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1 Inleiding 
Door een betere thermische isolatie en 
winddichtheid van woningen neemt het 
energieverbruik voor verwarming af. Tegelijk is er 
eerder een toename van het energieverbruik voor 
sww (sanitair warm water) onder invloed van een 
verhoogd badkamercomfort, waardoor de 
aandacht voor energiebesparende maatregelen 
verschuift van verwarmingssystemen naar sww.  

Samen met het energieverbruik daalt ook de 
vermogensbehoefte voor woningverwarming 
(ordegrootte 5 kW voor een eengezinswoning) 
terwijl de vermogensbehoefte voor sww eerder 
toeneemt (zie Figuur 1: Evolutie benodigde 
vermogens cv en sww). Dit laatste kwantificeren is 
moeilijker omdat het sterk afhangt van het feit of 
er gewerkt wordt met doorstroom- of 
voorraadsystemen. Bij doorstroomsystemen ligt 
het vermogen voor eengezinswoningen >25 kW, 
bij voorraadsystemen is dat heel wat lager.  

 

Figuur 1: Evolutie benodigde vermogens cv en sww 

Deze discrepantie stelt problemen voor het 
opwekkingsrendement van systemen die sww en 
cv combineren. Immers, in tegenstelling tot sww 
met een kenmerkend piekverbruik is cv 
gedurende een lange tijd nodig. Omwille van sww 
is het vermogen voor cv-bedrijf echter veel te 
groot zodat het toestel frequent zal starten en 
stoppen. Dit geldt in mindere mate voor toestellen 
met een groot modulatiebereik.  

In deze context is er gedurende de voorbije jaren 
een zeer grote technologische evolutie geweest 
op het vlak van sww. Door de grote vraag vanuit 
de sector is er door het WTCB, de Universiteit 
Antwerpen en de Thomas More Hogeschool 
hieromtrent onderzoek verricht, met 
werkpakketten rond het verbruik, de productie en 
de distributie van sanitair warm water.  

TETRA-project met de steun van het IWT: ‘SWW: 
ontwerp en dimensionering van productie en 
distributie’, looptijd: 2012 - 2014,   en  
VIS-traject met de steun van het VLAIO:  
‘Instal 2020’, looptijd: 2014 – 2018. 

2 Eisen van de gebruiker 
Voor het ontwerp van een warmwaterinstallatie moet er 
inzicht zijn in de wensen van de gebruiker.  

2.1 Temperatuur 
Ondanks lichte seizoenschommelingen kan voor 
inschattingen worden aangenomen dat de koudwater-
temperatuur constant is en gelijk aan 10 °C.   

De gebruikstemperatuur van sww (mengtemperatuur 
aan het tappunt) verschilt naargelang de toepassing en 
de persoon. In tabel 1 zijn waarden weergegeven 
volgens richtlijnen die verschillen van land tot land. 

Toepassing NBN EN 345  ISSO  Recknagel  

handen wassen 35 °C 40 °C 35 °C 

lavabo 40 °C 40 °C 40 °C 

douchen 40 °C 37 °C 40-45 °C 

bad 40 °C 37 °C 40 °C 

vaatwas (hand) 55 °C 50 °C 55 °C 
 

Tabel 1: Mengtemperatuur aan het tappunt 

2.2 Warmwaterverbruik 
Aanduiding van het sww-verbruik mwarm in kg  per 
persoon en per dag heeft enkel zin wanneer ook de 
temperatuur twarm vermeld wordt. Naarmate twarm hoger 
is, moet er immers meer koud water (mkoud) worden 
toegevoegd, zodat voor eenzelfde eindresultaat (mgebruik 

en tgebruik) er  minder warm water (mwarm) nodig is.  
Opm: 1 liter water heeft een massa van 1 kg  
 

 

 

 

Figuur 2: Mengregel 

De verhouding warm/koud water kan berekend worden 
uit de mengregel die gebaseerd is op de wet van 
behoud van massa (1) en behoud van energie (2):  

(1): m m m  

(2): m ∙ t m ∙ t m ∙ t  

mengregel:    

Op deze manier kan becijferd worden welke van de 
volgende normverbruiken het ruimst geschat is: 

 WTCB:    30L/dag/persoon bij 60 °C  

 DIN4708: 50L/dag/persoon bij 45 °C 

Voor de DIN-norm moet 35 liter bij 60 °C gemengd 
worden met 15 liter bij 10 °C. Dit is dus een zwaarder 
gebruiksprofiel dan het WTCB-profiel (slechts 30 liter).  

m m ∙
m

m
50 ∙

45 10
60 10

35 liter 

mkoud , tkoud mwarm , twarm 

mgebruik, tgebruik 
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Een typisch tapprofiel wordt gekenmerkt door 
pieken gevolgd door periodes zonder tapping. Dit 
maakt het ontwerp van een sww-installatie zo 
complex, zeker wanneer men streeft naar een 
optimum inzake energie, comfort en investering. 

 

Figuur 3: Typisch tapprofiel met blauw: het debiet 
en rood: het cumulatief verbruik 

Het tapprofiel beïnvloedt het energetisch 
rendement, de wachtijden en de stabiliteit, en is 
een essentieel gegeven bij het ontwerp van het 
productiesysteem en het distributienet (zie ook 
hoofdstuk 6: dimensionering).  

2.3 Wachttijd 
De wachttijd is de tijd die verloopt tussen het 
openen van een warmwaterkraan en het bereiken 
van de vereiste temperatuur aan het tappunt. Ze 
is de som van de toestel- en de leidingwachttijd.  

De toestelwachttijd is de tijd voor het bereiken 
van de vereiste temperatuur aan de uitgang van 
het toestel. Een groter debiet verlengt de 
toestelwachttijd, maar de belangrijkste factor is 
het toestel zelf. Voorraadtoestellen leveren quasi 
onmiddellijk warm water. Doorstroomtoestellen 
hebben tijd nodig om op te warmen, dit terwijl er al 
afkoeling is door aftapping.  

De leidingwachttijd is de tijd die nodig is om het 
koude water uit de leiding te verdringen, 
vermeerderd met de tijd om de leiding zelf op te 
warmen. Hij hangt dus af van het gebruik (kortere 
wachttijd bij groot debiet) en het leidingvolume 
(kortere wachttijd bij korte dunne leiding). Omdat 
een grote leidingwachttijd leidt tot verlies aan 
comfort, water en energie, moeten ontwerpers 
hiermee terdege rekening houden: 

 de leidinglengte hangt af van de planschikking 
en is vooral de verantwoordelijkheid van de 
architect. Het leidingtraject en het distributie-
concept (centraal of decentraal) wordt bepaald 
door de ontwerper / installateur. 

 de leidingdiameter wordt door de ontwerper / 
installateur bepaald, en kan niet onbeperkt 
verminderd worden. Een te kleine diameter 
leidt immers tot een toename van het 
drukverlies, met mogelijk een te klein debiet tot 
gevolg. Het vermindert ook de stabiliteit van de 
temperatuur en het debiet van het water.  

2.4 Stabiliteit inzake temperatuur & debiet 
Een veranderend debiet kan de watertemperatuur na 
de productie beïnvloeden, afhankelijk van het systeem 
(voorraad of doorstroom).  Door drukverlies in de leiding 
kan elke debietschommeling ook het debiet aan andere 
tappunten beïnvloeden. Dit heeft vaak invloed op de 
mengverhouding aan het tappunt en dus ook op de 
watertemperatuur. Schommelingen van het debiet en 
de temperatuur zijn vooral storend onder de douche en 
zijn dus een belangrijke comfortparameter. 

Wat het productiesysteem betreft, zijn deze aspecten 
vervat in de eco-design regelgeving die verder in de 
tekst besproken wordt.  

Figuur 4: Debiet- en temperatuurschommelingen zijn 
vooral storend onder de douche  
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2.5 Drinkwaterkwaliteit 
Water bestemd voor de menselijke consumptie 
moet voldoen aan strenge eisen, vastgelegd door 
de gewestelijke overheid en conform de Europese 
Richtlijn 9883/EG die waarden oplegt voor 50 
hoofdparameters. Zo is de maximaal toegelaten 
waarde voor nitraten 50 mg/liter. De fysico-
chemische en microbiologische eigenschappen 
van water, alsook diverse aspecten zoals smaak 
en geur worden aan frequente controles 
onderworpen.  

Voor het vertrek naar het drinkwaternet worden 
maatregelen getroffen voor het behoud van de 
kwaliteit. Zo worden desinfecterende produkten 
toegevoegd om een heropleving van bacteriën te 
voorkomen, en drinkwaternetten zijn ontworpen 
om de verblijftijd van het water zo kort mogelijk te 
houden. Hierdoor is kraantjeswater drinkbaar 
zonder bijkomende behandelling. Wel moet men 
de binnenleidingen van de woning goed spoelen 
na een lange afwezigheid. 

2.6 Beveiliging tegen terugstroming 
Om gevaar voor verontreiniging in het openbaar 
drinkwaternet en de binneninstallatie te beperken, 
werd door BELGAQUA (Belgische Federatie voor 
de Watersector) de ‘Technische Voorschriften 
inzake Binneninstallaties’ opgesteld. Deze bestaat 
uit artikels en werkbladen bestemd voor 
huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties. 

De NBN EN 1717 is het werkinstrument bij uitstek 
om de onderverdeling in de verschillende 
risiconiveaus van drinkwatervervuiling te 
realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met: 

a) kwaliteit van het fluïdum dat met het drinkwater 
in contact kan komen, verdeeld in 5 categorieën: 

Cat. 1:  Water voor menselijke consumptie en 
rechtstreeks afkomstig van het drinkwaternet. 

Cat. 2: Vloeistof geschikt voor menselijke 
consumptie, met inbegrip van water van het 
drinkwaternet, maar dat mogelijk een 
verandering heeft ondergaan qua smaak, geur, 
kleur of temperatuur. 

Cat. 3: Vloeistof die een gering gevaar inhoudt 
voor de menselijke gezondheid door de 
aanwezigheid van schadelijke stoffen (lijst 
Belgaqua), met LD 50-waarde > 200 mg/kg 
lichaamsgewicht in overeenstemming met de 
richtlijn 93/21/EEG van 27/4/1993.  

Cat. 4: Vloeistof die een gevaar inhoudt voor de 
menselijke gezondheid door de aanwezigheid 
van één of meer toxische of zeer toxische 
stoffen of één of meer radioactieve, mutagene of 
carcinogene stoffen. Bij categorie 4 zijn de LD 
50-waarden < 200 mg/kg lichaamsgewicht). 

