom 4 ingeven, t.t.z. de gemiddelde waarde 

van kolom 4 
- in de kolom 6: het aantal eenheden ingeven; vb.: aantal personen, bedden, maaltijden, 

kamers. 
- in de kolom 7: het aantal dagen dat er aftappingen zijn. 
 
Voorbeeld: Het gebouw « De Drie Eiken» met 29 appartementen 
Uitrusting: standaard  
Waarde kolom 5: = 40 liter/persoon/dag 
Aantal personen: indien niet gekend, 2,5 personen/appartement kiezen 
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Waarde kolom 6: = 29 appartementen * 2,5 = afgerond op 73 personen. 
 

De kolom 8: Hoeveelheid afgetapt SWW/jaar berekend door de software door toepassing van 
de formule: 
Vwater: waarde kol. 5 * waarde kol. 6 * waarde kol. 7/1000 uitgedrukt in m³ SWW/jaar 
 
De kolom 9: de eenheid van de berekende SWW hoeveelheid of m³/jaar 
 
In (1): de door de software berekende waarde door opsomming van eventuele meerdere 
bestemmingen aan dezelfde SWW-productie verbonden. 
Waarde « totaal» in (1) = som (waarde kolom 8) voor alle ingevulde lijnen. 

 
Scherm 5.3.6. -1 

 
Voorbeeld: Afgebeeld op tabel 5.3.6. -?: bij dezelfde SWW-productie van het gebouw «De Drie 
Eiken» met 29 appartementen en 1 architectenbureau met 17 personen. 
V water bureel = 4 (l:p) * 17 (personen) * 320 (dagen/jaar) = 21.760 l/jaar = 21,76 m³/jaar 
 
 

Scherm 5.3.6. -? 
 

5.3.7 Methode 2 voor het schatten van het warme water verbruik 
 

 

 

Scherm 5.3.7. -1 
 
De kolommen 1 à 4 geven de referentiewaarden aan. 
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De kolommen 5 à 7 de waarden, door de auditor, in te vullen 
- in de kolom 5: de toepasselijke waarde bij gebruik aan 60°C ingeven, t.t.z. de gemiddelde 

waarde van kolom 4 
- in de kolom 6: het aantal aftappunten ingeven. 
- in de kolom 7: het aantal aftappingen /jaar. 
De kolom 8: Hoeveelheid afgetapt SWW/jaar berekend door de software door toepassing van 
de formule: 
Vwater: waarde kol. 5 * waarde kol. 6 * waarde kol. 7/1000 uitgedrukt in m³ SWW/jaar 
 
In (1): de door de software berekende waarde door opsomming van eventuele meerdere 
bestemmingen aan dezelfde SWW-productie verbonden. 
Waarde « totaal» in (1) = som (waarde kolom 8) voor alle ingevulde lijnen. 
 
Het scherm 5.3.7. -1 geeft een voorbeeld van een school met 12 stortbaden:  
- 12 stortbaden leveren 25 l/per aftap aan 60°C en worden 129 maal per jaar gebruikt. 
V water = 25 (l/aftap/stortbad) * 12 (stortbaden) * 129 (aantal/jaar) = 38.700 l/jaar = 38,7 m³/jaar 
aan 60°C 

 
Scherm 5.3.7. -1 

 

5.3.8. Methode 3 voor het schatten van het warme water verbruik 
 
De methode steunt zich op de kenmerken van elk aftappunt. 
 
Het scherm 5.3.8. -1 geeft een voorbeeld van een technische school waar de SWW-productie 
levert: 
- 12 stortbaden voor een aftap van 120l water/week aan 41°C gedurende 43 weken 
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- 2 waterkuipen voor het reinigen van de werkplaats mechanica met een verbruik van 450 l 
water/week aan 62°C gedurende 35 weken. 

 

 
Scherm 5.3.8. -1 

 
5.3.9. Rekenmethode voor het schatten van het energieverbruik voor de productie aan SWW 
 

1) Berekening van de energiebehoefte voor de productie aan SWW: 
- Q: Verbruikte hoeveelheid SWW aan 60°C per jaar, in m³/jaar 
- B: Energiebehoefte om het water op te warmen 
B = 1,163 * Q * (60-10) = 1,163 * 50 * Q in kWh/jaar 
 Veronderstelling: gemiddelde temperatuur van het koude water voor de SWW-productie = 
10°C 
 
2) Keuze van het productiesysteem: in (3): keuze uit een scrollende lijst 
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Scherm 5.3.9. -1 

Bij elk systeem is een gemiddeld productierendement volgens tabel 5.41 toegewezen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.3.8. -1 
 

3) Berekening van het energieverbruik Csww voor de productie aan SWW 
Csww = B°/rendement 
Voorbeeld: Collectief gebouw met 73 personen gedurende 365 dagen/jaar 
Q = 1.065,8 m³/jaar; B = 1,163 * 50 * 1.065,8 = 61.976 kWh/jaar 
Indien de installatie met een boiler is uitgerust gecombineerd met een stookolieketel met 
rendement 0,45 
C = 61.976 / 0,45 = 137.725 kWh Hi/jaar 
 

Type toestel Brandstof Rendement 
stookolie 0,45 Boiler gecombineerd 

met ketel gas 0,45 
stookolie 0,60 Platen warmtewisselaar 

gecombineerd met ketel gas 0,60 

enkel nachttarief 0,70 Elektrische boiler 
direct 0,95 

stookolie 0,50 Waterverwarmer type  
accumulatie gas 0,50 

met waakvlam 0,60 Waterverwarmer type 
doorstromers zonder waakvlam 0,80 

Ketel dubbel gebruik gas 0,70 

Warmtepomp  1,50 

Zonnepanelen met 50% 
elektrische ondersteuning 

 1,50 
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5.4 Invoeren van de gegevens betreffende het verbruik aan brandstoffen en energie  

TABKNOP Energieverbruiken 
 
Manipulatie in de software: klikken op de tab « Energieverbruiken »  
 

 
Scherm 5.4. -1 

 

5.4.1 Aantal ketels. 
 
In (1): het aantal actieve ketels, die aan hetzelfde verwarmingssysteem warmte leveren, 
ingeven. 
Een actieve ketel is een ketel die gestuurd wordt volgens de warmtevraag vanuit de regeling 
(zie § 5.5.1)  
De ketel(s), in de stookplaats aanwezig, aangesloten maar niet meer in bedrijf niet meetellen. 
  
Het ingegeven aantal ketels wordt door de software gecontroleerd. 
Inderdaad, indien N = 0 of > 4, wordt het in vullen veld rood gekleurd en de software stopt. 
Zie scherm 5.4.1. -1 

 
Scherm 5.4.1. -1 

 
5.4.2 Bepalen van de verbruikte brandstof  
 

Keuze van de brandstof is getoond op het volgende scherm  
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Scherm 5.4.2. -1 
 
Er zijn 3 mogelijke brandstofkeuze: 
Stookolie: uit te drukken in liters. Geen onderscheid tussen gasolie verwarming en gasolie 
extra. 
Aardgas type L (arm): De regio’s Antwerpen en Brussel alsook een deel van Limburg en 
Henegouwen worden, met aardgas van Slochteren (ook aardgas type L genoemd), 
bevoorraad. Het wordt uitgedrukt in kWh HS, zie tabel 5.4.2. -1 
Aardgas type H (rijk): Oost en West-Vlaanderen, het merendeel van Henegouwen, de 
provincies Namen en Luik, alsook een groot deel van Limburg en het Groot Hertogendom van 
Luxemburg worden met Algerijns en Noorse aardgas (ook aardgas type ‘H’ genoemd) 
bevoorraad.Het wordt uitgedrukt in kWh HS, zie tabel 5.4.2.-1 
 
Het onderscheid tussen de L-gas en H-gas wordt automatisch, door de software toegepast, op 
basis van de postcode. (zie ook § 5.2.1) 
De gegevens voor die 3 brandstoffen zijn vervat in de tabel 5.4.2. -1 
 
 BVW MJ/m³ OVW MJ/m³ kWh Hi kWh Hs Hi /Hs 
Aardgas type L (G25) 36,90 33,30 10,3 9,25 0,902 
Aardgas type H (G20) 42,90 38,70 11,9 10,75 0,902 

Gasolie in liters 38,10 35,80 10,6 9,944 0,940 
Tabel 5.4.2. 1 

 
Het opgegeven verbruik wordt terug gebracht tot kWh Hi door de omzettingsfactoren van de 
laatste kolom van tabel 5.4.2. -1. 
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Foto 5.4.2. -1 
 

5.4.3 Berekenen van het brandstofverbruik van opslagbare brandstoffen. 
 
Door knop op positie (5) in te drukken, zal de gebruiker een nieuw scherm openen en zo het 
opslagbare brandstofverbruik kunnen bepalen. 
 
Een voorbeeld van het scherm met gegevens en resultaten is afgebeeld, zie scherm 5.4.3. -1 
Dit is gebaseerd op een reële audit of volgens een leveringsborderel door de klant geleverd 
(zie tabel 5.4.3. -1). 
 
Invoeren van gegevens. 
In (1): tik de werkelijke leveringsdatum van de brandstof in. Aandacht: niet de factuurdatum 
van de leverancier! 
In (2): tik het juiste aantal liters geleverde brandstof. Deze moet op de factuur van de 
leverancier staan. 
In (3): tik de beschikbare voorraad, voor de levering, in. Dit is de beschikbare hoeveelheid 
brandstof in het reservoir op het ogenblik van de nieuwe bevoorrading. 
Die informatie komt van een regelmatige meting met een maateenheid en vervat in een 
boortabel betreffende de leveringen en voorraden aan brandstof. Dit is een facultatieve 
informatie, doch sterk aanbevolen. 
In (4): tik de nieuwe voorraad in na levering. Dit is de hoeveelheid brandstof die in het reservoir 
is na de vulling ervan. Die informatie komt van een regelmatige meting met een maateenheid 
en vervat in een boortabel betreffende de leveringen en voorraden aan brandstof. Dit is een 
facultatieve informatie, doch sterk aanbevolen. 
 
In (8): de totale inhoud van het reservoir ingeven. 
Deze informatie is onmisbaar. Indien het veld leeg blijft, zal de software beletten dat de 
gegevens 1 à 4 worden verwerkt en een boodschap in de rode kleur verschijnt. 
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Manipulatie met de software: 
Druk op de toets «+» in (5), om de waarden in de tabel met 5 colonnes in te geven 
Druk op de toets «-» in (6), om de laatste lijn (deze die de laagste is) te verwijderen. 
 
Opmerking: de software laat een onbeperkt aantal lijnen toe. De afmetingen van het scherm 
laten enkel 8 lijnen zichtbaar. De andere lijnen komen op het scherm door de rechter 
scrollende balk te bewegen. 
Het is aangeraden alle gegevens betreffende de verbruiken in de juiste volgorde in te geven, 
t.t.z. in stijgende lijn. Dit is niet noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de berekeningen. 
 
Berekening voor een bepaalde periode. 
 
Het scherm toont de berekeningen van drie verbruiksperiode. 
Door de knop (17) in te drukken, kiest de gebruiker voor de periode die hij wenst te 
behandelen. 
In (9): nummer van de lijn van kolom (7) intikken waarvan de datum (2de kolom) als 
aanvangsdatum van de periode zal definiëren. 
In (10): nummer van de lijn van kolom (7) intikken waarvan de datum (2de kolom) de einddatum 
van de periode zal definiëren. 
In (11): de software berekent automatisch het aantal dagen NJ voor die periode. De laatste dag 
van die periode ( in 10) is niet meegerekend. 
In (12): de software berekent automatisch het brandstof verbruik voor de beschouwde periode 
Cper . 
In (14): de software berekent automatisch het brandstofverbruik op één jaar Can 
Deze waarde ontstaat uit het verbruik Cper teruggebracht op een jaar via een proportionele aan 
het aantal dagen, of Cjaar = 365 * Cper / NJ 
In (13) en (15): de software berekent de onzekerheidwaarde voor respectievelijk Cper en Cjaar. 
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Scherm 5.4.3. -1 
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Tabel 5.4.3. -1 

 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 54 
 

 
Scherm 5.4.3. -2 

 
Voorbeeld met totale opheffing van de onzekerheden 
 
Het scherm 5.4.3.-3 geeft een voorbeeld waar de gegevens van de metingen voldoende zijn 
om de onzekerheid bij de berekeningen op te heffen. 
 
Laat ons dit geval in detail bekijken. Periode: 1 tot 4 
Vaststelling nr. 1: voorraad voor de levering: 250 l., voorraad na de levering: 14756l, geleverd 
= 14759 – 250 = 14509 l., de vaststellingen zijn samenhangend. 
Vaststelling nr. 2: voorraad voor de levering: 750 L, voorraad na levering: niet gemeten maar 
kan bepaald worden. 
Vaststelling nr. 3: is niet in overweging te nemen, want de datum: 11/12/2007 is later dan de 
einddatum van 12/07/2007. 
Vaststelling nr. 4: voorraad voor de levering: niet gemeten maar kan bepaald worden, voorraad 
na levering: 6900. 
 

 

 
Scherm 5.4.3. -3 
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5.4.4 Bepalen van het energie verbruik. 
 
Geval nr. 1: één soort brandstof: 
Het is het geval van het dossier « De 3 Eiken», zie scherm 5.3. -1 
In (4): het werkelijke brandstofverbruik ingeven. 
Aantal liters voor stookolie, of kWh HS voor de aardgassen 
In (5): aanvinken «Neen». 
In (7): het resultaat (bepaald door de software) van het energieverbruik op de voorziene 
periode uitgedrukt in 
- kWh Hi / periode indien de brandstof gasolie verwarming is, 
- kWh HS / periode indien de brandstof aardgas is. 
In (8) en (9): de begindatum en einddatum die overeen komen met de tabel van het 
brandstofverbruik. 
In (10): verschijnt het resultaat (berekening door de software) van het jaarlijks 
«genormaliseerd» brandstofverbruik uitgedrukt in 
- kWh Hi / jaar als de brandstof gasolie verwarming is 
- kWh HS /jaar als de brandstof aardgas is 
 
Geval nr. 2: Gelijktijdig twee brandstoffen over dezelfde periode. 
 
Dit geval komt in de praktijk overeen met 3 gevallen: 
- een batterij van ketels waarvan één of meerdere stookolie verbruiken en één of meerdere 

met aardgas gevoed worden. 
- een batterij van ketels waarvan één of meerdere ketels met mixt-branders stookolie/gas 

uitgerust zijn ( en waar de exploitant overgaat van één brandstof naar de andere) 
- een stookplaats met één type brandstof die tijdens de stookperiode gerenoveerd werd met 

overgang naar een andere soort brandstof. 
 
In (4): het werkelijke verbruik ingeven 
Opgepast: Niet vergeten het geschatte brandstofverbruik CSWW in min in te brengen in het 
geval van een productie aan SWW van «type c». 
Aantal liters voor stookolie, of kWh HS voor de aardgassen. 
In (6): aanvinken «Ja», en een nieuw scherm gaat open zoals afgebeeld op scherm 5.4.2. -1 
In (11): de tweede soort brandstof kiezen uit een scrollende scherm, met keuze stookolie of 
aardgas. 
In (12): het werkelijke verbruik van de tweede brandstof in te geven, de eenheid ( liters of kWh 
HS ) wordt automatisch door de software aangegeven. 
Aandacht, het reële brandstofverbruik van deze 2de brandstof moet overeenkomen met de 
periode van de 1ste brandstof! Er is namelijk maar één periode voor het bepalen van het 
genormaliseerde verbruik. 
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Scherm 5.4.4. -1 

In (7): verschijnt het resultaat (berekend door de software) van het energetische verbruik over 
de periode uitgedrukt in 
- kWh OVW / periode als de brandstof stookolie is 
- kWh BVW / periode als de brandstof aardgas is 
In (8) en (9): het begin en eind –datum, die overeenkomen met de gegevens van het overzicht 
van het brandstofverbruik, intikken. 
In (10): verschijnt het resultaat (berekend door de software) van het jaarlijkse 
«genormaliseerd»energieverbruik. 
 