Cat. 5: Vloeistof die een gevaar inhoudt voor de 
menselijke gezondheid door de aanwezigheid 
van microbiologische of virale elementen. 

b) de drukomstandigheden  

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de 
drukomstandigheden afwaarts van de beveiliging:  
p = patm en p > patm. Terugheveling kan bij p = patm, 
terwijl terugpersing enkel mogelijk is bij p > patm. 

c) een risico-evaluatie. 

Voor specifieke installaties die een uitzonderlijk risico 
vormen, kunnen bijkomende technische parameters in 
overweging worden genomen. In een niet-
controleerbare situatie wordt het hoogste risico in 
overweging genomen. Het principe van afzwakking van 
het risico wordt enkel aanvaard voor bepaalde 
toestellen voor huishoudelijk gebruik. 

Categorieën van beveiligingssystemen: 

Fam. A: vrije uitlopen: opstelling met een totale 
onderbreking van de waterdruk (scheidingstank met 
niveauregeling en overloop). Dit vraagt meestal een 
wederopdrukstelling (hydrofoorinstallatie) van de 
afwaartse installatie. 

Fam. B en C: onderbreking met resp. controleerbare en 
niet-controleerbare verschildrukzone: Omvat twee 
keerkleppen met een tussenliggende verschildrukzone. 
In geval van terugheveling, terugpersing of bij defect 
aan één of beide keerkleppen opent de tussenkamer 
zodat er een onderbreking ontstaat. 

Fam. D en H: beluchters 

Fam. E: keerkleppen laten water in slechts één richting 
door. Defecten zijn niet uitwendig zichtbaar, daarom is 
het afgedekte risiconiveau beperkt. 

De beschermingsmaatregelen hangen ook af van het 
toestel, meer bepaald het feit of de scheidingswand 
tussen het drinkwater en het water van een andere 
categorie enkel- of dubbelwandig is. Een wand wordt 
dubbelwandig genoemd als  er lekdetectie is. 
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Voorbeeld voor zonneboilers: 

Het is aangewezen om het zonnecircuit te vullen 
met water, waaraan eventueel additieven van 
categorie 3 (of lager) worden toegevoegd ter 
bescherming tegen bevriezing of corrosie. 
Onafhankelijk van het feit of de warmtewisselaar 
enkel- of dubbelwandig uitgevoerd is, moet de 
voeding van de warmwater-productie en de vulling 
van het zonnecircuit als volgt gebeuren: 
 

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:     
1: EA           2: CA 

Vulling met een vloeistof van categorie 4 is niet 
haalbaar wegens een dure beveiliging bestaande uit: 
1: EA in combinatie met een dubbelwandige 
warmtewisselaar (zeer duur en bijkomend 
temperatuurverschil, dus ook rendementsdaling) 
2: BA (veel duurder dan CA) 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het 
repertorium (www.belgaqua.be). Daarin staat bv. 
een actuele lijst van goedgekeurde 
beveiligingstoestellen en vloeistoffen categorie 3. 

2.7 Hardheid 
Hard water is gezond voor mens en dier, maar het 
kan aanleiding geven tot problemen in apparaten, 
vooral op warme oppervlakken zoals bij 
warmwaterbereiding.  

De hardheid van leidingwater hangt af van de 
geologische bodemgesteldheid van de 
winningsplaats, en wordt uitgedrukt in: 
 Franse graden  (1 °F = 1 g CaCO3/100 l water)  
 Duitse graden  (1 °D = 1 g CaO/100 l water). 

Omrekening:   1 °F = 0,56 °D 

De hardheid is niet met het blote oog 
waarneembaar, maar bij hogere temperaturen 
vormt er zich na verloop van tijd een neerslag van 
kalksteen. Zonder maatregelen wordt deze laag 
steeds dikker en bemoeilijkt de stroming en de 
warmteoverdracht.  

Categorie Totale hardheid (°D) 

zeer zacht   ≤ 2,8 

zacht   > 2,8   en   ≤ 8,4 

matig hard   > 8,4   en   ≤ 14 

hard   > 14 
 

Tabel 2: Hardheidscategorieën van water 

 

Figuur 5: Waterhardheid in België  

2.7.1 Waarom ontharden 
Wanneer hard water verdampt in contact met lucht 
ontstaat kalkafzetting, bv. aan een douchekop of kraan. 
Kalk zet zich ook af in een warmtewisselaar, vooral bij 
temperaturen >60 °C. Het fenomeen is gekend van  
koffiezetapparaten, wasmachines en toestellen voor de 
productie van sww. Kalkafzetting kan volgende 
problemen veroorzaken:  

 slechtere warmteoverdracht bij aardgastoestellen:  
o stijging rookgastemperatuur en energieverbruik; 
o oververhitting en snellere veroudering; 

 lager debiet en daardoor: 
o in extreme gevallen wordt de tapdrempel niet 

bereikt zodat het toestel niet opstart; 
o bij toestellen met constant vermogen stijgt de 

watertemperatuur. Dit bevordert de kalkaanslag. 

 langere opwarmtijd. 

Geringe kalkaanslag in kleine huishoudtoestellen is 
gemakkelijk te verwijderen met gewone azijn. Men doet 
dit best regelmatig, dus niet wachten tot het toestel 
volledig aangekalkt is.  

Wasmachines kunnen in principe aangesloten worden 
op regenwater. Dat bespaart niet alleen water maar ook 
wasmiddel want regenwater is zacht. Omdat 
regenwater niet geschikt is voor consumptie worden 
vaatwassers aangesloten op het drinkwaternet en 
hebben deze toestellen meestal een ingebouwde 
waterontharder.  

Het enige doeltreffende type van ontharder is een 
ionenwisselaar.  
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2.7.2 Ionenwisselaars 
Bij ionenwisselaars stroomt het water door een 
tank (figuur 3: rechts) die gevuld is met 
harskorrels. De ongewenste calcium- en 
magnesiumionen worden er vervangen door 
natriumionen, en die vormen geen kalksteen. 

 

Figuur 6: Ionenwarmtewisselaar met regeneratie 

De toestelcapaciteit hangt af van het volume aan 
korrels en van de hardheid van het water, en geeft 
aan hoeveel water er kan worden onthard 
alvorens de harskorrels verzadigd zijn aan 
calcium- en magnesiumionen.  

De verzadigde harskorrels worden geregenereerd 
door te spoelen met zout water dat aangemaakt 
worden in een afzonderlijke tank (figuur 3: links). 
Bij dat regenereren worden calcium- en 
magnesiumionen vervangen door natriuminonen 
en kan de cyclus herbeginnen.  

Om het verbruik aan water en zout tijdens de 
regeneratie te beperken, wordt het waterverbruik 
gemeten zodat het spoelen zolang mogelijk kan 
worden uitgesteld. Om te vermijden dat tijdens het 
spoelen zout water wordt afgetapt, zijn er 2 opties: 

 Toestellen met één reservoir berekenen de 
restcapaciteit (= toestelcapaciteit – verbruik). 
De nacht waarbij de restcapaciteit kleiner is 
dan het dagverbruik wordt de regeneratie 
opgestart, de restcapaciteit gaat dan verloren. 
Een grotere capaciteit kan dat verlies 
verminderen, maar bij een overdreven grote 
capaciteit stijgt het verbruik van water en zout 
opnieuw. Dat komt omdat de inonenwisselaar 
om hygienische redenen minstens één maal 
per twee weken geregenereerd moet worden, 
ook wanneer de capaciteit nog niet volledig 
opgebruikt is. Toepassing: woningen. 

 Toetsellen met twee reservoirs kunnen de 
volledige capaciteit opgebruiken omdat één 
reservoir altijd beschikbaar is terwijl het andere 
geregenereerd wordt. Toepassing: laboratoria, 
ondernemingen. 

2.7.3 Aandachtspunten 
Alvorens een waterontharder 
aan te schaffen, is het aan te 
bevelen om zich bij de 
watermaatschappij te informeren 
over de hardheid van het 
leidingwater. 

Men kan de hardheid ook 
gemakkelijk zelf meten.  

            

                                         Figuur 7: Meten waterhardheid 

De overheid legt aan de drinkwaterbedrijven op om een 
resthardheid > 15 °F te hanteren, maar de hardheid kan 
veel hoger zijn. 

Zolang de hardheid < 30°F wordt een waterontharder 
afgeraden. Een ontharder moet zo afgesteld worden dat 
de hardheid minstens 12 tot 15 °F (7 tot 8 °D) bedraagt, 
anders wordt het water kalkoplossend, waardoor 
leidingen en toestellen onder bepaalde 
omstandigheden kunnen corroderen. Tegelijk zou het 
gehalte aan metalen in het drinkwater gevoelig stijgen. 
Bij loden binnenleidingen (die bij voorkeur vervangen 
worden maar soms in oude huizen nog aanwezig zijn) 
is een ontharder dus ten zeerste af te raden. Bij 
kunststofleidingen mag de hardheid lager ingesteld 
worden. Kunststof gaat immers geen reacties aan met 
stoffen die in het water zitten.  

Voor het koudwatercircuit heeft ontharding weinig 
voordelen en zelfs nadelen. Het leidt tot overbodige 
kosten en het kan ervoor zorgen dat het water niet 
meer geschikt is voor menselijke consumptie.  

 De verwijderde mineralen calcium en magnesium 
zijn onschadelijk voor de gezondheid. Het zijn zelfs 
'nutriënten', d.w.z. dat ze noodzakelijk zijn voor de 
mens. Om aan onze dagelijkse behoefte te voldoen, 
komt best 5 tot 20 % van deze mineralen uit het 
drinkwater. Magnesium en calcium geven drinkwater 
ook een betere smaak.  

 Het is af te raden om natrium toe te voegen aan 
drinkwater zoals dit gebeurt bij ionenwisselaars, 
want natrium krijgen we ruim voldoende binnen via 
onze voeding, bv. door toevoeging van keukenzout. 
Het drinkwater moet voldoen aan de normen, met 
een maximum  natriumconcentratie van 200 mg/l.  

 Kalk zorgt voor een dunne, beschermende laag op 
de binnenwand van metalen leidingen.  

Tracht daarom de keukenkranen te voorzien van niet 
onthard water, en een ontharder alleen aan te sluiten 
op de leiding naar toestellen die water opwarmen, zoals 
productietoestellen voor sww, vaatwasmachines en 
wasmachines.  

Soms is scheiding van het leidingstelsel in de woning 
niet meer mogelijk en zit er bij de wens om te ontharden 
niets anders op dan al het water te ontharden. In dat 
geval is een regelmatig onderhoud door een vakman 
nog belangrijker want bij onvoldoende onderhoud kan 
ongewenste kiemgroei ontstaan.  
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2.8 Legionella 

2.8.1 Legionella-problematiek 
Legionella pneumophila is een bacterie die alom 
aanwezig is in waterig milieu, zowel in natuurlijke 
als in kunstmatige omgevingen.  