5.4.5 Normalisatie van de verbruiken. 
 
De software bezit een gegevensbank van de dagelijkse gemiddelde dagtemperaturen die de 
berekening van het ingegeven verbruik zal omzetten in een «genormaliseerd verbruik». 
Die database wordt regelmatig op de server bijgewerkt, die door de drie gewesten beheerd 
wordt. 
De overwogen temperaturen zijn deze aangeleverd door het KMI (Koninklijk Meteorologische 
Instituut van België) voor het weerstation van Ukkel. 
De normale graaddagen DJn zijn deze die overeenkomen met het gemiddelde glijdende 
temperaturen over de 30 laatste jaren, afgebeeld in de tabel 5.4.5. -1 
Op dit ogenblik is de referentieperiode van 1998 tot 2007 
  

Dj 15/15 Dj 18/18 Dj 19/19 Dj 27/27 
1981,9 2867,1 3192,7 6033,9 

Tabel 5.4.5. -1 
Normalisatieformule: er zijn 3 gevallen, namelijk 
CN = Jaarlijks genormaliseerde verbruik (van de stookinrichting) 
CO = Geobserveerd verbruik (van de stookinrichting) over een periode van Jp dagen 
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Geobserveerd verbruik = <niet genormaliseerd verbruik 
 
Geval 1 = situatie a: geen SWW productie: 
 

CN = CO * DJn / DJperiode 
 
Geval 2 = situatie b: productie van SWW door de cv-installatie: 
 

CN = CO *(0,30 * 365/Jperiode + 0,70 * DJn/DJperiode) 
 

Geval 3 = situatie c: geen sww productie door de cv-installatie, maar het verbruik voor de 
aanmaak van sww is wel opgenomen in het geobserveerde verbruik. 
CSWW = Jaarlijks geëvalueerd energieverbruik voor de productie aan SWW 
 

CN = (CO – CSWW * 365/Jperiode) * DJn/DJperiode 
 
5.4.6 Conventioneel energieverbruik door gebrek aan geobserveerde energieverbruiken 
 
Wanneer het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw niet beschikbaar is, zal deze geschat 
worden op basis van het geïnstalleerde vermogen in kW, de standaard tijdsduur van het 
stookseizoen (5.800 uren), en een vaste factor f voor de belastingsgraad gelijk aan 12%. 
 
Geval 1: situatie a: geen productie aan SWW door de cv-installatie: f = 0,12 (12%) en 5.800 
uren 
Geval 2: situatie b: SWW productie door de cv-installatie: f = 0,12 (12%) en 5800 uren + 
energieverbruik nodig voor de productie aan SWW op basis van de ratio per gebouw. 
Geval 3: situatie c: SWW productie door een onafhankelijke ketel doch aangesloten op 
dezelfde energieteller: f = 0,12 (12%) en 5800 uren + energieverbruik nodig voor de productie 
aan SWW op basis van de ratio per gebouw. 
 
Het verbruik Cconv. Is genormaliseerd en de deskundige zal het jaar 1991 ingeven 
 
Voorbeeld Men neemt de bestaande informaties van de oefening «Residentie De 3 Eiken»: 
Geval 1: situatie a: 
Twee ketels van 210 kW en geen SWW productie. 
Conventioneel energieverbruik Cconv. = 2 * 210 * 5800 * 0,12 / 9,944 = 29397 liters gasolie 
verwarming 
De verwarmingsauditeur zal de beginperiode van één jaar vast ingeven, namelijk: 1991 
 
Geval 2: situatie b: 
Twee ketels van 210 kW en SWW productie door de cv-ketels. 
Conventioneel energieverbruik Cconv. = 2 * 210 * 5800 * 0,12 + Raming verbruik aan SWW / 
9,944 = 292320 + 54713 = 347.033 / 9,944 = 34.899 liters gasolie verwarming 
De verwarmingsauditeur zal de beginperiode van één jaar vast ingeven, namelijk: 1991 

 

Geval 2: situatie b: 
Twee ketels van 210 kW en SWW productie door de cv-ketels. 
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Conventioneel energieverbruik Cconv. = 2 * 210 * 5800 * 0,12 + (Raming verbruik aan SWW) / 
9,944 = (292320 + 54713) = 347.033 / 9,944 = 34.899 liters gasolie verwarming 
De verwarmingsauditeur zal de beginperiode van één jaar vast ingeven, namelijk: 1991 
Geval 3: situatie c: 
Twee ketels van 210 kW en SWW productie door de cv-ketels. 
Conventioneel energieverbruik Cconv. = 2 * 210 * 5800 * 0,12 + (Raming verbruik aan SWW) / 
9,944 = 292320 + 54713 = 347.033 / 9,944 = 34.899 liters gasolie verwarming 
De software zal zelf de nodige berekeningen uitvoeren conform de methodiek. 
De verwarmingsauditeur zal de beginperiode van één jaar vast ingeven, namelijk: 1991 
 
5.4.7 Inlassen van bemerkingen 

 

In (7): Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, mogelijkheid tot toevoeging 
van bemerkingen zie scherm 5.3. De bemerkingen komen dan te voorschijn in het auditverslag 
onder de titel « Opmerkingen betreffende het energieverbruik» zoals afgebeeld op scherm 8.3. 
-2 
 

 

5.5 Invoeren van de gegevens betreffende de automatische regelingen en de ingestelde 
parameters  

TABKNOP Regeling 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Regeling» 

 

5.5.1 Kenmerken van de regeling voor de ketelcascade. 
 
De informatie om de kenmerken van de volledige regeling te bepalen zijn op scherm 5.5. -1 te 
lezen. 
 
In (1): aanvinken of NIET 
- Niet aangevinkt: alle ketels werken samen, onafhankelijk van elkaar, er is geen cascade 

sturing aanwezig. 
- Aangevinkt: alle ketels in dienst, worden door een cascaderegeling beheerd. 
 
In (2): aanvinken of NIET 
- Niet aangevinkt: er zijn geen gemotoriseerde ketelafsluiters. Dit wil zeggen dat er een 

watercirculatie doorheen elke ketel aanwezig blijft, zelfs als de brander niet functioneert. 
- Aangevinkt: er is een gemotoriseerde afsluiter per ketel aanwezig. Dit wil zeggen dat er 

geen watercirculatie doorheen de ketel kan gaan op het ogenblik dat de brander stilstaat. 
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Scherm 5.5.1. -1 

In (3), (4), (5): kies uit één van de drie voorgestelde mogelijkheden, t.t.z.:3, of 4, of 5. 
 Indien (3) is aangevinkt: het betreft een ééntraps brander. 
 Indien (4) is aangevinkt: het betreft een tweetraps of modulerende brander. 
 Indien (5) is aangevinkt: het betreft een één of tweetraps brander gestuurd door de 
ketelthermostaat, dus vaste en gekende temperatuur, volgens scherm 5.5. -2 
 

 
Scherm 5.5.1. -2 

 
In(9): Vul de ingestelde waarde van de ketelthermostaat in, die de eerste vlamgang van de 
brander beveelt. Enkel een cijfer zonder decimalen wordt, door de software, toegelaten. 
In(10): Vul de ingestelde waarde van de ketelthermostaat in, die de tweede vlamgang van de 
brander beveelt. Enkel een cijfer zonder decimale wordt, door de software, aanvaardt. 
 
Relaties tussen die 2 instructies 
Het is belangrijk, aandacht aan de ingestelde waarde, te geven. 
 

a) Voor een efficiënte tweetraps regeling, is de volgende instellingen nodig: 
Ingestelde t° voor de eerste vlamgang > ingestelde t° voor de tweede vlamgang 
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b) Wanneer de technicus, vaststelt dat de ingestelde t° waarde voor de eerste vlamgang 
lager is dan deze voor de tweede vlamgang, is deze instelling verkeerd en dient deze 
situatie in het auditverslag worden vermeld. 

 
c) Wanneer de ingestelde t° waarde van de kleine vlam = ingestelde t° waarde grote vlam, 

gaat de software oordelen dat de brander één vlamgang heeft. De regeling is niet meer 
in evenwicht en in de praktijk zal de brander éénmaal in kleine vlam draaien en 
andermaal in grote vlam werken afhankelijk van de respectievelijke differentiële van de 
ketelthermostaten. 
Deze geregelde waarden zijn verkeerd en de technicus dient het in zijn verslag te 
vermelden. 
 

In(6), (7), (8): één van de drie voorgestelde keuze aanvinken, namelijk: 6, of 7 of 8. 
 Indien (6) wordt aangevinkt: is de aanvoertemperatuur vast en gekend: rond de 75°C. 

Indien (7) wordt aangevinkt: is de aanvoertemperatuur zwevend en automatisch 
gestuurd: met een limietpunt van circa 60°C. 
Indien (8) wordt aangevinkt: is de aanvoertemperatuur zwevend en automatisch 
geregeld doch zonder limiet “min. temperatuur”. 

 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
Veronderstellingen: 
 

1) In het geval van een tweetraps brander, de eerste vlamgang is vast ingesteld op 60% 
van het ingestelde brandervermogen. 
Deze veronderstelling is gemaakt, omdat het voor de technicus niet eenvoudig is om 
het in de praktijk het reële ingestelde vermogen van de brander in kleine en grote vlam 
te bepalen. 
 

2) De modulerende branders worden aanzien als tweetraps branders (60/100%). Men zal 
bijgevolg twee rookgasrendementen ingeven: ideaal 1 bij 100% van de vlamgangen 
(volle vermogen) en 1 bij 60% van de vlamgangen. 

 
3) De methodiek is gebaseerd op een batterij van 1 tot 4 ketels die elk dezelfde brandstof 

verbruiken. 
 

4) De methodiek is gebaseerd op een batterij van 1 tot 4 ketels waarvan de branders 
allemaal in één vlamgang of allemaal met twee vlamgangen functioneren. 

 
5.5.2 Kenmerken van de locale regeling. 
 
Heeft betrekking op de vraag «R1», zie scherm 5.5.2. -1. Antwoord met JA of NEEN 
Indien het antwoord NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het verslag 
gegenereerd. 
Plaats thermosstatische kranen in de oververhitte lokalen. 
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Scherm 5.5.2. -1 

5.5.3 Kenmerken van de tijdelijke programmering van de regeling. 
 
Heeft betrekking op de vragen «R2, R3, R4, R5, R6», zie scherm 5.5.2. -1. 
Antwoord door JA of NEEN. 
Indien, bij R2 het antwoord NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Het is aanbevolen een regeling te voorzien die de warmteproductie buiten de uren van 
aanwezigheid stil legt. 
 
Indien, bij R3 het antwoord NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Het is aanbevolen een controle en de goede werking van de regeling uit te voeren. 
 
Indien, bij R4 het antwoord NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Een controle van de omschakeling van de comfortregime naar het verlaagde regime, 
van de gehele installatie is noodzakelijk. 
 
Indien het antwoord bij R5 is: 
Is de programmering van de regeling in lijn met de bezettingsuren van de lokalen? 
(Is een andere programmering van een weekdag en de weekend mogelijk, kan men de 
vakantieperiodes op voorhand programmeren, …..?),: NEEN, wordt de volgende aanbeveling 
automatisch in het verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
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Het is aanbevolen de regeling te vervangen voor de programmering van de regeling in 
overeenstemming met de uren van bezetting en activiteitsdomein van het gebouw (in 
functie van de weekdag, verlofperiode,…). 
 
Indien, bij R6 het antwoord NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Een aanpassing van de programmering van de aanwezigheidstijden in lijn met de reële 
bezettingstijden van het gebouw is noodzakelijk. 
 
5.5.4 Inlassen van bemerkingen 

 

In (11): Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, mogelijkheid tot toevoeging 
van bemerkingen zie scherm 5.1. -3. De bemerkingen komen dan te voorschijn in het 
auditverslag onder de titel « Opmerkingen betreffende het energieverbruik» zoals afgebeeld op 
scherm 5.5.4. -1 
 

 
Scherm 5.5.4. -1 

 
5.5.5 Uitbeelden van een stooklijn. 
 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 63 
 

In (12): druk op de knop «Stooklijnen berekenen», de software tekent de stooklijnen comfort 
en verlaagd regime van de warmteproductie van de ketel(s) aan de aanvoer naar de installatie 
zoals afgebeeld op scherm 5.5.5. -1  
Stooklijn comfort regime (dag): in het rood 
Stooklijn verlaagd regime (nacht): in het blauw 
 

 
Scherm 5.5.5. -1 

 
Het scharnierpunt wordt gevraagd voor het comfortregime: vb. water T° 50°C en buiten T° 
15°C. 
De steilheid wordt gevraagd: vb. 2,2 water T°/buiten T. 
De «parallelle verschuiving°»: is de hoeveelheid water T° die toegevoegd wordt aan de rechte 
bepaald door de scharnierpunt/steilheid om de stooklijn comfort regime te bereiken. 
De «verschuiving voor het verlaagde regime»: is de hoeveelheid water T° die afgetrokken 
wordt van de curve van de stooklijn comfort regime (dag) om de verlaagde regime (nacht) te 
bereiken. 
Maximale keteltemperatuur «comfort (dag)»: is de maximale vertrektemperatuur aan de 
ketel(s) tijdens het comfort regime (dag). De stooklijn (dag) is bijgevolg tot die waarde beperkt. 
Maximale keteltemperatuur «verlaagd (nacht)»: is de maximale vertrektemperatuur aan de 
ketel(s) tijdens het verlaagde regime (nacht). De stooklijn (nacht) is bijgevolg tot die waarde 
beperkt. 
Minimale keteltemperatuur T° min: is de minimale temperatuur aan het vertrek van de ketel(s) 
zowel tijdens het comfort en verlaagde regime. Het is «de voet» van de stooklijn zowel bij 
comfort als bij verlaagd regime. 
Opmerking: indien de technicus de stooklijn van een verwarmingskring wil visualiseren, 
dezelfde handelingen uitvoeren, maar wijst 20°C min.T° toe (=ruimtetemperatuur in de 
vertrekken). 
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Voor een gekozen buitentemperatuur, bepaalt de software het vertrek temperatuur tijdens het 
comfort en verlaagd regime. 
 
5.5.6 Beoordeling van de kwaliteit van een stooklijn in situ. 
 
Maakt het onderwerp van 3 vragen «R7, R8, R9», zie scherm 5.5.2. -1 
 
Indien het antwoord aan R7 JA is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het verslag 
gegenereerd. 
Diagnose: 
Aanbeveling tot aanpassing van de stooklijn, daar deze veel te hoog is ingesteld. 
Het opgelopen risico is een oververhitting van de vertrekken. Dit risico wordt beperkt 
indien de radiatoren met thermosstatische uitgerust zijn. 
 
Indien het antwoord aan R8 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Aanbeveling tot vervanging van de regeling van de kringen, waardoor elke kring door 
een eigen regeleenheid wordt gestuurd. 
 
Indien het antwoord aan R9 JA is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het verslag 
gegenereerd. 
Diagnose: 
Aanbeveling tot aanpassing van de stooklijn, daar deze eventueel te hoog is ingesteld, 
met het. 
Risico van oververhitting van de vertrekken. Dit risico wordt beperkt indien de 
radiatoren met thermosstatische uitgerust zijn. 
 

5.6 Invoeren van de kenmerken van de ketels in bedrijf. 
 

TABKNOP Ketels 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Ketels» 

 

Velden vervolledigen volgens scherm 5.6. -1 voor een ketel met een ééntraps brander, met 
een beperking van de invoerlengte, doch zonder filter noch controle door de software. 
Deze velden zijn, voor de 4 ketels, identiek. 
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Scherm 5.6. -1 

 
5.6.1 Onderlinge volgorde der ketels. 
 
In (23) wordt door de software het nummer van de ketel vermeld, waarvan de kenmerken door 
de technicus worden ingegeven. 
 
Indien er geen cascadeopstelling is: in de volgorde van ingeven zonder belang. 
 
Indien er wel een cascadeopstelling is: is de volgorde van het ingeven van de ketels van zeer 
groot belang. 
 
Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
In de methodiek gaat men er vanuit dat de volgorde van het sturen van de ketels altijd 
dezelfde is gedurende de ganse stookperiode. 
De ketel nr. 1 is deze die bij de eerste warmtevraag opstart, dan ketel nr. 2 en dan ketel nr.3 
en als laatste ketel nr. 4. 
Wanneer de ketels uitgerust zijn met tweetraps branders, wordt er vanuit gegaan dat de 
volgorde altijd dezelfde is, namelijk: ketel nr. 1 – vlamgang 1, ketel nr. 1 – vlamgang 2, ketel 
nr. 2 – vlamgang 1, ketel nr. 2 – vlamgang 2, ketel nr. 3 – vlamgang 1, ketel nr. 3 – vlamgang 
2, ketel nr. 4 – vlamgang 1, ketel nr. 4 – vlamgang 2. 
 
5.6.2 Kenmerken van de ketel zelf. 
In (1): kiezen van het type ketel op basis van een scrollende lijst met 7 vaste mogelijkheden, 
zoals afgebeeld op scherm 5.6.2. -1. 
In (2): merk en model van ketel ingeven. 
In (3): fabricatiejaar van de ketel ingeven. 
In (4): merk en model van brander ingeven. 
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In (5): fabricatiejaar van de brander ingeven. 

 
Scherm 5.6.2. -1 

 
5.6.3 Kenmerken van de keteltoestand. 
 
In (6): de kwaliteit van de dichtheid van de rookgassen omloop van de ketel zelf beoordelen. 
Dit vertaalt zich door de keuze: JA / NEEN van sporen van rookgaslekken. 
Door een visuele controle, met brander in bedrijf, van alle manteldelen van de ketel en de 
reinigingsluiken is deze test mogelijk. 
 
In (7): de kwaliteit van de thermische ketelisolatie. 

 
 

5.6.4 Kenmerken verbrandingsluchtcircuit/rookgassen 
 

In (8): Ingeven JA of NEEN in functie van de aanwezigheid of niet van een trekregelaar op de 
rookgasafvoersysteem. 
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In (11): in situ vaststellen dat de luchtcirculatie doorheen de ketel verhinderd wordt bij een 
stilstaande brander. 
Keuze tussen 4 mogelijkheden door een scrollende lijst zoals afgebeeld op scherm 5.6.4. -1. 
- luchtklepdoos met sluitende luchtklep: aanwezigheid van een sluitende luchtklep aan de 

luchtinlaat van de geblazen brander; zie foto 5.6.4. -1 
- rookgasklep: aanwezigheid van een sluitende rookgasklep op de rookgassen afvoer voor 

de aansluiting met de ketel; zie foto 5.6.4. -2 
 

 
Scherm 5.6.4. -1 

 
Indien de selectie met één van de 3 laatste keuzen overeenkomt; in (12), op de vraag van een 
correcte sluiting van de spaarklep: antwoorden door JA of NEEN. 
 
In (21): de waarde van de schoorsteentrek, gemeten met brander in bedrijf. 
 
Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
Hypothese: 
Bij het berekenen van het gemiddelde productierendement wordt geen rekening gehouden met 
de aanwezigheid van een trekregelaar. Nochtans, weet men dat een trekregelaar de trek aan 
de voet van de schoorsteen zal stabiliseren en zo de stabiliteit van de verbranding 
beïnvloeden en de verliezen door spoeling van de vuurhaard beperken. 
 
5.6.5 Bepalen van het rookgasrendement van een niet condenserende ketel door analyse van 
de rookgassen in situ. 
 
Deze paragraaf is enkel van toepassing voor de niet condenserende ketels! 
 
- Mogelijke situaties. 
 

a) Normale situatie: 
Het bepalen van het rookgasrendement wordt door de technicus verwarmingsaudit, tijdens 
zijn bezoek van audit, uitgevoerd. 
In (9): aanvinken «metingen ter plaatsen opgenomen». 
 

b) Situatie waarbij geen metingen mogelijk zijn, maar verbrandingsattest aanwezig 
Dit is een situatie waar U niet mag toelaten. 
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Het is enkel als: 
- het onmogelijk is om de ketel voldoende lang in bedrijf te houden voor een verhoging van 

de keteltemperatuur met voorzorg voor een perfecte afvoer van de geproduceerde warmte 
buiten het stookseizoen. 

- het onmogelijk is om de nodige meetopeningen te verwezenlijken. 
In (9): aanvinken «uit onderhoudsattest» 
In dit geval, het laatste verbrandingsattest raadplegen. 
In Vlaanderen, sinds het in voege treden van het BVR van 8 december 2006, zijn de 
nodige gegevens verplicht en terug te vinden in het verbrandingsattest. 
De technicus zal zich vergewissen dat het verbrandingsattest correct is ingevuld. 
Bij mankementen, zal de technicus het in zijn verslag notificeren. 
c) Situatie waarbij geen metingen mogelijk zijn, noch verbrandingsattest aanwezig. 
Dit is het laatste reddingsmiddel. 
 

Rookgasrendementen van atmosferische  
gasketels door ontstentenis  

Bouwjaar Rookgasrendement in % 
van 1993 tot 2050 93 
van 1982 tot 1992 90 
van 1976 tot 1985 87 
≤ 1975 85 

Tabel 5.6.5. -1 
Deze situatie zal de technicus in zijn verslag notificeren. 
 
Geval van een ketel met een ééntraps brander: 
 
Zie scherm 5.6. -1. 
In (10): het nominale ketelvermogen volgens de kenplaat ingeven. 
In (13), (14), (15), (16): de 4 gemeten waarden, bij de rookgasanalyse, ingeven. 
In (17): de temperatuur van het ketelwater, op het ogenblik van de metingen van de 
rookgasanalyse, ingeven. Deze wordt bepaald door het aflezen van de temperatuur op de 
thermometer van het ketel of bij gebrek aan een ketelthermometer, op een thermometer op 
de aanvoerleiding vertrekkend aan de ketel (bij voorkeur op een thermometer met 
dompelbuis). 
In (18): de verbrandingsluchttemperatuur aan de ingang van de brander, ingeven. 
Voor een «open » ketel (type B), is deze temperatuur ongeveer gelijk aan de gemeten 
temperatuur in de stookplaats. 
Voor een «gesloten» ketel (type C), zal de verbrandingslucht temperatuur in het frisse lucht 
aanvoerkanaal, zo kort mogelijk bij de brander, gemeten worden. In dit geval is de 
temperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur (seizoen gebonden) en is in vele 
gevallen sterk verschillend van de aanwezige temperatuur in het stooklokaal. 
In (19): de waarde van het rookgasrendement berekend door de gas analysator ingeven. 
Herinnering: bij het opstarten van het meettoestel, zich vergewissen dat de instellingen 
overeen komen met de kenmerken van de brandstof. De technicus verwarmingsaudit zal 
de «print out» met de gemeten resultaten in zijn dossier bewaren, om in geval van klachten 
en of opmerkingen de resultaten te kunnen verrechtvaardigen. 
In geval van twijfel over de betrouwbaarheid van de berekende resultaten door het 
meettoestel, zal de technicus het rookgasrendement bepalen volgens de rekenmethode die 
men terug vindt in bijlage 3 van deze cursus. 
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In (20): wordt, door de software berekend, het gecorrigeerde rookgasrendement, t.t.z. het 
rookgasrendement bij een gemiddelde watertemperatuur van 80°C.  
 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
De berekening van het gecorrigeerde rookgasrendement wordt uitgelegd in bijlage 3 van 
deze cursus. 
 
Geval van een ketel met een tweetraps brander: 
 
Raadpleeg scherm 5.6.5.-1 
 

 
Scherm 5.6.5. -1 
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De technicus verwarmingsaudit zal é meetreeksen uitvoeren. Een op kleine vlam en in te 
geven onder «Vlamgang 1» en de tweede op grote vlam en in te geven onder «Vlamgang 
2». 
De natuur van de gegevens zijn identiek. 
 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
Veronderstellingen: 
De methodiek is gebaseerd op een uniformiteit van de vermogensmodulatie van de ketels 
aanwezig in de cascadeopstelling. 
Anders gezegd, de methodiek houdt rekening met twee mogelijke situaties, namelijk: 
- 4 ketels met elk een ééntraps brander  
- 4 ketels met elk een tweetraps of modulerende brander. 

5.6.6 Bepalen van het rookgasrendement van een condenserende ketel. 
 
Deze paragraaf is enkel van toepassing op condenserende ketels. 
 
Het meten van het rookgasrendement bij een condenserend toestel waarbij de rookgassen 
condenseren, vergt een meettoestel met een aangepaste berekeningsmethodiek. 
 
De technicus verwarmingsaudit, zal voor deze toepassing in geen enkel geval zijn eigen 
meettoestel gebruiken. 
 
Met de veronderstelling dat de waarde van het rookgasrendement, niet door een meting «in 
situ»gemeten kan worden, zal het rookgasrendement door de software via forfaitaire waarden 
worden bepaald op basis van: 
- het type ketel 
- de natuur van de brandstof 
- de gemiddelde watertemperatuur, aan de terugvoer van de ketel, gemeten tijdens een het 

stookseizoen. 
Deze waarden vindt men in de tabel hierna: 
 
Rookgasrendement % van condenserende ketels 

Gemiddelde T° 
terugvoer ketel 

Atmosferische 
gasketel 

Gasketel type Unit 
en aangeblazen brander 

Stookolie ketel 
met aangeblazen brander 

< 40°C 102 104 100 
tussen 40 en 55°C 96 100 96 
> 55°C 95 96 94 

Tabel 5.6.6. -1 
 
Hoe de terugvoer temperatuur beoordelen? 
 
Heel wat parameters komen in aanmerking bij de analyse. Bijvoorbeeld, het hydraulische concept van 
de primaire kring (men ziet van alles en zeker bij renovaties van stookplaatsen), type van aansluitingen 
en regeling van de endeenheden (inbegrepen het sanitair warm water), de goede werking van de 
secundaire regeleenheden in overleg met de regeling van de primaire kring, de regelingen eigen aan 
de ketels (ketelthermostaat, stooklijn), de voorrangsmodus bij cascades, de werking in parallel, … 

 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 71 
 

Daarvoor, de huidige methodiek geeft aan de technicus verwarmingsaudit de elementen om 
snel een bundel van vermoedens die hem toelaat om te oordelen of de ketel het ganse jaar 
condenseert, onder de vorm van 3 vragen (lijst van oorzaken van slechte condensatie): 
 

 
Scherm 5.6.5. -1 

 
In (4): het antwoord aangaande de bypass ingeven 
 BP = bypass (gesloten collector of evenwichtsfles of regelkranen in verdeelsysteem): 
  ° B = afwezig, dus goed 
  °M = aanwezig dus nadelig = slecht 
 
In (5): het antwoord aangaande de ketelregeling ingeven 
 RCTG = regeling ketel in glijdende temperatuur 
  ° B = aanwezig en goed geregeld (max. 5°C boven de meest vragende kring) 

° M = afwezig of ongeschikte instelling (meer dan 15°C boven de meest 
vragende kring) 

° P = gedeeltelijk correct (max. 15°C boven de meest vragende kring) 
 

In (6): het antwoord aangaande de regeling van de secundaire kringen 
 RCSTG = regeling secundaire kringen in glijdend temperatuursysteem 
  ° B = aanwezig en goed geregeld 
  ° M = afwezig of slecht geregeld 
  ° P = gedeeltelijk correct (aanwezigheid van emissiesystemen op hoge 
temperatuur) 
 
De toewijzing van het water temperatuur bij de terugvoer aan de ketel(s) is gebaseerd op de 
overeenstemmingen volgens tabel 5.6.6. -2 
 
 
 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 72 
 

BP RCTG RCSTG   

G G G Lager dan 40°C 

G G S Lager dan 40°C 

G G P Lager dan 40°C 

G S G Lager dan 40°C 

G S S Meer dan 55°C 

G S P Begrepen tussen 40 en 55°C 

G P G Lager dan 40°C 

G P S Meer dan 55°C 

G P P Begrepen tussen 40 en 55°C 

S G G Lager dan 40°C 

S G S Lager dan 40°C 

S G P Begrepen tussen 40 en 55°C 

S S G Meer dan 55°C 

S S S Meer dan 55°C 

S S P Meer dan 55°C 

S P G Begrepen tussen 40 en 55°C 

S P S Meer dan 55°C 

S P P Begrepen tussen 40 en 55°C 

Tabel 5.6.6. -2 
 

5.6.7 Inlassen van bemerkingen 

 

In (22) bij scherm 5.6. -1: Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, 
mogelijkheid tot toevoeging van bemerkingen voor elke geauditeerde ketel in een identiek veld 
zoals afgebeeld op scherm 5.1. -3. De bemerkingen worden in het rapport opgenomen, onder 
de titel,  
«Opmerkingen betreffende de regeling en onderhoud van de ketel(s)» zoals afgebeeld op 
scherm 8.4. -1. 

 
 

5.7 Invoeren van de kenmerken betreffende de warmtedistributie. 

TABKNOP Distributie 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Distributie» 
 
5.7.1 Dubbele benadering 
 
De software laat de technicus verwarmingsaudit de keuze tussen: 
 
- een beknopt of een uitgebreid onderzoek van de distributieleidingen voor warm water 
- een beknopt of een uitgebreid onderzoek van de kranen waardoor warm water doorstroomt 
 
In (1) en (2) vinkt de technicus zijn keuze. 
 
Wanneer de keuze «beknopt» is voor de 2 onderwerpen, verschijnt het scherm zoals hierna 
afgebeeld. 
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Scherm 5.7.1. -1 

 
5.7.2 Vragen met automatische antwoorden. 
De vragenlijst omvat 7 vragen met verplicht antwoord op D1 en D2. 
Die vragen hebben betrekking op: 
- de isolatie van de distributieleidingen 
- de isolatie van de afsluiters/kranen 
- de sturing van de circulatiepompen 
- de toepasselijkheid van de bestaande kringen 
 
Verplichte vragen 
 
Indien het antwoord op D1 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Men moet de leidingen in permanente onverwarmde ruimte thermisch isoleren 
(stooklokalen, technische schachten, valse plafonds,…). 
 
Indien het antwoord op D2 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Het is sterk aanbevolen de kranen en toebehoren thermisch te isoleren. 
 
Niet verplichte vragen 
 

Indien het antwoord op D3 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
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Diagnose: 
Bij de vervanging van een circulatiepomp, opteer voor toerental gestuurde pompen. 
 
Indien het antwoord op D4 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Met een kleinere delta T, doe beroep op een vakman om het debiet van de 
circulatiepomp te verlagen (normale situatie bij pompen uitgerust met een instelbare 
snelheidsregeling). Mocht een niet comfortabele situatie ontstaan, dan terug naar de 
oorspronkelijke instellingen terug keren. 
 
Indien het antwoord op D5 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Vanaf het ogenblik dat er geen warmte meer afgenomen wordt, de pompen  zo snel 
mogelijk afzetten. 
 
Indien het antwoord op D6 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Vanaf het ogenblik dat er geen warmte meer afgenomen wordt, de pompen zo snel 
mogelijk afzetten. (op voorwaarde dat de technische kenmerken van de toestellen, het 
toelaten). 
 
Indien het antwoord op D7 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
De plaatsing van een individuele regeling voor elke verwarmingskring is noodzakelijk. 
 
5.7.3 Uitgebreid onderzoek van de distributieleidingen. 
 
Een venster gaar open waardoor de gegevens van de leidingen kunnen ingegeven worden, zie 
scherm 5.7.3. -1. 
 
In (4): de software kiest een referentienummer van één te onderzoeken stuk leiding. 
In (5): tekst in tikken die de technicus moet toelaten om het stuk leiding later te identificeren. 
In (6): de lengte van het onderzochte stuk leiding in meter ingeven. 
In (7): Kies uit 1 van de 4 mogelijke situatie, zoals afgebeeld op scherm 5.7.3 -2 
In (8): Voer de nominale diameter van de leiding in door de lijst te raadplegen volgens scherm 
5.7.3.-3. 
Een volledige lijst is beschikbaar in bijlage 4. 
In (9): Voer het watertemperatuurregime in van dat stuk leiding volgens 1 van de 3 
mogelijkheden volgens scherm 5.7.3. -4. 
In (10): Voer het type werkperiode in dat er watercirculatie is in die leiding volgens 1 van de 3 
mogelijkheden volgens scherm 5.7.3. -4. 
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Scherm 5.7.3. -1 

 

 

Scherm 5.7.3.-2 
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Scherm 5.7.3. -3 
 

 
Scherm 5.7.3. -4 

 

 
Scherm 5.7.3. -5 

Door de knop (11) «+ toets» in te drukken, wordt het stuk leiding in de lijst opgenomen.. 
In het venster (13) zijn de kenmerken van elk stuk leiding gerangschikt volgens volgorde van 
ingaven. 
Door de knop (12) «- toets» in te drukken, wordt de gekozen lijn (in het grijs) uit de lijst 
verwijderd. 
 
In (14): wordt het resultaat van de energiebesparing op het energieverbruik door het isoleren 
van de leidingen automatisch door de software berekend. 
 
De uitleg van de bewerkingen van de 5 numerieke gegevens (van (6) tot (10)) zijn in bijlage 5 
vervat. 
 
5.7.4 Uitgebreid onderzoek van de warm water afsluiters of kranen. 
 
Een venster gaar open waardoor de gegevens van de afsluiters/kranen kunnen ingegeven 
worden, zie scherm 5.7.4. -1. 
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In (15): de software kiest een referentienummer van één te onderzoeken afsluiter. 
In (16): tekst in tikken die de technicus moet toelaten om de afsluiter later te identificeren. 
In (17): voer het aantal afsluiters van dat type in aanwezig op de installatie. 
In (18): Kies uit 1 van de 2 mogelijke types van afsluiter/kranen, zoals afgebeeld op scherm 
5.7.4 -1 en -2 
In (19): Voer de nominale diameter van de afsluiter in door de lijst te raadplegen volgens 
scherm 5.7.3.-3. 
Een volledige lijst is beschikbaar in bijlage 5. 
In (20): Voer het watertemperatuurregime in van dat stuk leiding volgens 1 van de é 
mogelijkheden volgens scherm 5.7.3. -4. 
In (21): Voer het type werkperiode in dat er watercirculatie is in die leiding volgens 1 van de 3 
mogelijkheden volgens scherm 5.7.3. -4. 

 

Scherm 5.7.4. -1 
 

Door de knop (22) «+ toets» in te drukken, wordt de afsluiter in de lijst opgenomen.. 

In het venster (24) zijn de kenmerken van elke afsluiter gerangschikt volgens volgorde van ingaven. 

Door de knop (23) «- toets» in te drukken, wordt de gekozen lijn (in het grijs) uit de lijst verwijderd. 

 

In (25): wordt het resultaat van de energiebesparing op het energieverbruik door het isoleren van de alle 

afsluiters vervat in de tabel (24) automatisch door de software berekend. 

 

De uitleg van de bewerkingen van de 5 numerieke gegevens (van (6) tot (10)) zijn ij bijlage 5 vervat. 
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Scherm 5.7.4. -2 
Beeld van een afsluiter met flensen 
 

 
Foto 5.7.4. -1 

 
Beeld van een bolafsluiter 

 
Foto 5.7.4. -2 

 

 
Scherm 5.7.4. -3 
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Scherm 5.7.4. -4 

 

Gebruik van deze gegevens in de methodiek en door de software « Audit-H100)»  
 
De uitleg van de bewerkingen van de 5 numerieke gegevens (van (17) tot (21)) zijn ij bijlage 6 
vervat. 
 

 
5.7.5 Inlassen van bemerkingen 

 

In (1): Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, mogelijkheid tot toevoeging 
van bemerkingen zie scherm 5.5.4. -1. De bemerkingen komen dan te voorschijn in het 
auditverslag onder de titel « Opmerkingen betreffende de distributie» zoals afgebeeld op 
scherm 8.4. -1 
 

 
 

5.8 Invoeren van de kenmerken betreffende de warmte afgiftesystemen. 

TABKNOP Afgifte 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Afgifte» 
 

Maakt het onderwerp van 2 vragen « E1, E2», zie scherm 5.8. -1 
 

 
Scherm 5.8. -1 

 

5.8.1 Vragen met automatische antwoorden. 
Verplichte vragen 
 
Indien het antwoord op E1 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
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Diagnose: 
Plaatsen van een isolerende en weerkaatsende folie op de binnenwand van de 
buitenmuur achter de radiator. 
 
Indien het antwoord op E2 NEEN is, wordt de volgende aanbeveling automatisch in het 
verslag gegenereerd. 
Diagnose: 
Overweeg de vervanging van de verglaasde delen door thermische geïsoleerde opake 
wanden. 
 
De foto 5.8. 1 toont een situatie die de technicus, tijdens de audit, niet mag ontgaan. 
 

 
Foto 5.8. -1 

 

 

5.8.2 Inlassen van bemerkingen 

 

In (1): bij scherm 5.8. -1: Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, 
mogelijkheid tot toevoeging van bemerkingen zoals afgebeeld op scherm 5.1. -3. De 
bemerkingen worden in het rapport opgenomen, onder de titel,  
«Opmerkingen betreffende de warmteafgifte (s)» zoals afgebeeld op scherm 8.4. -1. 
 

5.9 Invoeren van de commentaren. 

TABKNOP «Commentaren» 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Commentaren» 
 
5.9.1 Inlassen van bemerkingen 
 
Zoals afgebeeld op het scherm 5.9.2. -1, de software heeft twee vensters voorzien voor het 
neerschrijven van zijn eigen vaststellingen. 
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- het eerste venster is bestemd voor het registreren van de vaststellingen die enkel in het 
elektronisch dossier worden bewaard. Deze komen niet voor in het rapport. 

 
- het tweede venster is bestemd voor de commentaren die niet in het rapport verschijnen. 
 
5.9.2 Mobiliteit van de inhoud 
 
schrift: enkel tekst 
 
Invoer:  
Van tekst: ja, via de commando’s «ctrl C» voor de tekst uit de bron, en «ctrl V» om de tekst in 
dat venster in te lassen. 
Aandacht: letterstijl, politie, grootte, kleuren en kaders worden niet mee ingevoerd. 
Beelden: Neen, niet mogelijk. 
 
Uitvoer: 
Met het pijltje, kies de ganse tekst of een deel ervan. 
Via de commando’s «ctrl C» voor de tekst uit de bron, en «ctrl V» om de tekst op de gewenste 
plaats in te lassen. 

 

 
Scherm 5.9.2. -1 

 

5.10 Weergave van de resultaten. 

TABKNOP «Resultaten» 

 

Manipulatie in de software: zich positioneren en klikken op de tab «Resultaten» 
 
De resultaten die op het scherm verschijnen worden weergegeven in het voorbeeldscherm 
5.10. -1 
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Scherm 5.10. -1 

 

5.10.1 Jaarrendement van de warmteproductie. 

 

In (1): Het gemiddeld jaarlijkse productierendement (op Hi) ŋpro t.t.z. van het geheel van de 
ketelbatterij van 1 tot 4 is door de software berekend volgens de beschreven methode in 
bijlage 4 
Het is de gemiddelde waarde van de hele gebruiksperiode van de ketels op basis van: 
- een volledig jaar, men spreekt dan van een jaarlijks productierendement 
- een stookseizoen, men spreekt dan van een seizoen productierendement. 
 
Een aanduiding met een waarde van 0,0 %, duidt aan dat de software geen berekening heeft 
gemaakt door gebrek aan ontbrekende gegevens. 
 
5.10.2 Jaarlijkse belastingsgraad van de warmteproductie. 

 
In (2): de jaarlijkse belastingsgraad berekend door de software. 
Die belastingsgraad is de tijd uitgedrukt in % gedurende welke de ketel op vol vermogen heeft 
gewerkt ten opzichte van de verwarmingsperiode. 
In (3): het aantal werkuren (van de ketel) op nominaal vermogen. 
 
Aantal uren = genormaliseerd energieverbruik / (som van het vermogen van de ketelbatterij) 
 
Belastingsgraad = 100 * (Aantal uren / gebruiksperiode) 
 
Berekening van het voorbeeld: 
Gebruiksperiode: 365 dagen 
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Genormaliseerd verbruik: = 320.250 kWh 
Vermogen = 210 + 210 = 420 kW 
Aantal werkuren = 320.250 / 420 = 762,5 uren = ~ 763 uren 
Jaarlijkse belastingsgraad: 100 * 763 / 8760 = 8,7 % of afgerond 9% 
 
Voor een tertiaire installatie, zijn we van oordeel dat de belastingsgraad minstens 20% zal 
bedragen of 1200 werkuren (de installatie werkt dan 20 %  of 1200 uren van het stookseizoen 
op vol vermogen. 
 
5.10.3 Voordelen bij de volledige renovatie van die stookinrichting. 

 
1) Financiële aspect: energiekosten. 
In (4): tik hier de prijs in van het gas «prgas» met de eenheid €excl. BTW / kWh Hs 
In (5): tik hier de prijs in van de stookolie «prmaz» met de eenheid € excl. BTW / liter 
 
2) Renovatie scenario’s. 
De tabel met 4 kolommen (6), (7), (8), (9) verklaren de 4 volgend renovatiescenario’s aan: 
Scenario 1: één of meerdere condenserende gasketels met modulerende branders 
Scenario 2: één of meerdere gasketels op lage temperatuur (maar niet condenserend) 
Scenario 3: één of meerdere stookolieketels op lage temperatuur ( maar niet condenserend) 
Scenario 4: één of meerdere condenserende stookolieketels 
 
In (7): berekende besparing aan brandstof op het genormaliseerde verbruik uitgedrukt in kWh 
Hi voor stookolie en op Hs voor aardgas. 
In (8): berekende waarde van die energie besparing  ten opzichte van het jaarlijks 
genormaliseerde verbruik uitgedrukt in %. 
In (8): berekende waarde van de financiële besparing op de brandstof uitgedrukt in € excl. 
BTW /jaar. 
(rekening houdend met de ingegeven prijzen van de brandstoffen onder (4) en (5)). 
 
Die besparingswaarden zijn gebaseerd op gemiddelde productierendementen volgens 

referentie ŋref weer gegeven in tabel 5.10.3. -1 
 
Keteltechnologie van de nieuwe stookinrichting (na 
renovatie) 

ŋref (op Hi) in % 

Condenserende gasketel met modulerende brander 101 
Gasketel type lage temperatuur 92 
Stookolieketel type lage temperatuur 92 
Condenserende stookolieketel  98 

Tabel 5.10.3. -1 
 

Energiebesparing: 

Voor gas: EE = CN * (1 – ŋpro / ŋref ) / 0,90244 in kWh Hs 

Voor stookolie: EE = CN * (1 – ŋpro / ŋref ) / 0,94 in kWh Hi 
 
Energiebesparing in %: 

Voor gas: pEE = 100 * (1 – ŋpro / ŋref ) / 0,90244 in kWh Hs in % 

Voor stookolie: pEE = 100 * (1 – ŋpro / ŋref ) / 0,94 in kWh Hi in % 
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Financiële besparing op het gespaarde verbruik: 
Voor gas: EF = EE * prgas in € excl. BTW / normaal jaar 
Voor stookolie: EF = EE * prmaz in € excl. BTW / normaal jaar 
Behandeling voor een bijzonder geval: 
De software voorziet eveneens een berekening van de energie en financiële besparingen 

volgens door de deskundige ingegeven waarde ŋpro en  ŋref in (10) en (11) voor een specifiek 
geval. 
 
5.10.4 Inlassen van bemerkingen 

 

In (14): Door op de knop «inlassen van bemerkingen» te klikken, mogelijkheid tot toevoeging 
van bemerkingen zie scherm 5.1. -3. De bemerkingen komen dan te voorschijn in het 
auditverslag onder de titel « Opmerkingen betreffende de resultaten» zoals afgebeeld op 
scherm 8.4. -1 
 

 

Hoofdstuk 6: Gegevens voor de certificatie in het BHG. 
 

6.1 Beoogd doel. 

 

Van de deskundige wordt verwacht dat er tijdens de audit een reeks technische informatie 
betreffende de kenmerken van de installatie opgenomen worden ten gunste van een 
certificateur. 
Deze gegevens hebben geen enkele invloed op de door de software berekend 
energieprestatie. 
 

6.2 Ingeven van de technische gegevens. 

 

Het scherm voor het invoeren van de gegevens wordt op scherm 6.2. -1 hierna afgebeeld: 
 
Er zijn 7 principiële vragen met antwoord JA of NEEN. 
Indien het antwoord op vraag C3 «JA» is, dan verschijnt er een venster met gele achtergrond 
met de vragen C4, C5, en C6. 
Indien het antwoord op vraag C5 «Andere» is, zal de deskundige de natuur van die WP op de 
scrollende tekst bevestigen. 
Vraag C4: vector: keuze tussen gas of elektriciteit 
Vraag C5: type vector: 5 mogelijke keuze volgens scrollende tekst afgebeeld op scherm 6.2. -2 
Indien het antwoord op vraag C7 «NEEN» dan verschijnt, op gele achtergrond, vraag 8. 
Indien het antwoord op vraag (C10) «JA» is, dan verschijnt, op gele achtergrond, de vragen 
C11, C12. 
Vraag 12: totale inhoud van de boilers: 3 mogelijke keuze volgens een scrollende scherm 
afgebeeld op 6.2. -3 
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scherm 6.1 

 

 
scherm 6.2.- 1 

 

 
scherm 6.2.-2 
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Indien het antwoord op vraag C13 «JA» is, dan verschijnt, op gele achtergrond, vraag 14. 
 

6.3 Gebruik van deze technische informatie. 

 

De vragen en antwoorden worden expliciet, op het einde van het auditverslag, opgenomen 
onder de titel «Bijkomende vragen voor de certificatie in het BHG» zoals afgebeeld op scherm 
8 ??? 

Hoofdstuk 7: Gegevens voor de certificatie in het WG. 

Een voorstel van tekst van het WG wordt verwacht. 

7.1 Beoogd doel. 

 

Van de deskundige wordt verwacht dat er tijdens de audit een reeks technische informatie 
betreffende de kenmerken van de installatie opgenomen worden ten gunste van een 
certificateur. 
Deze gegevens hebben geen enkele invloed op de door de software berekend 
energieprestatie. 
 

7.2 Ingeven van de technische gegevens. 

 

7.3 Gebruik van deze technische informatie. 

 
De vragen en antwoorden worden expliciet, op het einde van het auditverslag, opgenomen 
onder de titel «Bijkomende vragen voor de certificatie in het WG» zoals afgebeeld op scherm 8 
Y. 
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Hoofdstuk 8: Het ontstaan van het auditverslag door de software «H100» 

 

8.1 Het ontstaan van het auditverslag. 

 

Het auditverslag wordt automatisch door de software opgesteld, t.t.z. zonder tussenkomst van 
de technicus verwarmingsaudit. 
 

8.2 Structuur van het verslag. 

 

De structuur van het auditverslag is, voor een gewest, steeds dezelfde en wordt niet door de 
eigenheid van de geauditeerde installatie beïnvloed. De structuur vindt U in onderstaande 
tabel 8.2. -1 
 
 Eigenheid per gewest 
Status van het dossier Gelijk voor de 3 gewesten 
Administratieve gegevens Gelijk voor de 3 gewesten 
Gegevens over het gebouw waar de  
cv-installatie is geïnstalleerd 

Gelijk voor de 3 gewesten 

Actuele toestand van de cv-installatie Gelijk voor de 3 gewesten 
Energieverbruik / jaar Gelijk voor de 3 gewesten 
Aanbevelingen (tot verbeteringen) 
- distributie 
- regeling 
- onderhoud ketels 
- beheer van de warmteproductie 

Gelijk aan de 3 gewesten 

Aanbevelingen: thematische opmerkingen: 
- algemene gegevens 
- bezetting 
- energieverbruik 
- distributie 
- regeling 
- warmte emissie 
- sanitair warm water 
- onderhoud en besturing der ketels 
Algemene opmerkingen 

Gelijk voor de 3 gewesten 

Bijkomende vragen voor de certificatie: 
in BHG of 
in WG 

Aanwezig in BHG 
Aanwezig in WG 
Afwezig in VL 

Coördinaten van de technicus  Gelijk voor de 3 gewesten 
Bijlage: Bestaat voor elke gewest; maar specifieke 

inhoud voor elk gebied. 