   

Figuur 8: Legionella-bacterie in aerosolen 

Ze kan een ernstige longontsteking veroorzaken 
met vaak een lange nasleep en mogelijk de dood 
tot gevolg. De pontiackoorts is een lichtere en niet 
gevaarlijke vorm. Besmetting kan alleen gebeuren 
wanneer na verneveling van water dat 
legionellabacteriën bevat. Op die manier kunnen 
de kleine druppels of aërosolen worden 
ingeademd en binnendringen in de longblaasjes. 
Vanaf de besmetting kan het 2 tot 12 dagen duren 
alvorens iemand ziek wordt.  

Verneveling is een normaal verschijnsel in 
douches, bevochtigers en koeltorens, maar 
aerosolen kunnen ook ontstaan bij opspattend 
water in lavabo’s en dergelijke. Het is dus van 
levensbelang om bacteriegroei tegen te gaan. De 
maatregelen moeten afgestemd zijn op het risico 
want niet iedereen is even kwetsbaar. Zware 
rokers, alcoholici, mannen, ouderen en mensen 
die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer 
verstoren, lopen een groter risico.   

De belangrijkste risicoplaatsen vallen onder het 
veteranenbesluit dat wettelijk verplichtingen 
oplegt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
hoogrisico-inrichtingen (rust- en verzorgings-
instellingen) en matigrisico-inrichtingen (alle 
publiek toegankelijke inrichtingen met een 
collectieve sww-voorziening zoals hotels, 
sportcomplexen,…). Voor woningen is er  geen 
specifieke wetgeving. Hierna volgt een 
samenvatting van de beheersmaatregelen. Verder 
wordt verwezen naar het handboek ‘Best 
Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-
beheersing in nieuwe Sanitaire Systemen’. Hierbij 
wordt de aandacht getrokken op de Bijlage 1 
‘Beslisboom’ van het document waarmee 
nagegaan kan worden of de BBT van toepassing 
is op de sanitaire installatie en welke maatregelen 
de verantwoordelijke eventueel moet nemen. 

2.8.2 Preventie 
Onder normale omstandigheden is het aantal 
Legionella-bacteriën in leidingwater zeer gering. 

Ze kunnen echter uitgroeien tot een gevaarlijk aantal 
onder invloed van omgevingsfactoren zoals 
temperatuur en het aanbod van voedingsstoffen die 
aanwezig zijn in het water of het leidingmateriaal. 
Afzettingen van corrosie- en kalkdeeltjes bevorderen de 
vorming van biofilms en sediment waarop legionella 
zich kan vermeerderen. De besmetting kan zich 
verspreiden bij het loskomen van deeltjes. Ook weinig 
gebruikte leidingen en dode takken zijn een risicofactor.  

De bacterie kan in water overleven bij temperaturen 
tussen 0 en 63 °C, maar vermeerdert zich vooral tussen 
25 en 45°C. Vanaf 60 °C is de afstevingssnelheid 
siginificant groter dan de groeisnelheid, en dit proces 
wordt versterkt bij hogere temperaturen (BBT: 
Legionella-beheersing in nieuwe sanitaire systemen, 
2017). Een besmetting kan dus thermisch onderdrukt 
worden. Om de risico’s te minimaliseren, is het nodig 
om vermeerdering van mogelijk aanwezige legionella te 
beperken door de verschillende risicofactoren weg te 
nemen, waarbij de meervoudige barrières elkaar 
versterken en het falen van andere maatregelen wordt 
ondervangen.  

  

Figuur 9: Legionella-ontwikkeling  

Vooreerst moet de drinkwaterkwaliteit gerespecteerd 
worden. Er mag bijvoorbeeld geen verbinding mogelijk 
zijn tussen een installatie voor de verdeling van water 
voor menselijke consumptie en voor de verdeling van 
water met een andere kwaliteit, zoals regen- of 
putwater. De leidingsystemen moeten een ATG-attest 
(BUtgb) hebben.  

Er zijn diverse desinfectietechnieken maar thermische 
desinfectie geniet de voorkeur, met het periodiek 
opwarmen van de productie-installatie en het warm 
houden van het distributienet d.m.v. circulatieleidingen 
of tracing. In ieder geval moeten watertemperaturen 
tussen 25°C en 55°C vermeden worden:   

- Enerzijds moet in het leidingnet voor koud water 
elke opwarming tegengegaan worden door een 
gescheiden traject of door thermische isolatie. Deze 
laatste moet diffusiedicht zijn, zoals bv. 
schuimrubber met gelijmde naden, dit omwille van 
het gevaar voor oppervlaktecondensatie 
(watertemperatuur rond 10 °C < dauwpunt).  

- Anderzijds moet warm water geproduceerd worden 
bij een temperatuur van minimum 60 °C. Bij 

slaaptoestand groei afsterven 
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productiesystemen met opslagvolume moet 
het ganse volume (ook de bodem) periodiek op 
60 °C gebracht worden gedurende minstens 1 
uur. Bij publiek toegankelijke zorginrichtingen 
(hoog risico-inrichtingen zoals ziekenhuizen en 
bejaardentehuizen) moet dit minstens 1x per 
24 u, bij publiek toegankelijke gebouwen 
(matig risico-inrichtingen zoals sportcentra, 
scholen en bedrijven) minstens 1x per week.  

- Het warmwatersysteem moet zo ontworpen en 
gebouwd zijn dat men een thermische 
desinfectie kan uitvoeren met water van 
minimum 70°C aan de kraan. 

- In principe moet de temperatuur van het sww 
bij het vertrek minimum 60 °C bedragen, en 
nergens in het distributiesysteem mag de  
temperatuur lager zijn dan 55 °C. Van deze 
temperatuurseis kan afgeweken worden voor 
zover de leiding niet langer is dan 15 m. De 
waterinhoud van die leiding mag ook niet meer 
dan 3 L bedragen. De niet op temperatuur 
gehouden leidingen mogen niet thermisch 
geïsoleerd worden, de andere delen moeten 
dan weer goed geisoleerd worden.  

- Het distributienet  kan op temperatuur 
gehouden worden met een circulatieleiding die 
het water vanaf de eindpunten terugpompt 
naar de productie-eenheid. Een variant is een 
elektrisch verwarmingslint dat in het ganse 
distributienet op de te bewaken leiding binnen 
de thermische isolatie aangebracht is. Dit lint is 
voorzien van een thermostatische regeling die 
de elektrische spanning aan- of afschakelt op 
basis van de temperatuur die gemeten wordt 
op een strategische plaats. De voorkeur gaat 
uit naar een zelfregelend lint dat over de 
volledige lengte zijn vermogen aanpast aan de 
temperatuur ter plaatse. 

Thermische zonne-energie en douche-
warmtewisselaars (douchewarmteterugwinning of 
douche-WTW) zijn niet toegelaten in hoogrisico-
inrichtingen. In matigrisico-inrichtingen is het niet 
aanbevolen, maar indien het toch wordt 
toegepast, moeten er maatregelen genomen 
worden om thermische desinfectie van de 
warmtewisselaar en de stroomafwaartse sanitaire 
leidingen mogelijk te maken, en  om waterstalen 
van het water in de wisselaar te kunnen nemen. 

Bij zonneboilers heeft regelmatige opwarming een 
negatief effect heeft op de energieprestatie. Daar 
is het aangeraden om de energieopslag niet te 
voorzien in het sanitair water zelf, maar wel in de 
primaire kring, in een buffervat met technisch 
water, van waaruit dan o.a. het sanitair 
warmwater ogenblikkelijk geproduceerd wordt 
d.m.v. een warmtewisselaar (zie figuur 10). In 
dergelijke systemen met technisch water zijn de 
hierbovenvermeldde eisen, i.v.m. een dagelijkse 
of wekelijkse volledige opwarming, niet van 
toepassing op het buffervat. 

 

Figuur 10: Voorverwarming van sww met  
doorstroomsysteem en opslag in buffervat. 

Om brandwonden te voorkomen moet in scholen, 
ziekenhuizen en rusthuizen de watertemperatuur aan 
de tappunten in badkamers en douches beperkt worden 
tot 43 °C. Bij kinderdagverblijven en kleuterscholen is 
dat zelfs 38 °C. Het gebruik van thermostatische 
mengkranen is dan aangewezen. Ten behoeve van 
thermische desinfectie moet heet water van 70 °C ter 
beschikking kunnen worden gesteld aan alle tappunten.  

Stagnatie van water in leidingen moet worden 
vermeden want dat geeft aan bacterien de tijd om zich 
te vermenigvuldigen. Daarom worden weinig gebruikte 
tappunten best stroomopwaarts aangesloten t.o.v. 
frequent gebruikte.  

Om waterverlies ten gevolge van thermische uitzetting 
in voorraadsystemen te beperken, en om aankalken 
van het veiligheidsventiel te beperken, mogen 
expansievaten gebruikt worden op voorwaarde dat ze 
geplaatst worden aan de instroomzijde. Een 

staalnamekraantje wordt aanbevolen. Sanitaire 
exapansievaten moeten doorstroomd worden, ofwel 
door  twee afzonderlijke aansluitingen of door één 
concentrische aansluiting met injectiesysteem.  

De kwaliteit van het beheer en onderhoud wordt 
gehandhaafd door het implementeren van een 
legionella-beheersplan. De financiële implicaties van al 
deze maatregelen zijn aanzienlijk. Daarom is het 
belangrijk om bij het ontwerp hiermee rekening te 
houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Doorstroom sanitair expansievat:  
links met 2 aansluitingen en rechts met injectie-principe 
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2.8.3 De regelgeving 
In België gelden de BBT-eisen. Deze worden 
toegelicht in het handboek ‘Best Beschikbare 
Technieken voor Legionella-beheersing in nieuwe 
Sanitaire Systemen’. Het toepassingsgebied van 
deze BBT en de te nemen maatregelen i.f.v. het 
risico op een Legionellabesmetting worden 
toegelicht in Bijlage 1 ‘Beslisboom’ van het 
document.  

Indien de Legionella-wetgeving van toepassing is, 
moet het warmwatersysteem zo ontworpen en 
gebouwd zijn dat men een thermische desinfectie 
kan uitvoeren met water van 70°C aan de kraan. 
Dit betekent dat het geïnstalleerde leidingsysteem 
sww van klasse 2 moet zijn volgens de norm NBN 
EN 806-2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van 
een leidingsysteem dat goedgekeurd is voor sww- 
toepassing (www.butgb.be), is de verwijzing naar 
klasse 2 te vinden in de markering op de buizen. 

Het sww wordt geproduceerd op een temperatuur 
van minimum 60°C. In hoogrisico-inrichtingen 
moet het volledige opslagvolume 1x per 24 uren 
op 60°C gebracht worden gedurende minstens 1 
uur. In matig risico-inrichtingen volstaat een 
dergelijke volledige opwarming eens per week. 
Het volledig opwarmen van het watervolume kan 
bijvoorbeeld gerealiseerd worden door tussen de 
in- en de uitgang van de opslagtank een 
bijkomende circulatiepomp aan te brengen, 
automatisch gestuurd d.m.v. een klok. 

Voorverwarming (bv. thermische zonne-energie 
en douche-WTW is in hoogrisico-inrichtingen niet 
toegelaten en in matigrisico-inrichtingen niet 
aanbevolen. Indien dit in matig risico-inrichtingen 
toch zou toegepast worden, dan dienen er 
maatregelen genomen te worden die het mogelijk 
maken dat de warmtewisselaar en de 
stroomafwaartse sanitaire leidingen thermisch 
gedesinfecteerd kunnen worden. Er dienen 
eveneens waterstalen te kunnen genomen 
worden van het water in de wisselaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Productiesystemen 
Uit de diverse werkings-principes voor de productie van 
sww is het belangrijk het voor de toepassing meest 
geschikte te selecteren.  

3.1 Werkingsprincipes 

3.1.1 Doorstroom- of voorraad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Doorstroom- & voorraadsysteem 

Doorstroomsystemen verwarmen sanitair water op het 
ogenblik dan het verbruikt wordt, en dit aan een debiet 
V dat beperkt is door het beschikbare vermogen P en 
de watertemperaturen:  

P V ∙ ρ ∙ c ∙ t t  

Bij het begin van een nieuwe tapping na een 
onderbreking moet men rekening houden met een 
toestelwachttijd die vooral afhangt van het type 
doorstroomtoestel: direct of indirect. De stabiliteit van 
de watertemperatuur is vooral afhankelijk van de 
manier waarop het vermogen geregeld wordt.  

Bij voorraadsystemen wordt water opgewarmd en in 
voorraad gehouden voor later gebruik. Zelfs bij grote 
debieten is de watertemperatuur vrij constant. Een 
piekdebiet kan echter maar een beperkte tijd 
aangehouden worden, afhankelijk van de inhoud van 
het voorraadvat, de watertemperatuur en de 
stratificatie. Een kleiner debiet kan wel permanent 
worden geleverd, afhankelijk van het vermogen (zie 
doorstroom).  

Bij de keuze tussen doorstroom of voorraad is het 
tapprofiel belangrijk, en dat wordt bepaald door de 
gezinssituatie en het vooropgestelde comfort. Voor de 
beoordeling van de prestaties inzake comfort en 
energiezuinigheid hanteert de Ecodesign-richtlijn 
tappatronen die de behoeften van verschillende 
gezinsgroottes kwantificeert.  

Het productievermogen wordt bepaald door sww of cv, 
afhankelijk van de toepassing en de configuratie 
(voorraad of doorstroom). Zo wordt bij 
eengezinswoningen het vermogen van doorstroom-
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systemen bepaald  door de sww-piek, terwijl bij 
grote appartementsgebouwen de cv-behoefte 
bepalend is voor het ketelvermogen. Dit is het 
gevolg van de spreiding van de sww-piek die de 
gelijktijdigheidsfactor sterk doet dalen. 

Bij grote verbruikers van sww en frequente 
tappingen is het interessanter om te kiezen voor 
een voorraadsysteem omdat de 
stilstandsverliezen dan relatief klein zijn in 
vergelijking met het nuttig verbruik, en tegelijk 
levert het voorraadsysteem een hoger tapcomfort. 
Een doorstroomsysteem is meer aangewezen bij 
minder frequente tappingen omdat van de 
opstartverliezen dan minder zwaar doorwegen.  

De compactheid van doorstroomsystemen zou 
niet de doorslag mogen geven bij de keuze omdat 
er semi-accumulatiesystemen bestaan met een 
erg compacte voorraad, mogelijk ingebouwd in 
een wandtoestel. Vaak spelen gewoon practische 
overwegingen zoals de omvang i.f.v. van de 
toegang, maar ook het gewicht i.f.v. de constructie 
of de installateur die het gewicht moet torsen. 

3.1.2 Directe en indirecte opwarming 
Bij  directe opwarming (D) is er tussen het water 
en de warmtebron slechts één scheidingswand, 
wat de reactiesnelheid te goede komt. 
bv. gasgeiser met rookgas/water-warmtewisselaar  

Bij  indirecte opwarming (I) wordt gebruik gemaakt 
van een tussenmedium (meestal water) dat wordt 
rondgepompt in een gesloten kring. Dit maakt het 
mogelijk om de warmteproductie voor cv te 
combineren met de bereiding van sww in één 
enkel toestel.  
bv. combiketel met platenwarmtewisselaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Directe & indirecte opwarming 

3.1.3 Afzonderlijk of gecombineerd  
Afzonderlijke sww-systemen staan los van de cv  (bv. 
warmtepompboiler) versus gecombineerde systemen 
(bv. cv-gekoppelde boiler). 

  

Figuur 14: Afzonderlijk & gecombineerd systeem 

3.1.4 Boiler en buffervat 
Alle onderdelen van een boiler die in contact komen 
met het zuurstofrijke tapwater moeten 
corrosiebestendig zijn: warmtewisselaars, pomp en 
aansluitingen. Hierbij worden RVS, geëmailleerd staal 
of koper courant gebruikt.  

Een buffervat daarentegen is gevuld met ‘technisch 
water’ dat uitsluitend dient om warmte op te slaan en te 
transporteren. Door het gesloten karakter kunnen 
corrosieproblemen vrij gemakkelijk voorkomen worden 
met een goed expansiesysteem, waardoor het buffervat 
vervaardigd kan worden uit goedkoop plaatstaal, net 
zoals radiatoren.  

Opslag, transport en uitwisseling van warmte gebeurt 
bij buffervaten met hetzelfde medium. Dat maakt 
warmtewisselaars overbodig. Mits voldoende 
aansluitingen op diverse hoogtes kan men gebruik 
maken van de stratificatie om een ruim assortiment aan 
productie- en verbruikseenheden aan te sluiten.  Dit 
maakt buffervaten geschikt voor grotere volumes en 
meerdere temperatuurniveaus qua productie en afgifte 
van warmte.  

3.1.5 Voorverwarming 
Een zonneboiler en douche-WTW zijn vormen van 
voorverwarming,  en hebben als enige doel energie te 
besparen. Om altijd te kunnen beschikken over een 
voldoende hoeveelheid sww, is de mogelijkheid tot 
naverwarming noodzakelijk. Dimensionering is daarom 
een vooral economische kwestie.  

Voor een zonneboiler of een DWW afzonderlijk mag 
rekenen op een energiebesparing rond 50%. Beide 
samen leveren een besparing rond 75 %, afhankelijk 
van de dimensionering. 
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3.2 Overzicht productiesystemen 

 Doorstroom Voorraad 

V
o

o
rv

er
- 

w
ar

m
in

g
  

• Douche-WTW (D) 
 
• Zonneboiler (I) 

E
n

ke
l 

sw
w

  • Gasgeiser     (D) 
• Elektrogeiser (D) 

• Gasboiler       (D) 
• Elektroboiler   (D) 
• WP- boiler      (D) 

S
w

w
 +

 c
v 

 
co

m
b

i 

• Combiketel met  
  platenww              (I) 
• Buffervat met  
  interne tapspiraal (I) 
• Buffervat met  
  externe platenww (I) 

• Boiler met  
  externe platenww  
(I) 
• Boiler met  
  interne spiraalww  (I) 
• Buffervat  
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Tabel 3: Overzicht productiesystemen 

Binnen elke groep zijn er talloze varianten met 
hun voor- en nadelen.  

3.2.1 Voorverwarming 

3.2.1.1 Douche-WTW 

Met het douchewater vloeit er heel wat warmte 
naar de riolering. Ongeveer de helft daarvan kan 
worden teruggewonnen met een douche-WTW. 

Een douche-WTW bestaat 
uit een warmtewisselaar 
die  het vers leidingwater 
voorverwarmt, gebruik 
makend van de warmte uit 
het afvalwater. Dit wordt 
gewaardeerd in de 
energieprestatiecoëfficiënt 
(EPC) en het E-peil (EPB) 
van woningen.  

 

Figuur 15: Principe  
van een DWTW 

 

Een douche-WTW kan 
nooit de volledige 
warmtevraag dekken.  
Wel kan het productiesysteem voor sww kleiner 
gedimensioneerd worden (vermogen,  volume). 
Dit is vooral interessant bij grootverbruikers  zoals 
regendouches. Immers, de impact van de keuze 
voor grote waterverbruikers op het 
productiesysteem wordt vaak onderschat, en dan 
kan een douche-WTW een oplossing bieden.  

Natuurlijk bestaat het gevaar voor een 
reboundeffect, waarbij het besparingspotentieel 
wordt omgezet in een groter verbruik (langer 
douchen, grotere douchekop). Dit is dan geen 
keuze voor duurzaamheid maar voor comfort. 

Hierbij mag men niet vergeten dat ongeveer de helft 
van de kost voor sww ligt bij de energie, de andere helft 
bij het water, en hierop bespaart de douche-WTW niet. 

Het voorverwarmde water wordt gekoppeld aan de 
koude poort van de thermostatische douchemengkraan, 
en wanneer de afstand het toelaat wordt ook de 
warmwateropwekker ermee gevoed voor een nog 
grotere energiebesparing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 16: Aansluiting van een vertikale DWW  

3.2.1.2 Zonneboiler 

Eén van de meest aangewezen toepassingen van 
thermische zonne-energie is sww. Dat komt door de 
constante warmtevraag, ook gedurende de zomer 
wanneer het zonaanbod het grootst is. Zo een 
zonneboiler bevat een collector (vlakkeplaat of 
vacuümbuis) en een voorraadvat (boiler of buffervat).  

Zonnecollectoren staan opgesteld op het dak of tegen 
een gevel. Een transportvloeistof (water of glycol) geeft 
de zonnewarmte door aan een voorraadvat om vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen. Een regeling 
optimaliseert de opbrengst, en is soms een element bij 
de beveiliging tegen bevriezing of oververhitting.  
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Figuur 17: Zonneboiler + nageschakelde combiketel 

Een zonneboiler levert water aan een temperatuur 
die afhankelijk is van het zonaanbod en het 
tappatroon. Hij wordt gedimensioneerd om 
gedurende de zomer de warmtevraag bijna 
volledig te kunnen dekken. De naverwarming blijft 
noodzakelijk, en moet tijdens lange sombere 
periodes de volledige warmtevraag kunnen 
dekken. De extra investering van een zonneboiler 
moet worden afgewogen tegenover de 
gerealiseerde energiebesparing. Omdat die niet 
evenredig toeneemt met de dimensies 
(collectoroppervlakte, boilerinhoud) hebben 
kleinere installaties een kortere terugverdientijd. 