Tabel 8.2. -1 
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Scherm 8.2. -2 
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Scherm 8.2. -3 
 

 

8.3 Het aantonen van het auditverslag. 

 

De verschillende handelingen om het auditverslag zichtbaar op het scherm te tonen: 
1) Initiële commando: 
a) Tabknop «Dossier» aanklikken en vervolgens op de lijn «Auditverslag op het scherm 

tonen» 
Zie scherm 8.3. -1  
of 
b) klikken op icoon in (1) op het scherm 8.4. -1 
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Scherm 8.3. -1 

 

 
Scherm 8.3. - 2 

 

2) Verschijnt in de dialoogbox “afdrukken” zoals afgebeeld in scherm 8.3. – 3 

In (1): taalkeuze van het verslag die op het scherm verschijnt. 

 
Scherm 8.3. - 3 
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In (2): op OK klikken om te bevestigen. 
 

 
Scherm 8.3. -4 
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Scherm 8.3. -5 

 

 

8.4 Het personaliseren van het auditverslag. 

De tabel 8.4. -1 toont de persoonlijke aanpasbare delen. 
 Eigenheid per gewest 
Status van het dossier Software (niet aanpasbaar) 
Administratieve gegevens Software (niet aanpasbaar) 

Gegevens over het gebouw waar de  
cv-installatie is geïnstalleerd 

Software (niet aanpasbaar) 

Actuele toestand van de cv-installatie Software (niet aanpasbaar) 
Energieverbruik / jaar Software (niet aanpasbaar) 
Aanbevelingen (tot verbeteringen) 
- distributie 
- regeling 
- onderhoud ketels 
- beheer van de warmteproductie 

Software (niet aanpasbaar): op basis van de  
antwoorden op de vragen en van 

bepaalde technische gegevens. 
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Aanbevelingen: thematische opmerkingen: 
- algemene gegevens 
- bezetting 
- energieverbruik 
- distributie 
- regeling 
- warmte emissie 
- sanitair warm water 
- onderhoud en besturing der ketels 
Algemene opmerkingen 

Persoonlijke inbreng van de technicus 
verwarmingsaudit 

Bijkomende vragen voor de certificatie: 
in BHG of 
in WG 

Software (niet aanpasbaar) 

Coördinaten van de technicus  Software (niet aanpasbaar) 
Bijlage: Software (niet aanpasbaar) 

Tabel 8.4. -1 
 

Het auditverslag is eveneens automatisch gemerkt met 3 gedrukte gegevens in de groene 
rand van elk pagina: 
- Naam van de erkende technicus verwarmingsaudit 
- De datum van de audit 
- Het aantal bladzijde van het auditverslag 
 
Voorbeeld van een persoonlijke inbreng door de technicus verwarmingsaudit: 
 

 
Scherm 8.4. - 1 

8.5 Het uitprinten van het verslag. 
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De verschillende handelingen om het auditverslag uit te printen: 
 

1) Initiële commando: 
a) Tabknop «Dossier» aanklikken en vervolgens op de lijn «Afdrukken» 
Zie scherm 8.5. -1  
of 
b) klikken op icoon in (2) op het scherm 8.4. -1 
of 
c) druk op de toetsen «ctrl P», waar ook het pijltje zich in de software bevindt. 

 
2) Verschijnt het venster «Print», afgebeeld op het scherm 8.5. -1, om de printer te kiezen 

beschikbaar op de computer waarop de software draait. 

 
 

 
Scherm 8.5. -1 

8.6 Voorbeeld van een auditverslag. 
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Een bijvoegsel specifiek voor het BHG en voor WG worden hierna als voorbeeld weergegeven. 

(Momenteel niet beszchikbaar)
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Hoofdstuk 9: Aanpassen van een dossier met de software « Audit H100». 

 

9.1 Principe. 

De gebruiker heropent een dossier van een niet geregistreerde verwarmingsaudit. 

Hij kan onmiddellijk de gewenste aanpassingen uitvoeren: 

- elke verplichte gegeven 

- elke facultatieve gegeven 

 

In het bijzonder: 

- indien hij het aantal ketels wenst aan te passen, zullen de ketels met de hoogste nummers “geschrapt” 

worden. Men zal niet de gegevens van de niet gewijzigde ketel(s) opnieuw moeten ingeven. 

 

De resultaten, door de software, berekend alsook de inhoud van het 

verwarmingsauditrapport worden ogenblikkelijk aangepast zonder manuele ingreep van 

de uitvoerder. 
 

Hoofdstuk 10: Een verwarmingsauditrapport officialiseren. 

 

10.1 . Controle van de « input ». 

Vooraleer de audit te registreren, zal de technicus verwarmingsaudit zich vergewissen dat: 
 

- Alle verplichte velden correct ingevuld zijn, 
- Dat alle vragen beantwoordt zijn, 
- Dat de nodige commentaren die enkel, in de elektronische versie van het verslag 

mogen verschijnen, ingetikt zijn, 
- Dat alle commentaren die op het verwarmingsauditverslag moeten verschijnen, wel 

degelijk ingetikt zijn geweest. 
 

10.2 Verificatie van de ingegeven informatie. 

 Wanneer de Tab «verifieer dossier » ingedrukt wordt, start de software met de controle 
op de correctheid van sommige gegevens. 
 Indien er mankementen zijn, wordt de « Tab » waar er iets in ontbreekt of foutief of 
onvolledig is, rood opgelicht. 
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Scherm 10.2. – 1 
 
 

 
Scherm 10.2. – 2 

 

10.3 Het verbeteren van de gegevens en de nieuwe controle op de juistheid 
van de gegevens. 
 

 De nodige verbeteringen intikken, en op de « Tab » resultaten drukken. 
 Vervolgens, druk op de rode verlichte Tab, en indien het probleem opgelost is, 
verandert de kleur naar licht blauw. 
 Vervolgens, druk op de « Tab – verifieer dossier » opnieuw 
 (zie scherm 10.1. – 1. 
 Controleer of U een resultaat heeft. 
 Indien niet, start men een nieuwe controle van alle gegevens Tab per Tab. 
Vergeet niet alle vragen te beantwoorden. 
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Scherm 10.3. - 1 

10.4 Het opladen van het dossier. 

 Druk op de toets « Opladen dossier » 
 In het verwarmingsauditverslag verschijnt links bovenaan, het dossiernummer met het 

erkenningnummer van de technicus verwarmingsaudit. 
 

 
Scherm 10.4. – 1 
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10.5 Het afdrukken van het verwarmingsauditverslag. 

 Druk op de toets « Afdrukken » 
Kies vervolgens de « taalkeuze » 
Druk op « OK » 
Maak de keuze van de printer. 

 
Scherm 10.5. - 1 

10.6 Het bewaren van het verwarmingsauditverslag. 

Indien de technicus verwarmingsaudit het wenst, kan een kopij op de pc  van de technicus 
worden bewaard. 
Het verslag is in « pdf » beschikbaar. 
De technicus bewaart, een kopij, in de file van zijn keuze. 
 

10.7 Het downloaden van een uitgevoerde audit. 

Stel dat U gevraagd wordt, om de studie voor de renovatie van een  stookplaats, uit te 
voeren. 
Door de naam van de contactpersoon of, van het bedrijf waar die persoon werkt of, de 
postcode van de plaats waar de audit werd uitgevoerd, kunt U uw gecertificeerd 
verwarmingsaudit dossier terug oproepen. 
 
Klik op de Tab « dossier » en vervolgens op « downloaden dossier ». 
Vul de naam van het gebouw in, of de naam van de technische verantwoordelijke of de 
postcode van de gemeente waar de audit plaats vondt. 
 
Klik op « zoeken », er verschijnt een lijst van de uitgevoerde audits in die gemeente. 
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Door de gewenste audit aan te vinken en vervolgens op “downloaden dossier” klikken, zal de 
software U vragen in welke file het dossier bewaard moet worden. 
 

 

Scherm 10.7. - 1 
 

 

Hoofdstuk 11: Beoordelen en verwerken van specifieke installaties met 
behulp van de software 

11.1 Ketelbatterij met gemengde vlamgangen één en twee-traps. 
11.1.1 Voorstelling van het specifieke geval: 

We illustreren het onmiddellijk met een voorbeeld. 

De ketelbatterij bestaat uit 3 ketels: 
Ketel A: 120 kW met ééntraps brander 
Ketel B: 230 kW met een tweetraps brander 
Ketel C: 315 kW met een modulerende brander (10% à 100%) 
In situ, stelt de auditeur vast dat de ketelcascade de ketels opstart in de volgorde A, B, C. 
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11.1.12 Gebruik van de software”audit- H100” 

 
- eerst de software parametreren voor een installatie uitgerust met een cascade. 
  Door het aanvinken van de keuze (4) van het scherm 5.27 is het OK. 
- Voor elk van de drie ketels, de gegevens volgens het scherm afgebeeld op scherm  
  5.3 – 5 ingeven. 
- Voer in als ketel 1 = ketel A met de gemeten waarden van de enige vlamgang, als vlam 1 
  (Bij een ééntraps brander worden enkel de parameters van vlam 1 ingevuld) 
- Voer in als ketel 2 = ketel B met de werkelijke gemeten waarden van de kleine vlam in de 
tabel vlam 1 en deze gemeten in de tweede vlamgang in de tabel vlam 2. 
- Voer in als ketel 3 = ketel C met de gemeten waarden op ongeveer 60% van het nominale 
vermogen in de tabel vlam 1 en deze gemeten op volle belasting (100%) in tabel vlam 2. 
 

11.2 Ketelbatterij in Eco-groupage. 

 

De “eco-groupage” is een zeer specifiek concept, door de ketel fabrikant St Roch te Couvin 
Ontworpen 
 

11.2.1 Voorstelling van het specifieke geval: 

 
De “eco-groupage” heeft de volgende basis kenmerken: 
- een aantal N ketels met eenzelfde vermogen en brandstof groeperen, 
- op het gebied van hydraulisch (zie scherm 11.1 – 1), elke ketel is afgetakt van een mono- 
  collector, 
- elke ketel is met een eigen circulatiepomp uitgerust, die een gelijke theoretisch waterdebiet 
  Dx doorheen alle ketels laat vloeien. 
- elke ketel is met een eigen klep uitgerust die de watercirculatie doorheen de ketel stil legt bij 
het doven van de brander (dikwijls is dat een terugslagklep, ook “flow-check” genoemd). 
 
Variante: 
- de cascade is dikwijls, door een regeling met een vertrekvoeler op de mono – collector 
geplaatst en een buitenvoeler, gestuurd. Dit is niet een absolute regel. 
Tijdens de audit van de installatie is een diepe controle nodig. Soms wordt de cascade, door 
een ruimtevoeler geplaatst in een referentieruimte, of door een vaste temperatuur instelling 
van een thermostaat geplaatst op de vertrek – collector, bevolen. 
 
Dit heeft voor gevolg: 
- dat de temperatuur van het “retourwater” die in de 2de, 3de, etc. ketel gaat, doorlopend 
schommelt en niet onderling overal gelijk is. 
De temperatuursverhogingen in/uit voor elke aftakking van een ketel hangt van de onderlinge 
debieten D1 & De af. De = het debiet van de unieke verwarmingskring. 
 

11.2.2 Gebruik van de software H 100. 

 
Voorgesteld door het volgende voorbeeld: N = 9 identieke atmosferische gasketels P = 60 kW 
van 1980. 
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- Beschouw het geheel van de K ketels als 4 ketels. 
- ketel 1 = 2 * 60 = 120 kW, ketel 2 = 2 * 60 = 120 kW, ketel 3 = 2 * 60 kW = 120 kW,  
ketel 4 = 3 * 60 kW = 180 kW 
Ketel 1 wordt als eerste ketel gestuurd en is op de eerste aftakking van de terugvoer van de 
installatie geïnstalleerd (laagste watertemperatuur) 
- Beschouw dat die 4 ketels in cascade gestuurd zijn, en dat elke ketel een klep heeft die de 
waterirrigatie stopt. Aanvinken “aanwezigheid van gemotoriseerde afsluiters”. 
- Beschouw de cascade als een geheel in glijdende temperatuur gestuurd. 
Aanvinken “aanwezigheid van een cascaderegelaar die de vlamgangen regelt. 
Aanvinken “ glijdende watertemperatuur zonder lage limietwaarde” behalve wanneer de 
cascade gestuurd wordt door een vaste ingestelde vertrekvoeler aan de collector, dan zal men 
aanvinken “glijdende watertemperatuur met lage limietwaarde van 60°C”. 
 
Daardoor, is elk van deze 4 (equivalente) ketels, tweetraps. 
De technicus verwarmingsaudit zal het verbrandingsrendement, op één ketel van elke reeks, 
meten. 
De gemeten waarde worden, in de tabel, onder vlam 1 genoteerd. 
Zodoende, door het beschouwen van 8 vermogen of vlamgangen komt men in de buurt van 
het gedrag van een ketelbatterij met N ketels.  

 
Fig 11.1  

 

11.3 Ketelbatterij met meer dan 4 ketels NIET in Eco-groupage.. 

 

11.3.1 Voorstelling van het uitzonderlijke geval. 

 
Het kan dat er meer dan 4 ketels in dienst zijn voor deze installatie. 
Aandacht: vergeet niet de ketel(s) die als strategische reserve dienen, af te trekken van het 
totaal aantal toestellen aangesloten op de installatie. 
 

11.3.2 Gebruik van de software H 100 

 
Principe. 
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a) Indien de N ketels in batterij gestuurd zijn, zal men de 3 eerste opgeroepen ketels als 
dusdanig nemen en de ketel 4 = de som van N – 3 resterende ketels. 

- het verbrandingsrendement van de ketel 4 = het gemiddelde verbrandingsrendement 
van de twee eerste van de N – 3 resterende ketels. 
 

b) Indien de N ketels niet in cascade gestuurd zijn, maar elk onafhankelijk van elkaar door 
middel van hun respectievelijke ketelthermostaat, de volgorde van de ketels kiezen in functie 
van de afdalende ingestelde waarde van de ketelthermostaten en vervolgens gaat men verder 
zoals onder punt a.  

11.4 Verwarmingssysteem met een Niet gekend energieverbruik. 
 

11.4.1 Voorstelling van dit uitzonderlijke geval 

 

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke van de installatie te goeder trouw niet over de 
gegevens van het energieverbruik beschikt. 
Dit kan voorvallen, b.v. bij een recente aankoop van het pand. 
 
De eerste stap van de technicus verwarmingsaudit is de financiële waarde van de factuur of de 
facturen te vragen. Met het bedrag in € en de benaderende stookperiode is de technicus 
verwarmingsaudit in staat om het verbruik rekening houdend met de gemiddelde prijs van de 
brandstof tijdens die periode. 
Die begroting wordt als de meeste geloofwaardige aanzien en wordt zonder meer aanvaardt. 
Bij gebrek aan deze benadering, is de hierna beschreven methodiek van toepassing. 
 

11.4.2 Gebruik van de software « Audit-H100 » 

 
Principe 
Het jaarverbruik van het gebouw wordt geschat op basis van het nominaal geïnstalleerd 
vermogen in kW, de duur van het stookseizoen en het conventionele jaarlijkse gemiddelde 
belastingsgraad. 
  
De 2 gevallen in overweging te nemen, zijn de volgende: 
Situatie a: Geen SWW = e ris geen productie aan sanitaire warm water. 
Situatie b: Bereiding aan SWW door de verwarmingsinstallatie = de SWW productie 
       is door één of meerdere ketels van de cv-installatie verwezenlijkt. 
 
Geval a: 
- gebruiksperiode = standaardperiode van een stookseizoen = 5.800 uren. 
- een belastingsgraad f = 20% als conventionele waarde aangenomen. 
 
Conventioneel verbruik (kWh) = 0,20 * Nominaal geïnstalleerd vermogen (kW) * 5.800 (u). 
 