Binnen de energieprestatieregelgeving is de 
zonneboiler een valabele optie om te voldoen aan 
eisen inzake duurzame energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Voorbeeld zonneboilerconfiguratie 

Douche-WTW levert de grootste energiewinst in 
de winter als het leidingwater het koudst is, terwijl 
zonneboilers best presteren in de zomer en in de 
tussenseizoenen. Zonneboilers en douche-WTW 
zijn dus complementaire technieken. De douche-
WTW zorgt er ook voor dat de zonneboiler 
(collector en boiler) kleiner kan gedimensioneerd 
worden, bovenop een extra energiebesparing. 

3.2.2 Systemen enkel voor sww  

3.2.2.1 Gasgeiser 

Omdat het een direct doorstroomtoestel is, heeft een 
gasgeiser een korte toestelwachttijd (enkele sec). Hij 
kan dicht bij een frequent gebruikt tappunt geplaatst 
worden voor een korte leidingwachttijd. Vooral de 
noodzaak van een rookgasafvoer kan beperkend zijn.  

De betere aardgasgeisers zijn modulerend, hebben een 
gesloten verbrandingskring (type C, zie algemene fiche) 
en elektrische ontsteking. Het toestelvermogen is 
bepalend voor het leverbaar piekdebiet. 

 

Figuur 19: Gasgeiser type B (open verbrandingskamer 
met risico op CO-intoxicatie, combinatie met dampkap te 
vermijden of kiezen voor gesloten toestel type C) 

3.2.2.2 Elektrogeiser 

In vergelijking met een gasgeiser is de toestel-wachttijd 
van een elektrogeiser nog korter, met een nog grotere 
regelbaarheid en meer plaatsingsmogelijkheden.  

Het vermogen (bv. 1f: 20 A x 230 V = 4,6 kW) beperkt 
de toepassingen tot kleine debieten, en de hoge prijs 
van elektrische energie beperkt de toepassingen tot 
korte tappingen (bv. lavabo) waar het voordeel van de 
zeer korte wachttijd en het minieme stilstandsverlies tot 
zijn recht komt.  

 

Figuur 20: Elektrogeiser onder wasbak 
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3.2.2.3 Gasboiler 

Gasboilers zijn individuele  voorraadtoestellen met 
uitstekende tapprestaties:  geen toestelwachttijd, 
een groot piekdebiet (tijd afhankelijk van het 
volume), een constant debiet afhankelijk van het 
vermogen. Door hun omvang en de noodzaak van 
een rookgasafvoer zijn de mogelijkheden om dicht 
bij een frequent gebruikt tappunt te plaatsen 
eerder beperkt.  Het onvermijdelijke 
stilstandsverlies maakt hen vooral geschikt voor 
grootverbruikers, met de voorkeur voor gesloten 
toestellen (dus met permixbrander).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21: Gasboiler 

3.2.2.4 Elektroboiler 

Door het ontbreken van een rookgasafvoer zijn de 
plaatsingsmogelijkheden van elektroboilers zeer 
breed.  Opwarming gebeurt bij voorkeur buiten de 
pieken aan een goedkoper  elektriciteitstarief. 
Toestellen met een klein  aansluitvermogen 
hebben een te lange oplaadtijd  voor 
bijverwarming tijdens piekverbruik, wat bij normaal 
gebruik en een goede dimensionering van het vat 
geen belemmering is. Daarom spreekt men over 
‘volledige accumulatie’.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 22: Centrale elektroboiler 

 

3.2.2.5 Warmtepompboiler 

Een warmtepompboiler is een voorraadvat met 
geïntegreerde compressiewarmtepomp. De COP 
varieert tussen 2,5 en 4, d.w.z. dat het verbruik zoveel 
keer kleiner is dan bij een elektroboiler. De COP is 
hoger naarmate het temperatuurverschil tussen de twee 
‘bronnen’ kleiner is. Enerzijds heeft de bron waaraan 
warmte wordt onttrokken best een zo hoog mogelijke 
temperatuur. In dalende volgorde van efficiëntie kan 
men warmte onttrekken aan een te koelen ruimte, aan 
extractielucht bij gebouwventilatie type C of aan 
buitenlucht. Anderzijds heeft de bron waaraan warmte 
wordt afgegeven - in dit geval sww - best een zo laag 
mogelijke temperatuur. Hierbij kan niet zoveel koud 
water worden bijgemengd. Om toch te kunnen voldoen 
aan de sww-behoeften moet het voorraadvat dus groter 
zijn.  

 

Figuur 23: Warmtepompboiler 

Vaak bevat de warmtepompboiler ook een elektrische 
weerstand. Die is vooral bedoeld om hogere 
temperaturen te kunnen bereiken in functie van 
legionellabeheersing, en niet zozeer om de opwarming 
te versnellen want daarvoor is het vermogen te klein. 
Weerstandsverwarming heeft een COP van slechts 1 
en verhoogt dus het energieverbruik drastisch. 

Een warmtepompboiler kan een interessante vervanger 
zijn van een elektroboiler, eventueel in combinatie met 
zonne-energie. De vergelijking met een aardgastoestel 
inzake energiekost hangt af van de verhouding tussen 
de elektriciteits- en de aardgasprijs. Anno 2018 is deze 
hoger dan de COP en dus ongunstig  voor de 
warmtepomp-boiler, dit in combinatie met een hogere 
investering. In het andere geval is er wel een 
terugverdieneffect, en stijgt naarmate de behoefte aan 
warm water groter is.  
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3.2.3 SWW en CV gecombineerd 

3.2.3.1 Combiketel  

Combiketels zijn indirecte doorstroomtoestellen 
zonder voorraadvat, een prijsgunstige combinatie 
van sww en cv in één toestel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 24: Principe combiketel 

Bij vraag naar sww start de brander en de pomp. 
Het ketelwater stroomt dan naar de ingebouwde 
platen-warmtewisselaar. Daar wordt het tapwater 
verwarmd, er is dan even geen centrale 
verwarming. Door de indirecte werking en de 
grotere thermische massa in vergelijking met een 
gasgeiser is de toestelwachttijd merkelijk groter, 
typisch +/- 30 sec. Om deze tijd te verkorten, kan 
men kiezen voor de ‘comfortstand’.  

Het toestelvermogen moet afgestemd zijn op het 
piekverbruik voor sww, wat vaak te groot is voor 
cv. Dit kan leiden tot pendelgedrag, versnelde 
slijtage en energieverlies. Een groot 
modulatiebereik kan dit verhelpen. 

bv. Viessmann Vitodens 200-W: 32 -1,6 kW. 

3.2.3.2 Boiler met interne warmtewisselaar 

Een boiler met interne warmtewisselaar kan 
gecombineerd worden met een cv-ketel, een 
warmtepomp of een andere warmtebron. Omdat 
opwarming op elk ogenblik mogelijk is, spreekt 
men over ‘semi-accumulatie’.  

Bijna het volledige volume van het vat kan in korte 
tijd worden afgetapt, en nadien moet men een 
kwartiertje wachten tot de voorraad opnieuw 
opgewarmd is. Bij een goede dimensionering 
vormt dit echter geen probleem. Bovendien kan 
continu een beperkt debiet worden afgetapt, 
afhankelijk van het vermogen.  

Een monovalente boiler heeft één warmtewisselaar (bv. 
gladde spiraal) die onderaan in de koudste lagen 
gepositioneerd is. Het opgewarmde water verspreidt 
zich o.i.v. natuurlijke stroming.  

 

Figuur 25: Boiler  
met gladde spiraal 

 

 

 

 

 

 

Bij een boiler gevoed door een ketel is de opstelling van 
de temperatuursensor bepalend voor het 
energieverbruik en het tapcomfort. Een lagere 
opstelling vergroot de schakelfrequentie en vermindert 
het ketelrendement, maar de beschikbaarheid aan sww 
neemt wel toe. Een middenpositie is meestal een goed 
compromis.  

Bij een bivalente boiler wordt de onderste 
warmtewisselaar verbonden met een 
lagetemperatuurbron, bv. een zonnecollector. 
Naverwarming gebeurt met de bovenste 
warmtewisselaar.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figuur 26: Aansluitschema bivalente boiler  

3.2.3.3 Boiler met externe warmtewisselaar 

De gekendste toepassing 
van een boiler met 
externe warmtewisselaar 
is een combiketel 
waaraan een boiler en 
pomp wordt toegevoegd. 
Door de combinatie van 
een doorstroom- en een 
voorraadsysteem spreekt 
men over een laadboiler. 

Figuur 27: Boiler en 
externe warmtewisselaar 
geïntegreerd in een 
combiketel 
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Figuur 28: Boiler met externe warmtewisselaar 
(stippellijn: toevoeging t.o.v. combiketel) 

In werking wordt water onttrokken aan de 
onderzijde van de boiler, verwarmd in de externe 
warmtewisselaar en terug naar de bovenzijde van 
de boiler gepompt. Het sww-debiet dat op die 
manier kan worden aangemaakt, hangt af van het 
geïnstalleerd vermogen. Wanneer dit debiet groter 
is dan het aftapdebiet, wordt het voorraadvat 
opgewarmd, anders wordt het voorraadvat 
aangesproken. Ook hier is de positie van de 
sensor bepalend voor het energieverbruik en het 
tapcomfort. 

 Boiler + externe warmtewisselaar t.o.v. 
combiketel:  
o comfort: toestelwachttijd, piekdebieten 

mogelijk 
o bij aftap van een kleine hoeveelheid sww 

wordt de voorraad aangesproken zodat de 
ketel niet telkens moet opstarten; dit is 
gunstig voor het ketelrendement maar er 
komt een constant warmteverlies van de 
boiler in de plaats. Het is dus vooral 
voordelig bij grote verbruikers. 

 Externe t.o.v. interne warmtewisselaar:  
o externe warmtewisselaars zijn gevoeliger 

voor kalkafzetting, maar gemakkelijker te 
vervangen 

o lagere ketel-retourtemperatuur geeft een 
hoog rendement bij condensatieketels 

o meer tapcomfort voor eenzelfde 
voorraadvat of kleiner vooraadvat voor 
dezelfde prestaties, wat inbouw in 
wandtoestellen vergemakkelijkt  

o bij een koud voorraad kan men heel snel 
beschikken over een kleine hoeveelheid 
sww. Bij interne warmtewisselaar moet men 
wachten tot de helle boiler opgewarmd is. 

3.2.3.4 Buffervat met sww-voorzieningen 

Een buffervat kan d.m.v. een warmtewisselaar 
voorzien zijn om ook sww te bereiden. Een interne 
warmtewisselaar is een goed compromis tussen 
een voorraad- en een doorstroomsysteem, met 
vooral de voordelen van beide. Mits ruime 
overdimensionering kan een externe 
warmtewisselaar ook zeer goed 
lagetemperatuurwarmte valoriseren, maar dit 
pricipe vraagt een goede debietregeling.  

Vele fabrikanten hebben hun eigen gepatenteerd 
systeem dat ervoor zorgt dat de thermische 
gelaagdheid zo weinig mogelijk verstoord wordt en zelfs 
in de hand gewerkt wordt. De werking is meestal 
autonoom-regelend. 

4 Rookafvoer / luchttoevoer 
Toestellen met open verbrandingskring (type B) moeten 
voor de afvoer van de verbrandingsgassen worden 
aangesloten op een vertikaal kanaal. De 
verbrandingslucht halen ze uit de opstellingsruimte. Die 
moet voldoen aan de ventilatievoorschriften beschreven 
in NBN B 61-002 omwille van de afvoer van overtollige 
warmte en de toevoer van 
verbrandingslucht. Eén van 
de gevaren die men wil 
voorkomen is onderdruk die 
veroorzaakt wordt door het 
ventielatiesysteem of de 
dampkap in de keuken, 
waardoor rookgassen (met 
mogelijk CO) naar binnen 
worden gezogen.  

Figuur 29: Toestel type B met trekonderbreker 

Toestellen met gesloten verbrandingskring (type C) 
hebben geen traditionele schoorsteen nodig. Een 
afvoerbuis volstaat, zelfs horizontaal door een muur. De 
verbrandingslucht wordt rechtstreeks van buiten 
aangezogen.  De verbrandingskring is hermetisch 
gescheiden van de opstellingsruimte. Dit verhoogt de 
veiligheid t.o.v. een B-toestel, vooral op het vlak van 
CO-intoxicatie. De uitmonding van de rookgasafvoer 
moet nog wel voldoen aan de voorschriften van NBN B 
61-002 en NBN D 51-003 inzake afstand tot ramen en 
andere mogelijke instroomopeningen van 
ventilatielucht, dit in verband met de verdunning van 
rookgassen en mogelijke hinder. 

De ventilatievoorzieningen zijn minder streng. De 
toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van de 
verbrandingsproducten maakt inherent deel uit van het 
toestel, en bij toestellen met een niet te groot nominaal 
vermogen in verhouding tot het volume van de 
opstellingsruimte ( 35 kW/m³) zijn er geen speciale 
voorzieningen voor de afvoer van overtollige warmte.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 30: Voorbeeld van een toestel type C 
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5 Ecodesign 
Om energie te besparen en de 
klimaatdoelstellingen te helpen realiseren, heeft 
de Europese Gemeenschap de Ecodesign 
Richtlijn voor ‘Energy Related Products’ of ERP 
(2009/125/EG) ingevoerd. Het is een 
kaderrichtlijn, dus door de lidstaten om te zetten in 
wetgeving, m.a.w. het is een verplichting. Hierbij 
worden de consumenten via labeling 
geïnformeerd over de energieprestaties van 
producten, zodat ze bij de aankoop beter 
gewapend zijn om te kiezen. Er zijn ook minimum 
prestaties waaraan producten moeten voldoen. 
Tegelijk is deze labeling een stimulans voor 
producenten om betere producten op de markt te 
brengen. 

Sinds 1/1/2015 moeten alle nieuwe sww- 
productietoestellen een ecodesign-label hebben. 
De rendementsklasse wordt bepaald voor een 
gedefinieerd tappatroon. Bij voorraadtoestellen is 
het stilstands-verlies in kWh/24h bepalend. 
 

Tabel 4: Omschrijving van de tappatronen 

5.1 Rendementsklassen 
productietoestel 

Er worden ecodesign-labels toegekend voor 
conventionele toestellen , warmtepomptoestellen 
en toestellen met zonne-energie.  
 

 

Tabel 5: Rendementseisen bij productietoestellen  
(% t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde);  
kolom: tappatroon;  rij: klasse en rendementsbereik 

5.1.1 Conventioneel toestel 
Een conventioneel toestel is een productietoestel 
op basis van fossiele brandstoffen, bio-
brandstoffen en/of elektrische verwarming op 
basis van weerstanden.  

In het voorbeeld van figuur 31 toont links het label 
van een conventioneel toestel voor de productie 
van sww. Het geeft informatie over de leverancier, 
het model, de tapgrootte, de rendementsklasse, 

het jaarlijks energieverbruik, het geluidsniveau en de 
mogelijkheid om te werken tijdens daluren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 31: Label conventioneel toestel / warmtepomp 

5.1.2 Warmtepomp  
Een warmtepomp transformeert warmte bij lage 
temperatuur (lucht, water, bodem…) naar een hogere 
en bruikbare temperatuur. Ze gebruikt hiervoor nog 
altijd energie, meestal elektriciteit, maar veel minder 
dan bij weerstandsverwarming.  

Het voorbeeld van figuur 31 toont rechts het label van 
een warmtepompboiler, met informatie over de 
leverancier, het model, de tapgrootte, de 
rendementsklasse, het jaarlijks energieverbruik, de 
Europese temperatuurkaart, het geluidsniveau en de 
mogelijkheid om te werken tijdens daluren. 

5.1.3 Thermische zonne-energie 
Een toestel op zonne-energie wordt in de handel 
gebracht als één eenheid. Het voorbeeld van figuur 32 
toont links het label van een zonneboiler, met informatie 
over de leverancier, het model, de tapgrootte, 
rendementsklasse, het jaarlijks energieverbruik, 
Europese temperatuurkaart en het geluidsniveau bij 
werking.  
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5.1.4 Pakket van toestellen met zonne-
energie 

Pakketten zijn combinatie van productietoestellen 
en zonne-energie-installaties, bv. fig 32 rechts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 32: Label zonneboiler/pakket 

5.2 Rendementsklassen voorraadvat 
Het warmhoudverlies van voorraadvaten kan 
bepaald worden volgens verschillende normen en 
weergegeven in kWh/24h en in W/K. Hierbij wordt 
gerekend met 65 °C in het voorraadvat en 20 °C 
voor de omgeving.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figuur 33: Warmhoudverlies i.f.v. het volume 

Het label geeft informatie 
over de naam van de 
leverancier, het model, 
warmhoudverlies, 
warmhoudklasse, 
opslagvolume. 

 

 

Figuur 34: Label van een 
voorraadtoestel 

 

 

 

6 Dimensionering  

6.1 Probleemstelling productie 
Dimensionering van productiesystemen voor sww 
verschilt sterk voor accumulatiesystemen, 
doorstroomsystemen of tussenvormen.  

Bij doorstroomsystemen is er geen accumulatie. Het 
vermogen van het productietoestel moet hierdoor 
afgestemd zijn op het piekdebiet. 

Accumulatie maakt het mogelijk om de opwarming te 
spreiden, wat leidt tot een kleiner vermogen.  

 Bij zuivere accumulatie moet de buffercapaciteit 
voldoende zijn om het dagverbruik te overbruggen. 
Ook het vermogen moet afgestemd zijn op de 
behoefte van een piekdag. In het geval dat de 
oplaadtijd beperkt  is (bv. bij een elektroboiler mikt 
men op de periode van nachttarief) stijgt het 
vermogen naargelang de oplaadtijd korter is. 

 Bij combinatie van doorstroom en accumulatie moet 
een optimum gezocht worden tussen vermogen en 
buffercapaciteit. Een grotere buffercapaciteit maakt 
het mogelijk om met een kleiner productievermogen 
te werken.  
De vraag is: waar ligt het optimum?  

6.2 Dimensionering aan de hand van het 
tapprofiel 

Het piekdebiet is heel sterk afhankelijk van het 
meetinterval (groter meetinterval vlakt pieken af).  

 

 

 

Figuur 35: Piekdebiet is functie van het meetinterval 
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De S-curve geeft de piekdebieten in functie van 
het meetinterval. Dit laat toe om diverse 
gebouwtypes met elkaar te vergelijken (fingerprint 
v.e. gebruikerstype). Een meer constant debiet 
zonder uitschieters geeft een vlakkere S-curve. 
Dit is bv. het geval bij grote collectieve systemen 
o.i.v. de spreiding van tapmomenten 
(gelijktijdigheidsfactor). Hierbij kan volstaan 
worden met een beperkte opslagcapaciteit.  

 

Figuur 36: S-curve: piekdebiet i.f.v. het meetinterval 

De oppervlakte van de ingeschreven rechthoek 
(piekdebiet x tijd) is het volume binnen het 
meetinterval. Opgelet bij de interpretatie: het 
piekdebiet moet omgezet worden in L/s, en de 
tijdsas is logaritmisch. 

In hoofdstuk 2 werd al melding gemaakt van het 
cumulatief verbruik of dagprofiel. Dit is de rode 
lijn, uitgezet voor één welbepaalde dag. 

 

Figuur 37: Blauw: debiet, rood: cumulatief verbruik 

 

Figuur 38: Cumulatief verbruik (één bepaalde dag) 

Natuurlijk is het verbruik elke dag anders en moet voor 
het ontwerp gerekend worden met de ‘worst case’.  

Het cumulatief profiel bevat alle extrema en hanteert 
het maximaal volume per meetinterval. De curve start 
bij een piekafname.   

 

Figuur 39: Cumulatief profiel (worst case) 

De richtingscoëfficiënt of de helling van de rechte door 
de oorsprong geeft het debiet (L/s) weer.  

Met de formule voor de voelbare warmte: 

P V ∙ ρ ∙ c ∙ T T  

en in de veronderstelling van een constante 
temperatuurstijging T T  = 50 °C  

staat elk debiet  voor een vermogen.  

bv. voor  V = 1 m³ per 18h is het vermogen: 

P
1

18 ∙ 3600
∙ 1000 ∙ 4,2 ∙ 50 3,24 kW 

Merk op dat bij het begin van de aftapperiode het 
verbruik (blauwe curve) groter is dan wat de productie 
kan leveren (groene curve). In het voorbeeld is het 
tekort maximaal 250 liter, en dat moet worden 
opgevangen door een buffer. Bij een boiler met externe 
warmtewisselaar (zie fiche1: voorraadtoestellen) is dit 
meteen het nodige boilervolume. In het geval van een 
interne warmtewisselaar moet de boiler groter zijn.  