Geval b: 
- gebruiksperiode = standaardperiode = één jaar of 8.760 uren. 
- een belastingsgraad f = 13% als conventionele waarde aangenomen. 
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Conventioneel verbruik (kWh) =0,13 * Nominaal geïnstalleerd vermogen (kW) x 8760 (u) 
 
Dit conventionele verbruik is een genormaliseerd verbruik. 
 
 
 

11.4.3 Uitgewerkt voorbeeld. 

Voor de residentie “Uilenwind” hebben we een geïnstalleerd nominaal vermogen van 2 * 210 = 
420 kW. 
In geval a: Verbruik Ca= 0,20 * 420 * 5.800 = 487.200 kWh 
In geval b: Verbruik Cb= 0,13 * 420 * 8.760 = 478.296 kWh 
Men zal ervoor zorgen dat Ca of Cb als genormaliseerde waarden worden aanvaardt. 
Voor deze situatie, het voorbeeld van geval b nemen, werkt als volgt:  
- kies de stookperiode: begin 01/01/2007, einde: 31/12/2007 
- kies het coëfficiënt k in functie van het activiteitsdomein van het gebouw en de brandstof 
volgens de hierna afgebeelde tabel 9.1 
 
 
 

Activiteitsdomein k stookolie k gas L k gas H 
Kantoren, onderwijs, handel, warenhuis, 
Horeca, wooneenheden, andere 

8,28 8,58 9,91 

Rusthuis 8,73 9,04 10,44 
Hospitaal, kliniek 8,81 9,13 10,55 
Zwembad 9,31 9,65 11,15 

Tabel 9.1 
 
- bereken Cc= Cb/ k 
- de waarde Cc als verbruikte brandstof ingeven (in (4) van het scherm 5.22) 
 
Hier Cc = 478.296 / 11,396 = 41.970 l stookolie/jaar 
 

11.5 Verwarmingssystemen met een overvloed aan energie tellers. 

 

11.5.1 Voorstelling van dit uitzonderlijke geval. 

 
Het is het geval van één of meerdere verwarmingssystemen waarbij de verantwoordelijke van 
de installatie meer energietellers ter beschikking heeft dan strikt noodzakelijk. 
 
Als voorbeeld: verschillende gastellers aanwezig op de site van een grote school met 
pensionaat. 
Gasteller Co = “officiële” gasteller van de energieleverancier 
Co = energieverbruik volgens de opname van de officiële gasteller. 
C1, C2, C3, C4, C5: de 5 verbruiken opgenomen op deeltellers. 
C1: Voor ketel A, C2: stookplaats B, C3: appartement huisbewaarder, C4 = de mess, 
C5 = washuis. 
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11.5.2 Gebruik van de software « Audit-H100 » 

 
Vooraleer de werkwijze te bepalen, is een evaluatie op de coherentie van de opgenomen 
indexen noodzakelijk! 
 
Theoretische coherentie: gelijkheid Co = C1+C2+C3+C4+C5 
 
Bereken: 
 
- eerst Cs = C1+C2+C3+C4+C5 
- en vervolgens k = Co/Cs 
 
1ste geval: als 1,1 ≥ k ≥ Cs, kan men denken dat het verschil afkomstig is van de 
onnauwkeurigheid van de tellers zelf (en/of fouten bij het lezen van de indexen). 
 Wanneer het verschil « aanvaardbaar » blijft, verdeeld men het verschil over de 5 verbruikers 
van de installatie met de index Co als referentie (= als reële waarde aanvaardt) . 
Die veronderstelling is hoogst waarschijnlijk gestaafd door de lagere nauwkeurigheid van de 
deeltellers (metrologie) Als basisgegeven voor input bij de audit gebruikt men de gecorrigeerde 
verbruiken C1’, C2’, C3’, C4’, C5’ door toepassing van de formule Ci’= Ci * k  
 
2de geval : als k >1.1, het verschil komt hoogst waarschijnlijk niet van de onnauwkeurigheid 
van de tellers, maar van een niet gekende of vergeten toepassing (vb: fornuis of badgeiser van 
de huisbewaarder etc.). 
De technicus verwarmingsaudit zal een onderzoek instellen en de gebruikers van het gebouw 
raadplegen.De resultaten van zijn onderzoek zullen duidelijk in het verwarmingsaudit verslag 
opgenomen worden. 
 
3de geval: als 0,8 < k ≤ 0,9, dezelfde redenering en toepassing van geval 1. 
 
4de geval: als k ≤ 0,8, is een controle of de lage k waarde voor andere periodes eveneens van 
toepassing is. Indien van wel, zal de technicus verwarmingsaudit dit met de verantwoordelijk 
van de installatie bespreken en dit vooraleer gestart wordt met de audit. 
 
Vandaar, dat het voor de technicus verwarmingsaudit belangrijk is om de indexen van alle 
tellers te kennen, vooraleer zich ter plaatsen te gaan, en de coherentietest uit te voeren. 
 

11.6 Een teller voorwaarts geïnstalleerd voor meerdere gebouwen met elk hun eigen 

stookplaats. 

 

11.6.1 Voorstelling van dit specifieke geval. 

 
Hoe tewerk gaan wanneer er maar één algemene energieteller aanwezig is die de verbruiken 
van meerdere onafhankelijke installaties opneemt ? 
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11.6.2 Gebruik van de software « Audit-H100 » 

 
1ste stap: kijken of er urentellers op de branders zijn geïnstalleerd. Informatie in te winnen bij 
het onderhoudsbedrijf die instaat voor het onderhoud van de installatie. De urenteller is enkel 
van toepassing op ééntraps branders. Indien het tweetraps branders betreft, zal men per 
brander over twee urentellers beschikken en het debiet aan brandstof per vlamgang kennen. 
Indien van wel, bereken het verbruik voor deze installatie en werk door aftrek van dit verbruik 
van het totale verbruik om het verbruik bij benadering van de overige stookplaatsen te 
bepalen. Voor deze zal de 2de stap worden toegepast. 
 
2stap: De technicus verwarmingsaudit bezoekt alle gebouwen verwarmt door de N 
stookplaatsen om te controleren of hun isolatiegraad alsook de belastingsgraad (u/jaar) 
gelijklopend zijn. 
Indien het zo is, zijn de warmte behoeften in kWh/m²/jaar kort bij mekaar en het totaal verbruik 
kan dan verdeeld worden op basis van de verwarmde oppervlakte of van de verwamde 
volumes als de hoogte per verdiep grote verschillen vertonen. 
Indien dit niet het geval is, zal stap 3 worden toegepast. 
 
3de stap: Het energieverbruik wordt op basis van het nominale vermogen per stookplaats 
verdeeld. Dit verondersteld dat de X stookplaatsen dezelfde belastingsgraad hebben die de 
gemiddelde belastingsgraad is van alle stookplaatsen. 
Die belastingsgraad moet niet gelijk zijn aan de waarde bij ontstentenis van 20 of 13% 
 
4de stap:  
Indien bij de vergelijkingsanalyse van de verschillende stookplaatsen, de technicus van 
oordeel is dat de verschillen in overdimensionering of belastingsgraad te sterk uiteenlopend 
zijn, blijft er nog enkel de methode met de (vaste) waarden bij ontstentenis van 20 of 13%.  
 
Voor deze specifieke situatie, is het van BELANG dat de technicus verwarmingsaudit, in zijn 
verwarmingsauditverslag, duidelijk de aanbeveling maakt betreffende de plaatsing van tellers 
per stookplaats. Het is de start van een energetische boekhouding. 
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Hoofdstuk 12: Voorbeelden van afgewerkte audits 

 
De gegevens van de 4 voorbeelden zijn, in bijlage 8, terug te vinden. 
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12.1 Oefening 1: Kantoorgebouw te Heverlee uitgerust met 2 
stookolieketels met “alles of niets” branders. 
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12.2 Oefening 2: Appartementsgebouw te Waver uitgerust met 2 atmosferische 
gasketels en twee gasketels met vuurhaard in overdruk allen met ééntrapsbranders. 
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12.3 Oefening 3: Administratiegebouw te Grobbendonck uitgerust met 2 atmosferische 
gasketels. 
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12.4 Oefening 4: Appartementsgebouw te Watermael-Bosvoorde uitgerust met 1 
modulerende condenserende gasketel en 1 atmosferische gasketel. 

 

 
 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 127 
 

 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 128 
 

 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 129 
 

 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 130 
 

 



Handleiding verwarmingsaudit H100 Page 131 
 

Technische bijlage 

Bijlage 1. Tweetalige lijst. 

 

Ketel Chaudière 
    

staal acier 

vuurvaste steen brique réfractaire 

rookgaskanalen carnaux de fumées 

verbrandingskamer chambre de combustion 

ketel chaudière  

condensatieketel chaudière à condensation 

drietreksketel chaudière à triple parcours de gaz de combustion 

lage temperatuur ketel chaudière basse température 

ketel met vuurhaard in onderdruk chaudière à foyer en depression 

ketel met vuurhaard in overdruk chaudière à foyer en surpression 

standaard ketel chaudière standard 

schouw, schoorsteen cheminee 

rookgasremmers chicane, turbulateurs 

hydraulische kring circuit hydraulique 

circulator circulateur 

brandstof combustible 

onderdruk dépression 

warmtewisselaar échangeur de chaleur 

element élément 

gietijzer fonte 

rookgassen gaz de combustion 

thermische isolatie isolation thermique 

omkasting/mantel jaquette 

bedieningsbord panneau de commande 

vermogen puissance  

calorisch vermogen puissance calorifique 

nominaal vermogen puissance nominale 

nuttig vermogen puissance utile 

trekregelaar régulateur de tirage 

rookgasrendement/verbrandingsrendement rendement de combustion 

weerstand van de vuurhaard résistance  foyer 

glijdende temperatuur température glissante 
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Stookolie mazout 

    
water en sedimenten eau et sédiments 

koolwaterstof hydrocarbure 

relatieve densiteit densité relatieve  

massadichtheid masse volumique 

paraffine paraffine 

dauwpunt point de rosée 

troubelpunt point de trouble 

vlampunt point d'éclair 

uiterste punt van vloeibaarheid point d'écoulement limite 

calorisch vermogen pouvoir calorifique 

calorisch onderwaarde pouvoir calorifique inférieur 

calorisch bovenwaarde pouvoir calorifique supérieur 

uiterste limiet van filtreerbaarheid temperature limite de filtrabilité 

zwavelgehalte teneur en soufre 

viscositeit vicosité 

    

reservoir réservoir 
    

anti-terugslagklep clapet anti-retour 

dubbelwandig double paroi 

filter filtre 

peilmeter jauge 

polyethyleen polyethylène 

polyester polyester 

reservoir réservoir 

toegankelijk reservoir réservoir  accessible 

niet toegankelijk reservoir réservoir non-accessible 

fluit sifflet d'alarme 

enkelwandig simple paroi 

electronische sonde sonde électronique 

anti-overvulsysteem système anti-débordement 

permanent lekdetectiesysteem système de détection de fuites permanent 

aanzuigleiding tuyauterie d'aspiration 

vulleiding tuyauterie de remplissage 

terugvoerleiding tuyauterie de retour 

ventilatieleiding tuyauterie de ventilation 
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brander brûleur 
    

koppeling accouplement 

vlammenhaker accrocheur de flamme 

verstuivingshoek angle de pulvérisation 

branderautomaat boîtier de commande 

brander brûleur 

tweetrapsbrander brûleur à deux allures 

luchtklep clapet d'air 

debiet débit 

electroden électrodes 

mazoutfilter filtre à mazout 

sproeier, verstuiver gicleur 

sproeierlijn ligne de gicleur 

urenteller compteur d'heure 

motor moteur 

fotoweerstand-cel cellule photorésistance 

stookoliepomp pompe à mazout 

voorverwarmer préchauffeur 

druk pression 

verstuivingsdruk pression de pulvérisation  

verstuiving pulvérisation 

draairichting sens de rotation 

verbrandingskop tête de combustion 

onstekingstransfo transformateur d'allumage 

magneetventiel vanne électromagnétique 

ventilator ventilateur 

    

verbranding combustion 
    

zwavelzuur acide sulfurique 

lucht air 

stikstof azote 

koolstof carbone 

verbranding combustion 

koolstofdioxyde dioxyde de carbone 

waterstof hydrogène 

zuurstof oxygène 

zwavel soufre 

damp vapeur 
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schoorsteen cheminée 
    

staal acier  

roestvrij staal acier inoxydable 

schouw, schoorsteen cheminée 

schoorsteenuitmonding débouché de cheminée 

vorm forme 

isolatie isolation 

dubbelwandig paroi double 

enkelwandig paroi simple 

trekregelaar régulateur de tirage 

trek tirage  

    

elektriciteit électricité 
    

condensator condensateur 

parallelschakeling couplage en parallèle 

serieschakeling couplage en série 

wisselstroom courant alternatif 

gelijkstroom courant continu 

elektriciteit électricité 

statische elektriciteit électricité statique 

zekering fusible 

stroomsterkte intensité 

massa masse 

aarding mise à la terre 

eenfasige motor moteur monophasé 

driefasige motor moteur triphasé 

differentiaalbeveiliging protection différentielle 

vermogen puissance 

sterschakeling raccordement en étoile 

driehoeksschakeling raccordement en triangle 

weerstand résistance 

wisselspanning tension alternative 

gelijkspanning tension continue 
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regeling régulation 
    

stooklijn courbe de chauffe 

temperatuurvoeler détecteur de température 

referentiekamer local de référence 

pressostaat pressostat 

regeling régulation 

weersafhankelijke regeling régulation climatique 

laagwaterstandbeveiliging sécurité par manque d'eau 

oplegvoeler sonde applique 

vertrekwatervoeler sonde d'eau de départ 

buitenvoeler sonde extérieure 

dompelvoeler sonde immergée 

luchtthermostaat thermostat à air 

kamerthermostaat thermostat d'ambiance 

ketelthermostaat thermostat de chaudière 

veiligheidsthermostaat thermostat de sécurité 

    

diversen divers 
    

Koninklijk Besluit Arrêté Royal 

Decreet  Décret 

onderhoudsattest attestation d'entretien 

onderhoud entretien  
reiniging van de leidingen der 
verbrandingsgassen nettoyage des circuits gaz de combustion 

vegen van de schoorsteen ramonage de la cheminée 

onderhoudstechnieker technicien en entretien 

controle van de buizen der verbrandingsgassen vérification des conduites de gaz de combustion 
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gas gaz 

    

Aanvoer van verbrandingslucht Apport d’air de combustion 

Verluchting Aération 

Gastoestel Appareil à gaz 

Stooktoestel Appareil de chauffage 

Centraal stooktoestel Appareil de chauffage central 

Bestaand centraal stooktoestel Appareil de chauffage central existant 

Stooktoestel type B (open stooktoestel) Appareil de chauffage type B (chaudière ouverte) 

Stooktoestel type C (gesloten stooktoestel) Appareil de chauffage type C (chaudière fermée) 

Verbrandingsattest Attestation de combustion 

Reinigingsattest Attestation de nettoyage 

Energieaudit Audit énergétique 

Brander Brûleur 

Categorie Catégorie 

Erkend opleidingscentrum gasvormige brandstof Centre de formation agréé en combustibles gazeux 

Erkend opleidingscentrum verwarmingsaudit Centre de formation agréé en matière d’audit de 
chauffage 

Gasketel met ventilatorbrander Chaudière à gaz à brûleur ventilé 

Atmosferische gasketel Chaudière à gaz atmosphérique 

Schoorsteen Cheminée 

Gasvormige brandstof Combustible gazeux 

Onderdruk Dépression  

Koolstofdioxide (CO2) Dioxyde de carbone (CO2) 

Warmtewisselaar Echangeur de chaleur 

Verontreinigende stoffen Emission de polluants 

Onderhoudsbeurt Entretien périodique 

Milieuverontreinigende rook Fumée polluante incommodante 

Rookgassen of Verbrandingsproducten Gaz de fumée ou produits de combustion 

Rookindex Indice fumée 

Gebruikers- en onderhoudsinstructies Instructions d’utilisation et d’entretien 

Branderbedden Lits de chaudières 

Stooklokaal Local de chauffe 

LPG LPG 

Technische handleiding van het toestel Manuel technique de l’appareil 

Koolstofmonoxide (CO) Monoxyde de carbone (CO) 

Niveau G1, G2 en G3 Niveau G1, G2 et G3 

Nieuw centraal stooktoestel Nouvel appareil de chauffage central 

Geaccrediteerde keuringsinstelling Organisme de controle accrédité 

Meetopeningen Orifices de mesurage 

Geschoold vakman Ouvrier spécialiste qualifié 

Zuurstof (O2) Oxygène (O2) 

Eerste ingebruikname Première mise en service 

Totaal geïnstalleerd nominaal vermogen Puissance totale installée 

Schoorsteenveger Ramoneur 

Verwarmingsauditrapport Rapport d’audit de chauffage 

Keuringsrapport Rapport d’inspection 

Verbrandingsrendement Rendement de combustion 

Erkende technicus gasvormige brandstof Technicien agréé en combustibles gazeux 
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Erkende technicus verwarmingsaudit Technicien agréé en matière d’audit de chauffage 

Omgevingstemperatuur Température ambiante 

Rookgastemperatuur Température des gaz de fumée 

Trek Tirage 

Schoorsteentrek Tirage de la cheminée 

Gasunit Unité à gaz 

Ventilator Ventilateur 

 

 

Bijlage 2: Klimatologische gegevens 

 

2.1 De basis buitentemperatuur. 
 

Volgens de norm NBN B 62-003 
Geografische verdelingen worden op de hierna vermelde beelden A2-1 en A2-2 getoond. 
 