 

Figuur 40: Cumulatief profiel (worst case) 

Naarmate het vermogen toeneemt, wordt de 
productiecurve (groen) steiler en vermindert de afstand 
met de verbruikscurve. Hierdoor is er minder nood aan 
buffering. Bij een zeer groot vermogen is er helemaal 
geen nood aan buffering en kan gewerkt worden met 
een doorstroomsysteem. Merk ook op dat door de 

 richtingscoëfficiënt = debiet V (L/s) 

3,24 kW 

richtingscoëfficiënt = debiet Q (L/s) 

3,24 kW 250 L 

maximale afwijking =  
nodig buffervolume 
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dag/nacht cyclus het geen zin heeft om te werken 
met een cyclustijd die langer is dan 24 h. 

 

Figuur 41: Buffercapaciteit en vermogen  

Het nodige vermogen daalt naarmate het 
buffervolume toeneemt, dit kan met de PV-curve 
bepaald worden. Boven de curve is er comfort, 
eronder niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 42: Comfort en discomfort  

De vereisten (vermogen, buffervolume) 
verschillen naargelang het tappatroon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43: Noden i.f.v. tappatroon  

Besluit: zonder rekentool kan dit complexe 
probleem niet nauwkeurig opgelost worden, zeker 
niet bij grote systemen. In het VIS-traject Instal 
2020 wordt gewerkt aan een profielgenerator om 
deze curves te genereren op basis van de 
aftappunten en diverse randvoorwaarden. 

 

 

 

  

benodigd vermogen (kW) 

benodigd opslagvolume (L) 

zuivere doorstroom 

volledige 
accumulatie 

comfort

discomfort 
3,24 
kW 

benodigd vermogen (kW) 

benodigd opslagvolume (L) 

2 voorbeelden  
van  tappatronen 

3,24kW 9,7kW 



Sanitair Warm Water: algemeen overzicht 

TETRA-project Sanitair Warm Water // VIS-traject Instal2020 – versie 2 24/29

7 Distributiesystemen 
Bij distributiesystemen voor sww zijn er twee 
tegenstrijdige eisen, en die vergen een goede 
conceptkeuze en dimensionering: 

 De leidingdiameter moet voldoende groot zijn 
om aan elk tappunt het gewenste debiet te 
kunnen leveren, en om onderlinge 
beïnvloeding tussen tappunten te beperken. 
Dit laatste is vooral storend onder de douche 
omdat een debietsdaling van het water (warm 
of koud) door het openen van een andere 
kraan zeer goed voelbaar is aan het debiet en 
de temperatuur van het douchewater. 

 De leidingdiameter is best niet te groot omdat 
de wachttijd en het verlies aan water en 
warmte vooral bepaald wordt door de inhoud 
van de leiding die bij elke tapping na een lange 
onderbreking moet worden doorspoeld.  

Bij appartementen bestaat de keuze tussen lokale 
en centrale productie van sww, met een 
uitgebreider distributienet voor centrale of 
collectieve systemen. Bij gebrek aan een 
warmtenet is er voor individuele woningen geen 
andere keuze dan lokale productie.  

7.1 Lokale productie en distributie 
Bij lokale productie moet per wooneenheid een 
warmtebron voorzien worden. Dit heeft voor- en 
nadelen in vergelijking met collectieve systemen: 

 Eenvoudig door de afwezigheid van een groot 
distributienet, maar complex door de vele 
productietoestellen (bv. een eigen ketel en een 
gas- en schoorsteenaansluiting voor elk 
appartement). Het gasdistributienet kan 
natuurlijk ook gebruikt worden in de keuken. 

 De energiefacturen zijn strikt gescheiden.  

 Periodiek ketelonderhoud en occasionele 
herstelling geeft plaatselijk hinder, en de kost 
per wooneenheid is groter.  

 Er wordt geen voordeel gehaald uit de 
gelijktijdigheidsfactor zoals dat bij collectieve 
systemen wel het geval is. D.w.z. dat elk 
individueel systeem ontworpen moet worden 
voor de pieklast. Bij combiketels is het 
vermogen afgestemd op het piekdebiet van 
sww (P>25 kW), daar waar voor cv P<5 kW 
vaak volstaat. Tegenover de korte pieken bij 
sww, is ruimteverwarming gedurende een 
lange tijd nodig. Al die tijd moet een ketel 
regelmatig in- en uitschakelen, wat een groot  
energieverlies veroorzaakt, tenzij de ketel een 
zeer groot modulatiebereik heeft (bv. 2-35 kW).  

Voor de lokale distributie binnen de 
wooneenheid van sww naar de verschillende 
tappunten kan gekozen worden tussen de 
boomstructuur en de waaierstructuur. Bij de 
boomstructuur wordt vertrokken vanuit één 

gemeenschappelijke leiding waarvan telkens wordt 
afgetakt. Bij de waaierstructuur vertrekken alle leidingen 
vanuit één collector. Om de wachttijd te verkorten, kan 
een circulatieleiding met aftakkingen per tappunt 
worden toegevoegd. Hierbij wordt sww rondgepompt. 

Om de invloed van de planschikking op de distributie 
van sww te beoordelen, werden in het onderzoek 
tappunten en opwekkingsbron op twee verschillende 
manieren ingedeeld: 
 tappunten dicht bij elkaar en dicht bij de 

opwekkingsbron (geconcentreerd en dichtbij: GD).  
 tappunten ver uit elkaar en ver van de 

opwekkingsbron (verspreid en ver uit elkaar: VV).  

Bij het onderzoek werd een wooneenheid van 120 m² 
vloeroppervlakte als casus genomen, bestaande uit een 
gelijkvloers en één verdieping (10x6m). Een indeling 
‘geconcentreerd en dichtbij’ beperkt de warmteverliezen 
en de wachttijd. Een kleinere wachttijd verhoogt niet 
alleen het comfort maar vermindert ook nog eens de 
water- en warmteverliezen. 

Figuur 44: distributierendement v.d. uitersten voor de 
afstand en de distributiestructuren  

7.1.1 Boomstructuur 
Een boomstructuur bestaat uit een gemeenschappelijke 
leiding van waaruit de aftakkingen vertrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 45: boomstructuur 

Bij een boomstructuur is de totale leidinglengte kleiner, 
maar om het drukverlies te beperken hebben de 
gemeenschappelijke leidingen een grotere diameter. 
Hierdoor treden er meer verliezen op en zijn de 
wachttijden groter.  

Dit wordt voor een deel gecompenseerd wanneer kort 
voordien werd getapt op een andere plaats, waarbij de 
gemeenschappelijke leidingen mogelijk nog warm zijn.  

waterverwarmer 
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7.1.2 Waaierstructuur 
Bij een waaierstructuur lopen de 
warmwaterleidingen rechtstreeks van een centrale 
collector naar de tappunten, zonder aftakkingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 46: waaierstructuur 

De afstand tot het tappunt is gemiddeld korter 
(geen omwegen) en dunner (enkel debiet van één 
tappunt). Dit komt de wachttijden en het comfort 
ten goede. Uit onderzoek is gebleken dat een 
waaierstructuur de voorkeur geniet boven een 
boom-structuur. Er moet worden opgemerkt dat 
de EPB geen onderscheid maakt tussen een 
boom- en waaierstructuur, en dat diameters niet 
kunnen worden ingegeven. 

7.1.3 Circulatieleidingen 
Een circulatieleiding zorgt dat het water in de 
leidingen op temperatuur blijft. Voor- en nadelen: 

 thermische desinfectie 
 hoger tapcomfort door kleinere wachttijd 
 energie:  

 minder energieverlies (tijdens wachttijd 
verbruikt men warm water) 

 meer energieverlies (hogere temperatuur 
distributienet, extra circulatieleiding) 

 pompverbruik (ondergeschikt) 
 verminderen van waterverbruik door korte 

wachttijd (bij toepassingen zoals een douche, 
wordt het water tijdens de wachttijd niet benut)  

 extra investering (retourleiding, pomp, sturing) 

Bij thermische zonne-energie is het essentieel dat 
een retourleiding wordt aangesloten op de 
naverwarming en niet op voorverwarming door de 
zonnecolletor. Fouten tegen deze regel worden 
afgestraft door een rendementsdaling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 47: Correcte aansluiting circulatieleiding 

De circulatiestructuur scoort goed op het vlak van 
comfort, maar door het permanente warmteverlies in 
het distributienet is het niet interessant voor distributie 
over korte afstanden waar de wachttijd sowieso kort is.  

7.2 Centrale opwekking 

7.2.1 Centrale opwekking - verdeelnet 
Bij collectieve productie wordt het water centraal 
opgewarmd, en moet verdeeld worden naar de 
verschillende wooneenheden. Naast de aspecten die bij 
individuele systemen al genoemd zijn, komen volgende 
specifieke kenmerken:  
 De installatiekost per wooneenheid is lager. 
 Energiemeting per wooneenheid is wenselijk i.v.m. 

gebruikersgedrag.  
 Onderhoud en herstelling gebeurt in de technische 

ruimte en onder beheer van een 
gebouwverantwoordelijke. Voor de bewoners geeft 
dit minder hinder en lagere kosten.  

 Door de schaalgrootte zijn meer energiebronnen 
mogelijk, ook hernieuwbare energie en 
stadsverwarming. Omschakelen naar een andere 
energiebron is goedkoper. 

Op voorwaarde van goede leidingisolatie scoort de 
circulatiestructuur bij appartementsgebouwen beter, 
vooral omdat er geen aparte opwekkers per 
wooneenheid moeten voorzien worden. Verschillende 
configuraties moeten worden afgewogen op basis van 
de investering en de warmteverliezen. 

7.2.1.1 Parallelle kringen  

Ter hoogte van de leidingschachten zijn de 
stijgkolommen aangesloten op de horizontale 
hoofdleidingen. Afhankelijk van de ligging van de 
productieplaats liggen deze onder- of bovenaan in het 
gebouw.  

 In de hoofdleiding is de stromingssnelheid erg laag, 
behalve op het moment van piekverbruik. Dit 
verhoogt de kans op biofilm en legionella. 

 Bij slechte inregeling heeft de kring met een lager 
debiet ook een lagere retourtemperatuur. Een goede 
inregeling is noodzakelijk i.v.m. legionella.  

 

 Figuur 48: Parallelle kringen 

waterverwarmer 

collector 

combiboiler 

goed 

naverwarming 

zonne-energie 

tappunten 

fout 

circulatieleiding 

warm water 

koud water 
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7.2.1.2 Centrale aansluiting 

Wanneer de planschikking en de positie van de 
leidingschachten het toelaat, kan het debiet al 
zeer vroeg over meerdere takken verdeeld 
worden. Hierdoor kunnen kleinere diameters 
worden toegepast.  