 
 

beeld A2-1 
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beeld A2-2 
 

 
2.2. De graaddagen. 

 
"Opsomming van de klimatologische omstandigheden » 

Het verbruik voor verwarming is met het verschil tussen de gemiddelde binnen 
temperatuur en de gemiddelde buiten temperatuur van het gebouw, verbonden. 

Doch, de temperatuur schommelt van gebied tot gebied.  

De notie « graaddag » werd in het leven geroepen om de verbruikte hoeveelheid 
warmte gedurende een bepaalde periode te kunnen bepalen en om gebouwen gelegen  
in verschillende klimatologische streken met elkaar te vergelijken. 

Het principe bestaat erin, om dag na dag, de verschillen tussen de buiten en de binnen 
temperatuur op te nemen. 

Als voorbeeld, indien het daggemiddelde “binnen” temperatuur 20°C is en 5°C buiten, 
spreek men van 15 graaddagen. Indien er gedurende 3 dagen 0°C buiten is de 
opsomming van de 3 dagen = 60 graaddagen. 
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Door de dagelijkse optelling van de verschillen tussen de binnen en buiten temperatuur 
gedurende het stookseizoen, bekomt men een proportioneel getal aan de 
verwarmingsbehoeften van het gebouw: de Graaddagen op de gemeten plaats. 

Algemeen: 

Het aantal “graaddagen” van een stookperiode is gelijk aan het product van het aantal 
stookdagen vermenigvuldigd met het verschil tussen de gemiddelde binnen 
temperatuur van een referentieruimte en de gemiddelde buitentemperatuur. 

 
DJ = aantal stookdagen x (gemiddelde binnen T – gemiddelde buiten T ). 

 

 
De 'Normale' graaddagen op basis 15/15  
 

De warmte die aan het gebouw moet worden geleverd is niet strikt evenredig met het verschil 
tussen de gemiddelde buitentemperatuur en de comforttemperatuur van de ruimte. Het 
gebouw profiteert namelijk ook van een aantal gratis warmtebronnen: de zon, de warmte die 
wordt geproduceerd door de bewoners en de uitrusting (interne warmtewinsten).  
Zo leert de ervaring dat in ons land voor een gezinswoning een gemiddelde 
binnentemperatuur van 18 °C (gemiddelde voor alle vertrekken en gemiddelde over de 24 uren 
van de dag) als representatief kan worden beschouwd voor de gewenste comforttemperatuur.  
De gratis warmtewinsten (interne en externe bronnen) worden gemiddeld geschat op ongeveer 
3 °C.  
Dit maakt dat het verwarmingssysteem nog maar hoeft te verwarmen tot 15 °C (de zon en de 
bewoning zorgen voor de temperatuurverhoging tot 20 °C).  
Wanneer het buiten dus 15 °C is, kan de verwarming worden uitgeschakeld: we bevinden ons 
buiten het stookseizoen.  
We spreken dan van 'graaddagen op basis 15/15' als zijnde de indicator die representatief is 
voor de verwarmingsbehoeften in onze regio.  
Zo zal een minimumtemperatuur van -5 °C om 3.00 u 's ochtends en +5 °C om 15.00 u, 
verrekend worden als 14 GD op basis 15/15.  
 

GD = aantal verwarmingsdagen x (15 – gemiddelde buiten Tover de periode). 
 

GD = ∑d  (15 – T zijnde de gemiddelde buiten temperatuur van de dag d). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oppervlakte S van de grafiek in figuur A.3 is evenredig met GD 15/15. 
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Figuur. A2-3 

 

 

De gemiddelden van deze graaddagen werden door het KMI opgesteld over de jongste 30 
jaar: dit zijn de Normale Graaddagen.  
Deze dienen als referentie om de gemiddelde strengheid van de winter te definiëren.  
Bij wijze van voorbeeld geeft de onderstaande tabel voor een aantal steden en gemeenten de 
waarde van de normale Graaddagen 15/15 (GD 15/15) voor de verschillende maanden van de 
verwarmingsperiode en voor de gehele verwarmingsperiode. 
 Ze vermeldt eveneens de duur van de verwarmingsperiode en de gemiddelde  
buitentemperatuur gedurende deze periode.  
 

De tabel met de onlangs bijgewerkte en dus genormaliseerde waarden voor de graaddagen 
15/15 vindt U hierna: 
 

 

 Geaktualiseerde gemiddelde waarden 
Aarlen 2566,6 
Ukkel 2074,3 

Chastre-Blanmont (Waals Brabant) 2662,1 
Ciney 2471,5 
Hockay 2844,5 
Libramont 2795,1 
Luik (Monsin) 2016,0 
Middelkerke 2261,3 
Namen (Malonne) 2235,4 

Mont Rigi 3315,7 
Nadrin (provincie Luxemburg) 2919,7 
Stavelot 2969,5 
Thirimont (Henegouwen) 2334,6 
Wasmuel (Henegouwen) 3131,0 

 

Tabel A.2: Bijgewerkte genormaliseerde waarden voor de graaddagen 15/15  
Bron:  cd-rom “Energie +, versie 5” 
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Samenvatting:  
 
Met het begrip graaddagen (GD) kunnen de klimaatomstandigheden per jaar met elkaar 
worden vergeleken en de verwarmingsbehoeften worden beoordeeld. 
De graaddag staat voor het verschil, uitgedrukt in graden Celsius, tussen de gemiddelde 
binnen temperatuur van een bepaalde dag en een referentietemperatuur  
(gemiddelde temperaturen die hoger zijn dan de referentietemperatuur worden niet in 
aanmerking genomen).  
Voor een gegeven periode (maand, jaar) wordt de som berekend van de graaddagen van de 
verschillende dagen van de periode.  
Vaak worden hiervoor de graaddagen 15/15 gebruikt. De eerste 15 verwijst naar een  
binnentemperatuur gelijk aan 15°C (20°C overdag en 16°C 's nachts, of 18°C gemiddeld, met 
een aftrek van 3°C om rekening te houden met de gratis warmtewinsten en, zoals de warmte 
voorgebracht door de verlichting, tijdens het koken of door de levende wezens).  
De tweede 15 veronderstelt een gemiddelde buitentemperatuur van 15°C te zijn, waarbij de 
verwarmingsinstallatie wordt uitgeschakeld. 
Een zogenaamd normaal jaar, d.w.z. een jaar dat het gemiddelde is van de afgelopen dertig 
jaar, telt dus 2.088 GD 15/15.  
 
Minder GD betekent dat het jaar in zijn geheel heel warm was, zoals het jaar 2000 met 1719 
GD 15/15. 
Meer GD betekent dat het jaar in zijn geheel zeer koud was, zoals 1996 met 2.387 GD 15/15.  
 
(Bron: woordenlijst, ICEDD)  
 
http://www.icedd.be/atlasenergie/pages/atlas.asp?article=aglotx01#D  
 
De kaart in Afbeelding A.4 hierna toont de geografische verschillen van de graaddagen 15/15 
voor België.  
 

 
Afbeelding A.4 

 

Bron: http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/donn%C3%A9es%20climatiques/1.3.2.4.htm  
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De graaddagen op basis 16,5 / 16,5  
 

De gasvaklieden gebruiken andere graaddagen, zie bron:  
 
http://www.aardgas.be/consumenten/over-aardgas/nieuws-en-publicaties/graaddagen  
 
 
 

BIJLAGE 3: HET VERBRANDINGSRENDEMENT VAN DE  

VERWARMINGSKETELS  
 

Het verbrandingsrendement:  
 
Het verbrandingsrendement (Ŋv) wordt berekend door toepassing van de volgende formule:  
 
Ŋv = 100 – [(tg - tl) x (A2 / (21 - %O2) + B)]  
 
Waarin:  
 

� %O2 = hoeveelheid zuurstof gemeten in de verbrandingsgassen (%/volume);  
 

� tg = temperatuur van de verbrandingsgassen;  
 

� tl = temperatuur van de verbrandingslucht. Dit is ofwel de temperatuur die gemeten 
wordt in de stookruimte van een open verbrandingstoestel (type B), of de temperatuur 
gemeten in het aanvoerkanaal voor de verbrandingslucht van een gesloten 
verbrandingstoestel (type C);  

 
� A2 en B, parameters afhankelijk van de brandstof:  

 
Tabel A3-1: waarden van de parameters A2 en B (afhankelijk van de brandstof) voor de 
berekening van het verbrandingsrendement van een verwarmingsketel  
   

Brandstof A2 B 
Aardgas 0,65 0,009 
Propaan 0,63 0,008 
Gasolie verwarming 0,68 0,007 

     Tabel A3-1 
 
Gecorrigeerd verbrandingsrendement bij te = 80°C  
 
Het gecorrigeerde verbrandingsrendement bij te = 80°C wordt berekend door uit te gaan van 
de veronderstelling dat de temperatuur van de verbrandingsgassen wordt verhoogd met een 
waarde gelijk aan de verhoging van de watertemperatuur om de referentiewaarde van 80°C te 
bereiken, nl.:  
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Ŋv cor = 100 – [(80 - te + tg - tl) x (A2 / (21 -%O2) + B)] = Ŋv - (80 -te)*A2 / (21 -% O2 )  
 

Ŋv cor = gemeten rendement - (80 -te)*A2 / (21 -% O2 ) 
 
dit geldt enkel voor te ≤ 80°C 
  
Voorbeeld voor 2 gasinstallaties met 2 verschillende watertemperaturen (te):  
 

A2 0,65 0,65 
B 0,009 0,009 
% O2 12 12 
tg 155 155 

ta 20 20 
verbrandingsrendement 89,04 89,04 
Te  40 65 
Verbrandingsrendement bij 80°C 86,15 87,95 

Tabel B2 
 

BIJLAGE 4: HET BEPALEN VAN HET GEMIDDELDE  
PRODUCTIERENDEMENT  
 

4.1. STILSTANDSVERLIEZEN VAN DE VERWARMINGSKETELS  

Een basiscoëfficiënt van de stilstandverliezen voor verwarmingsketel wordt bepaald op basis 
van de gegevens van de fabrikant (naargelang de genormaliseerde ketelomstandigheden met 
een goede isolatie en een gesloten luchtklep voor een gemiddelde ketelwatertemperatuur van 
70°C of een regime 80 – 60°C). 
4.1.1 Verwarmingsketels met ventilatorbrander (gas en stookolie)  

Basiscoëfficiënt: recente ketels: bouwjaar > 2001  

Chaudières 2001 - 2050
y = 0,0138x-0,3278

R2 = 0,7731
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Wiskundige formulering van de stilstandverliezen:  
 

Stilstandverliezen = psgv = a x Pb 
 
waarin Pb = nominaal vermogen van de ketel [uitgedrukt in kW].  
 
Gegevens van de stilstandsverliezen volgens de ouderdom van de ketel 
 Stilstandsverliezen (75/60°C) in % 

Vermogen 
In kW 

> 2001 
In % 

1981-2000 
In % 

1976-1980 
In % 

1971-1975 
In % 

1966-1970 
In % 

< 1965 
In % 

90 0,41 0,55 1,20 1,65 2,2 2,7 

100 0,37 0,5 1,15 1,6 2,1 2,6 
150 0,28 0,4 0,95 1,35 1,8 2,25 
300 0,14 0,3 0,75 1,05 1,5 1,75 
500 0,13 0,25 0,6 0,85 1,25 1,45 
1000 0,13 0,25 0,45 0,7 1,0 1,15 
2000 0,12 0,2 0,4 0,55 0,8 1,0 

5000 0,11 0,15 0,35 0,5 0,7 0,9 
Grensjaar 2050 2000 1980 1975 1970 1965 

Parameter a 0,0138 0,0190 0,0486 0,0655 0,0807 0,0953 
Parameter b -0,3278 -0,3020 -0,3250 -0,3165 -0,2964 -0,2916 
Tabel B4-1 
 
4.1.2 ATMOSFERISCHE GASKETELS.  

De stilstandverliezen bij atmosferische gasketels psatm zijn groter dan bij ketels uitgerust met 
een ventilatorbrander, voornamelijk vanwege de grotere luchtstroming in de vuurhaard tijdens 
de stilstandsperiode.  
 
Wiskundige formulering van de stilstandverliezen:  
 

Stilstandverliezen = psatmo = 1,7x psgv = 1,7x a x Pb 
 

4.2. INVLOED VAN DE STAAT VAN DE THERMISCHE ISOLATIE VAN DE 
KETEL OP DE STILSTANDSVERLIEZEN.  

Vervolgens wordt een verhoging toegepast naargelang de toestand van de isolatie van de 
verwarmingsketel:  
Goede isolatie: ongewijzigde waarde psatmo of psgv  
Beschadigde of ontbrekende isolatie: psgv+ 1 of psatmo+ 1  
 

4.3. INVLOED VAN EEN SLUITENDE LUCHTKLEP OP DE 
STILSTANDSVERLIEZEN. 

  
Er wordt eveneens een verhoging toegepast naargelang de stand van de luchtklep van de 
brander wanneer deze niet in werking is (geldt enkel voor verwarmingsketels met 
ventilatorbrander (gas en stookolie):  
- Indien spaarklep gesloten: 0%  
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- Indien geen sluitende regelklep open: +0,5%  
 
 

4.4. INVLOED VAN DE WATERTEMPERATUUR IN DE KETEL OP DE 
STILSTANDSVERLIEZEN. 

  
Tot slot, wordt er een correctiefactor toegepast naargelang het temperatuurgebied van de 
verwarmingsketel.  
Dit is afhankelijk van de wijze waarop de ketel zelf geregeld wordt, zie onderstaande tabel:  
 

Regeling Geschatte gemiddelde T in °C 
van de ketel 

Correctiefactor voor het 
 coëfficiënt van de  
stilstandsverliezen in % 

Door ketelthermostaat (bij 
75°C)  

70 100 

Glijdende T° met 
voetgrens van 60°C 

56 65 

Glijdende T° zonder  
voetgrens 

42 34 

Tabel C.2 
 
Opmerking: er wordt geen enkele wijziging toegepast op basis van de ouderdom van de 
verwarmingsketel.  
Deze wijziging is overigens miniem (0,2%).  
 

4.5. COEFFICIENT VAN DE STILSTANDSVERLIEZEN TIJDENS WERKING 
VAN DE VERWARMINGSKETELS. 

  
pswe: coëfficiënt van de stilstandverliezen van een ketel in werking  
 
 

pswe = (a x Pb x g + c + i) x r [in%] 
 
waarin:  
 
Pb: nuttig vermogen van de verwarmingsketel [kW]  
a, b: coëfficiënten afhankelijk van de ouderdom van de verwarmingsketel (technologisch 
verschil naargelang de generatie)  
c: coëfficiënt die afhankelijk is van een lucht-of/en rookklep (luchtstroming)  
g: coëfficiënt afhankelijk van het type verwarmingsketel, via het brandertype  
i: coëfficiënt afhankelijk van de toestand van de thermische isolatie van de ketel zelf  
r: coëfficiënt afhankelijk van het niveau van de watertemperatuur in de ketel, via de regelwijze, 
waarden volgens de Tabel A4-3 hieronder:  
 
Ouderdom ketel a b c g i r 

> 2001 0,0138 - 0,3278     
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1981 - 2000 0,0190 - 0,3020     
1976 - 1980 0,0486 - 0,3250     
1971 - 1975 0,0655 - 0,3165     
1966 - 1970 0,0807 - 0,2964     

< 1965 0,0953 - 0,2916     
Spaarklep-/rookgasklep       
Correcte sluiting   0    
Geen correcte sluiting   0,5    
Type brander       
Met ventilator    1   

Atmosferisch    1,7   
Thermische isolatie       
In goede staat     0  
Beschadigd of 
ontbrekende 

    1  

Ketelregeling       
Op ketelthermostaat 
(75°C) 

     1 

Glijdende T° met 
voetgrens 60°C 

     0,65 

Glijdende T° zonder 
voetgrens 

     0,34 

Tabel C.3: 
  
 
 

4.6. OMGEVINGSVERLIEZEN VAN DE CV-KETEL  

Onder omgevingsverliezen verstaan we de warmte die de verwarmingsketel afgeeft aan zijn 
omgeving.  
De coëfficiënt van de omgevingsverliezen ‘pomg’  is het gedeelte [in %] van deze 
omgevingsverliezen ten opzichte van het nominale nuttige verwarmingsvermogen (in het 
water).  
 
 
Veronderstelling:  
 
De omgevingsverliezen zijn gelijk aan:  
 
 

- de stilstandverliezen bij werking, maar zonder rekening te houden met de verhoging 
wegens niet-sluiting van de klep, indien de thermische isolatie in goede staat verkeert 
 (= begintoestand);  

 
 Of  Pomg = r x ( a x Pb x g + i )  
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-  2x de stilstandverliezen bij werking, maar zonder rekening te houden met de verhoging 
wegens het niet sluiten van de klep, indien de thermische isolatie beschadigd is of 
ontbreekt.  

 
Of  Pomg = 2 x r x ( a x Pb x g + i )  

 
De coëfficiënten a,b,g en i vindt men terug in Tabel C.3.  
 

4.7. PRINCIPE VOOR DE BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE 
RENDEMENT VAN DE WARMTEPRODUCTIE  
 

Om het seizoensrendement te beoordelen hebben wij de volgende gegevens nodig:  
- het brandstofverbruik van het gebouw,  
- de stilstandverliezen, 
- de verbrandingsverliezen, 
- de omgevingsverliezen. 

 
.  
Ŋseizoen = ( Verbruik - Stilstandverliezen - Verbrandingsverliezen -Omgevingsverliezen) 

/ Verbruik 
 
De hele oefening van deze methode bestaat erin de stilstandverliezen en de 
verbrandingsverliezen te berekenen.  
Hiervoor moet het aantal bedrijfsuren van de cv-ketels en de branders worden becijferd.  
Bijgevolg dient men uur per uur de verwarmingsbehoeften van het gebouw en dus de werking 
van de verwarmingsinstallatie te simuleren.  
We definiëren:  
 
 
-'Vermogenstrap': staat voor de verschillende vermogensniveaus die de verwarmingsinstallatie 
kan leveren, afhankelijk van het vermogen van de ketels en het vermogen van de branders;  
-'Vermogensschijf': staat voor de opsplitsing in schijven van 10% van het berekende  
dimensioneringsvermogen, op basis van de insteltemperaturen van het gebouw en het 
buitenklimaat  
 
Een warmtemonotoon komt neer op een rangschikking in dalende volgorde van de 
aangesproken vermogensschijven, uur per uur, gedurende de hele werkingsduur van de 
verwarmingsinstallatie.  
We bekijken hier 10 vermogensschijven: van 0 tot 100% in stappen van 10%.  
 
De berekening van de warmtemonotoon gebeurt aan de hand van een weersbestand op basis 
van de volgende gegevens die in de module zijn ingevoerd door de EPB verwarmingsadviseur:  

- insteltemperatuur dag/nacht;  
- basis-buitentemperatuur;  
- temperatuurwinst door gratis bronnen;  
- duur van de stookperiode;  

 - gebruikstijden van het gebouw.  
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We berekenen voor elk uur van het jaar de benodigde vermogensschijf [in%] op basis van het 
principe dat: het verbruik van het gebouw evenredig is met het verschil tussen de binnen-en 
buitentemperatuur.  
 
De berekening verloopt als volgt:  
- Vermogenspercentage = (T°binnen -T°buiten) / (T °instel -T°basis);  
- voor de stilstandperiodes van de brander berekenen we de stilstandverliezen;  
- voor de bedrijfsperiodes van de brander berekenen we de omgevingsverliezen en de 
rookgasverliezen  
 
 
(kwaliteit van de verbranding).  
 
Gezien de in het programma ingevoerde gegevens, gaan we uit van de veronderstelling dat 
het vermogen van de brander op volle vermogen (= 100%) gelijk is aan het nominale nuttige 
verwarmingsvermogen van de ketel.  
 

4.8 Het bepalen van het gasdebiet van een atmosferische ketel 

Er zijn twee formules, die een technicus kan hanteren indien het gasdebiet niet aan de 
gasteller afgelezen kan worden. 
 
 Het gasdebiet wordt bepaald in functie van het gasdebiet doorheen het spuitstuk, de gasdruk 
en de kenmerken van het gas : 

 

D = 11.3 *k*d²* √P /δ 
 
D = debiet in liter/uur, 
11.3  = numerieke waarde afhankelijk van de viscositeit van het gas, 
K = vrijvingscoefficient van het gas in het spuitstuk , meestal 0,8, 
d = diameter van het spuitstuk in mm 
P = gasdruk in mm de W.K. 
δ = relatieve dichtheid van het gas 
 0,64 voor aardgas van Slochteren 
 0,66 voor Rijkgas 
 
Een vereenvoudigde formule is : 
 
V = i * w * A * 3,6/1000 
met : 
V =  debiet in m³/uur 
i =  het aantal spuitstukken 
w = de uitstroomsnelheid van het gas (ongeveer 50 m/seconde) 
A =  πd²/4 met d in mm 
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Bijlage 5: Bepaling van de energiewinst door de isolatie van niet 
geïsoleerde leidingen . 

 

5.1. Soorten leidingen.  
 
Er zijn 4 soorten leidingen geïdentificeerd:  
 
 - verwarmingsleiding in niet-verwarmde ruimten;  
 - verwarmingsleiding in verwarmde ruimten DN > 32;  
 - SWW-kring in niet-verwarmde ruimten;  
 - SWW-kring in verwarmde ruimten DN > 32.  
 
5.2. LEIDINGDIAMETER  
De technicus verwarmingsaudit kiest de diameter van de betreffende leiding uit de volgende 
tabel: 
  

DN10 - 3/8" - diam = 17 mm

DN15 - 1/2" - diam = 21 mm

DN20 - 3/4" - diam = 27 mm

DN25 - 1" - diam = 34 mm

DN32 - 1 1/4" - diam = 42 mm

DN40 - 1 1/2" - diam = 48 mm

DN50 - 2" - diam = 60 mm

DN65 - 2 1/2" - diam = 76 mm

DN80 - 3" - diam = 89 mm

DN100 - 4" - diam = 114 mm

DN125 - 5" - diam = 140 mm

DN150 - 6" - diam = 165 mm

DN200 - diam = 219 mm

DN250 - diam = 273 mm

DN300 - diam = 324 mm

DN350 - diam = 378 mm

DN400 - diam = 432 mm
 

      Tabel 5.1  

 

5.3. LENGTE VAN DE LEIDING  
De lengte van de leiding moet worden opgegeven in strekkende meter.  
 
5.4. GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR  
er worden 3 temperatuurniveaus voorgesteld:  
 - constante temperatuur – 70°C;  
 - glijdende temperatuur – 45°C;  
 - SWW-temperatuur – 60°C;  
 
 
5.5. AANTAL BEDRIJFSUREN PER JAAR  
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3 keuzemogelijkheden voor het aantal bedrijfsuren per jaar:  
 - gedurende het hele jaar (voor SWW-kring);  
 - gedurende het hele stookseizoen;  
 - enkel tijdens de gebruiksuren.  
 

5.6. WARMTEVERLIEZEN VAN DE LEIDINGEN  
De energiebesparing door de isolatie is systematisch gelijk aan 90% van de verliezen. Er 
wordt geen aanbevolen dikte opgegeven.  
Het verlies wordt als volgt berekend:  

- we berekenen de warmteoverdrachtscoëfficiënt UL van de leiding:  
 

UL [W/m.K] = 10 [W/m².K]* x 3,1416 x leidingdiameter [m] 
 
* De warmteoverdrachtscoëfficiënt van de leiding wordt beschouwd als een constante waarde 
van 10 [W/m².K].  
- we berekenen de leidingverliezen:  
 
Verlies [kWh] = UL [W/m.K] x lengte [m] x (T° water* – T° omgeving**) [°K] x tijd*** [h] /  

seizoensrendement x 1.000 
 
* Naargelang de keuze: 70, 60 of 45°C;  
** De betreffende gemiddelde omgevingstemperatuur bedraagt 15°C;  
*** De betreffende tijd is afhankelijk van het soort leiding en de duurtijd die gekozen werden: 
 
Tabel 5.2 Overeenstemming leidingtype / aantal uren 
Omgeving van de leiding Volledig jaar Stookseizoen Enkel bij gebruik 
CV – leidingen in niet verwarmde 
ruimten 

8383 5800 1600 

CV – Leidingen in verwarmde 
ruimten > DN 32 

8383 5800 1600 

SWW – kring in niet verwarmde 
ruimten 

8427 5800 1600 

SWW – kring in verwarmde ruimten 
> DN 32 

8427 5800 1600 
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Bijlage 6 : Bepaling van de energiewinst door de isolatie van niet 
geïsoleerde afsluitkranen/mengkranen 

 
We onderscheiden 2 soorten afsluiters: 
  
 - Flensafsluiter, afsluiter met een grote verliesoppervlakte;  
 - Kogelafsluiter, afsluiter waarvan de grootte nagenoeg gelijk is aan de diameter van de 
 leiding waardoor het verliesoppervlakte kleiner is.  
 
 
6.1. GROOTTE VAN DE AFSLUITKRAAN.  
De technicus verwarmingsaudit kiest de grootte van de betreffende afsluiter uit de volgende 
tabel: 
 

DN10 - 3/8" - diam = 17 mm

DN15 - 1/2" - diam = 21 mm

DN20 - 3/4" - diam = 27 mm

DN25 - 1" - diam = 34 mm

DN32 - 1 1/4" - diam = 42 mm

DN40 - 1 1/2" - diam = 48 mm

DN50 - 2" - diam = 60 mm

DN65 - 2 1/2" - diam = 76 mm

DN80 - 3" - diam = 89 mm

DN100 - 4" - diam = 114 mm

DN125 - 5" - diam = 140 mm

DN150 - 6" - diam = 165 mm

DN200 - diam = 219 mm

DN250 - diam = 273 mm

DN300 - diam = 324 mm

DN350 - diam = 378 mm

DN400 - diam = 432 mm  
Tabel 6.1 

 

 

6.2. AANTAL AFSLUITERS.  
 - Het aantal afsluiters moet worden opgegeven.  
 
6.3. GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR  
 Er worden 2 temperatuurniveaus voorgesteld:  
 - constante temperatuur – 70°C;  
 - glijdende temperatuur – 45°C.  
 
6.4. AANTAL BEDRIJFSUREN PER JAAR.  
 3 keuzemogelijkheden voor het aantal bedrijfsuren per jaar:  
 - het hele jaar, of 8.760 uren (voor SWW-kring);  
 - gedurende het hele stookseizoen, of 5.800 uren;  
 - enkel tijdens de gebruiksuren, of 1.600 uren.  
 
6.5. WARMTEVERLIEZEN VAN AFSLUITERS.  
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De energiebesparing door de isolatie is systematisch gelijk aan 90% van de verliezen. Dit wil 
zeggen dat wordt aangenomen dat het rendement van de isolatie 90% bedraagt. 
Er wordt geen aanbevolen dikte opgegeven.  
Het verlies wordt als volgt berekend:  
 
We berekenen de warmteoverdrachtscoëfficiënt UL van de afsluiter:  
 UL [W/m.K] = 10 [W/m².K]* x 3,1416 x groote van de afsluiter [m]  
 
 
* De warmteoverdrachtscoëfficiënt van de leiding wordt beschouwd als een constante waarde 
van 10 [W/m².K].  
 
Vervolgens wordt het verliesvermogen berekend:  
 
Vermogen [kWh] =  

UL [W/m.K] x aantal afsluitkranen x (T°water* – T°omgeving**) x coëfficiënt L*** 
 
* Naargelang de keuze: 70, 60 of 45°C;  
** De aanwezige gemiddelde omgevingstemperatuur bedraagt 15°C;  
*** De coëfficiënt L is afhankelijk van het type afsluiter en zijn diameter.  
 
Tabel E.1: waarden van coëfficiënt L naargelang het type afsluiter en zijn diameter   
 
Coëfficiënt  
Type afsluitkraan Diameter 
 ≤ DN 100 > DN 100 
Flensafsluitkraan 1,7 1,7 + 0,009 x (DN – 100) 

Bolafsluitkraan 0,5 0,5 + 0,009 x (DN – 100) 
 
 
We nemen aan dat een flensafsluiter van DN <=100 hetzelfde verlies heeft als 1,7 meter 
leiding van dezelfde diameter.  
Voor een kogelafsluiter (zonder flens) met een DN <= 100, die een veel kleinere  
verliesoppervlakte heeft, wordt het verlies teruggebracht tot het equivalent van 0,5 m leiding 
van dezelfde diameter.  
Voor afsluiters met een DN groter dan 100, wordt een correctie toegepast omdat de  
oppervlakte van de afsluitkraan sneller toeneemt dan de oppervlakte van een leiding met 
dezelfde DN.  
 
Tot slot berekenen we het verlies: 
  
Verlies [kWh] = Vermogen [kW] x bedrijfstijd* [h] / seizoensrendement x 1.000  
 
* Het aantal bedrijfsuren is naargelang de keuze van de technicus verwarmingsaudit:  
 - het hele jaar, of 8.760 uren (voor SWW-kring);  
 - gedurende het hele stookseizoen, of 5.800 uren;  
 - enkel tijdens de gebruiksuren, of 1.600 uren.  
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Bijlage 7. 

 
 

Begrenzingen van het programma 

Opgemerkte begrenzingen van het programma bij de uitvoering van de audits: 
 
Geen onderscheid indien het gebouw geklimatiseerd is of niet: het programma zal geen 
rekening houden met een energievernietiging. De BIM noteert dat dit punt verschoven wordt 
naar artikel 9 van de richtlijn; 
 
De auditor zal zelf de parameters van de regeling van de installaties niet opvragen.  
Het is de taak van de klant en/of van de installateur om een lijst met de ingestelde uren en 
waarde van alle parameters ter beschikking te stellen; 
 
De analyse van de regeling is moeilijk wanneer de installatie meerdere onderstations of een 
belangrijk aantal secundaire kringen omvat.  
Men kan inderdaad geen detail analyse uitvoeren voor elk van hen in de tijdspanne voorzien 
voor de uitvoering van de verwarmingsaudit; 
 
De voorgestelde verbeteringen worden gehaald uit de standaardlijst bepaald door de methode. 
 
Er is echter geen mogelijkheid om de aanpassingen aan de installatie, voorgesteld door het 
programma, aan te passen aan de reële situatie ter plaatse. 
 
 

Bijlage 8.    Gegevens van de 4 oefeningen. 
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