60°C

55°C

 

Figuur 49: Centrale aansluiting bij parallelle kringen 

7.2.1.3 Centrale circulatieleiding 

Wanneer de planschikking en de positie van de 
leidingschachten het toelaten, kan de 
circulatieleiding aangesloten worden op het einde 
van de toevoerleiding. Hierdoor kunnen 
verschillende circulatieleidingen vervangen 
worden door één dikkere, zodat de investering en 
het warmteverlies daalt. 

 

60°C

55°C

 

Figuur 50: Centrale circulatieleiding 

7.2.1.4 Inwendige circulatieleiding 

Traditioneel wordt de circulatieleiding naast de 
warmwaterleiding gelegd. Door gebruik te maken 
van speciale koppelstukken kan de 
circulatieleiding ook inwendig of concentrisch 

gemonteerd worden. Dit biedt volgende voordelen:  

 minder bevestigingen, snellere montage  
 compacter in de schacht 
 één leiding te isoleren, wel grotere diameter 
 geluid- en brandbeschermingsmaatregelen voor de 

circulatieleiding vervallen 

De inwendige montage van de circulatieleiding 
resulteert in een vernauwing van de hoofdbuis. 
Hierdoor stijgt mogelijk de pompenergie, afhankelijk van 
de leidingsectie. Bij een grotere buitendiameter van de 
concentrische leiding is het niet vanzelfsprekend dat het 
warmteverlies kleiner is dan twee afzonderlijke dunnere 
leidingen.  

Het koudste punt van de circulatieleiding ligt nu op het 
einde van de distributieleiding en niet op het einde van 
de circulatieleiding. 
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Figuur 51: Aansluiting concentrische circulatieleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 52: Concentrische 
circulatieleiding 

 

7.2.2 Centrale opwekking - combilus 
Bij het combilus-systeem wordt niet het sww maar enkel 
de warmte centraal opgewekt. Deze wordt via een 2-
pijps distributienet getransporteerd naar de 
wooneenheden, waar afleversets instaan voor de 
regeling en de meting van de warmte. 

Het hoofdnet naar de afleversets is voorzien van 
inregelkranen. Op het einde van elke tak is een 
overstortventiel voorzien om de water-temperatuur op 
peil te houden. Bij voorkeur worden deze 
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temperatuurgeregeld om een constante overstort 
te vermijden. Hierdoor is het retournet relatief 
koud, wat een voordeel is voor de 
distributieverliezen en voor het 
opwekkingsrendement en het debiet in de 
hoofdleidingen. 

Elke afleverset is voorzien van een warmte-
wisselaar als scheiding tussen het systeemwater 
en het tapwater. Dat kan een platen-
warmtewisselaar zijn, maar het kan ook een 
spiraalwarmtewisselaar zijn, ingebouwd in een 
kleine boiler.  

De vermogensregeling voor cv en sww gebeurt 
d.m.v. smoorventielen. Om comfortredenen en de 
inertie van cv krijgt sww altijd voorrang.  

 

 Figuur 53: Combilus met afleversets 

Het technisch water wordt gescheiden van het 
sww d.m.v. een platenwarmtewisselaar. Zo een 
scheiding is soms ook gewenst bij het cv-circuit 
omwille van de hoge druk of temperatuur 
(stadsverwarming), om corrosieproblemen te 
zoneren, maar vaak is er een rechtstreekse 
koppeling. 

Het combilus-systeem biedt talrijke voordelen: 

 plaatsbesparend: minder leidingen (cv 
aanvoer, cv retour en koud water), want 
zonder combilus zouden er 2 extra leidingen 
zijn (aanvoer en retour sww).  
De afleversets kunnen in een gang, schacht of 
wooneenheid geplaatst worden. 

 energiebesparend: individuele regeling voor cv 
en sww in elke wooneenheid, dus hoger 
comfort en/of minder energie 

 energiebesparend door de kleinere 
warmteverliezen in het distributienet:  
o enkel de aanvoerleiding is permanent warm 

(voor aanmaak sww >65 °C)  
o de retourtemperatuur is relatief laag omdat 

de vermogensregeling gebeurt d.m.v. 
debietregeling. Bij deellast nadert 
retourtemperatuur tot de temperatuur van 
het stadswater (in sww-bedrijf) of de 
kamertemperatuur (in cv-bedrijf),  
dus een retourtemperatuur < 25…30°C. 

 energiebesparend door de warmtemeting die het 
bewonersgedrag beïnvloedt. Door de 
gecombineerde energievoorziening voor cv en sww 
is er maar één ingebouwde elektronische 
energiemeter nodig. Deze bevat een ultrasoon-
debietmeting en 2 temperatuursensoren. Hiermee 
wordt het vermogen ( P = V.ρ.c.∆t ) en de 
hoeveelheid energie ( E = P.t ) bepaald. Eventueel is 
een volumemeting voor koud water voorzien. 

 

 

Figuur 54: Warmtemeter 

 energiebesparend: door de lage retour-temperatuur 
(debietregeling) en het collectieve karakter 
(schaalgrootte) is integratie van hernieuwbare 
energie en stadsverwarming mogelijk. 

 kostenbesparend: afleversets hebben geen 
gasdistributienet of rookgasafvoer nodig. 

 comfort: lokale productie van sww dus korte 
wachttijd (vergelijkbaar met circulatieleiding), en 
weinig onderlinge beïnvloeding. 

 veilig: Door korte afstanden tussen de afleversets en 
de sww aftappunten moeten er geen bijzondere 
maatregelen genomen worden ter voorkoming van 
legionella-besmetting. 
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7.2.2.1 Afleverset/platenwarmtewisselaar 

Afleversets met platenwarmtewisselaar zijn 
indirecte doorstroomtoestellen voor de productie 
van sww. Ze worden in diverse uitvoeringen 
aangeboden, met elk hun toepassing. Dat heeft 
o.a. te maken met de manier van regelen van het 
cv-gedeelte (watertemperatuurregeling vraagt een 
mengkraan, waterdebietregeling gebeurt met een 
smoorkraan). Elke fabrikant heeft zijn bepaalde 
accenten.  

 

Figuur 55: Afleverset met platenww Caleffi SATK202 

 

Voordelen  
 platenwarmtewisselaar is goedkoper dan boiler 
 compact en laag gewicht 
 lage retourtemperatuur (tegenstroomprincipe) 
 laag stilstandsverlies (geen voorraadvat) 

7.2.2.2 Afleverset/boiler 

Afleversets met boiler komen vooral tot hun recht 
in gebouwen met een klein vermogen voor cv, 
maar waar hoge eisen gesteld worden aan het 
warmwatercomfort.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 56: Afleverset met boiler Collindi B60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 57: Schema afleverset met boiler 

 

1: modulerende klep cv 

2: temperatuursensor cv 

3: pomp 

4: warmtemeter 

5: platenwarmtewisselaar voor sww 

6: temperatuursensor sww 

7: modulerende klep sww (primaire zijde) 

8: stromingsmeter sww (voorrang sww) 

9: regelaar   

A: Ingang primair circuit 

B: Uitgang primair circuit 

C: Uitgang sanitair water - warm  

D: Ingang  sanitair water - koud  

E: Ingang cv-circuit 

F: Uitgang cv-circuit 

1: Boiler RVS 

2: Verwarmingsspiraal RVS 

3: Isolatiemantel 

4: Gemotoriseerde 3-weg omschakelklep 

5. Ultrasoon energiemeter 

6. Inlaatcombinatie sanitair water-koud (7bar) 

7. Ontluchter verwarmingsspiraal 

8. Geïntegreerde verwarmingsregeling 

9. Kamerthermostaat 

10. Gemotoriseerde modulerende 2 wegafsluiter 

11. Aansluitconsole 
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Voordelen 

 grotere piekafname mogelijk, meer constante 
watertemperatuur, minder beïnvloeding 

Nadelen  

 omvangrijker 

 stilstandsverliezen bij boilers die in een streven 
naar compactheid matig geïsoleerd zijn  

 duurder t.o.v. platenwarmtewisselaar 

 hogere retourtemperatuur (bij sww)  

7.3 Lokaal versus centraal 
Het volume van de sww-leiding (lengte en 
diameter) is bepalend voor het 
distributierendement. Voor verre tappunten kan 
het energetisch interessant zijn om een lokale 
opwekker te installeren. Deze kan ondanks een 
lager productierendement toch een hoger 
systeem-rendement opleveren dankzij een beter 
distributierendement. De tapfrequentie bepaalt of 
de investering loont, want een zelden gebruikt 
tappunt kan niet veel energieverlies opleveren.  

Afhankelijk van het rendement van de centrale en 
de lokale productie-eenheid zal het omslagpunt 
verderaf of dichterbij liggen (korte leidingen bij 
voorkeur centrale productie, lange leidingen bij 
voorkeur lokale productie). In de analyse is lokale 
productie met een elektrische boiler vergeleken 
met centrale productie d.m.v. een gasgeiser en 
een warmtepompboiler (Figuur 58).  

 

Figuur 58: Invloed tapvolume op omslagpunt: vanaf 
welk volume (x-as) en welke leidinglengte (y-as) 
wordt de lokale productie met een elektrische boiler 
energetisch interessanter dan centrale productie 
d.m.v. een gasgeiser of warmtepomp (WP) 

 

 

 

 

 

 

7.4 Isolatie 
Naast de indeling van de tappunten en de gebruikte 
distributiestructuur is ook de impact van leidingisolatie 
onderzocht. In tegenstelling tot wat men zou 
verwachten, is het niet noodzakelijk om elke sww-
leiding te isoleren. Zo is gebleken dat isolatie vooral 
een invloed heeft bij frequent gebruikte leidingen, bv. 
een keukentappunt. Voor niet-frequent gebruikte 
tappunten, bv. de douche, is aangetoond dat het 
aanbrengen van isolatie een verwaarloosbare invloed 
heeft op het nuttig verbruik, de wachttijd en water-
verspilling van dat tappunt (Van Ammel, 2014).  

Gecombineerd met de onderzoeksresultaten van TU 
Delft over een studie naar legionella (Puts, 2002) is het 
bovendien veiliger om deze leidingen niet te isoleren.  

Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat het niet 
mogelijk is om voor sww-leidingen isolatie in te geven 
bij de EPB. Dit is enkel mogelijk voor circulatieleidingen. 
De EPB beschouwt de thermische energieverliezen 
namelijk als warmtewinst voor de verwarming van de 
woning, wat tijdens de zomer natuurlijk niet het geval is. 


