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Voorwoord
Bezoek Rensa op beurs Duurzaam Verwarmd
Wil je de kansen vergroten die de energietransitie jou als installateur biedt?
Kom dan naar de vakbeurs Duurzaam Verwarmd en laat je bijpraten over de
20

22

laatste ontwikkelingen en technieken.

30

Webinar

IMI Hydronic Engineering

MVO

In onze stand praten we je graag bij over duurzame systeemoplossingen en

De warmtepomp komt steeds vaker in

Waterzijdig inregelen is nog altijd de

Urban Mining is een filosofie die

hoe Rensa je kan helpen om een comfortabel en goed werkend (warmte-

beeld als vervanger van de HR-ketel in

dienst die elke installateur zijn klant aan

het mogelijk maakt materialen uit

de bestaande woningbouw.

kan bieden

bestaande gebouwen te hergebruiken.

pomp)systeem op te leveren.
De vakbeurs Duurzaam Verwarmd vindt plaats op 19, 20 en 21 maart in de

Met de energietransitie in volle
gang heb je er als installateur een
adviseursrol bijgekregen. Dat vraagt
om actuele kennis van energie
zuinige installaties. Om je hierbij te
helpen is deze Rondom Rensa
gewijd aan het thema duurzaam
verwarmen.

Expo Haarlemmermeer (nabij Schiphol Airport).
We ontvangen je graag op onze stand, nummer L6, om te laten zien wat
Rensa voor jou kan betekenen op het gebied van duurzaam verwarmen.
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Ondertussen op Facebook...
Webinars
Onlangs hebben wij deelgenomen aan een webinar.
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Assortiment in Beeld Warmtepompen

20.

Webinar Klaar voor de warmtepomp?

22.

De visie van IMI Hydronic Engineering Inregelen

39.
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Kom jij met warmtepompen in aanraking, maar heb
je vraagtekens bij de techniek of zie je uitdagingen?
Kijk dan ons Webinar Help, mijn klant wil een

warmtepomp?! terug: http://bit.ly/2CMJb56

Naast informatie over producten
en projecten vind je een stappen
plan om de juiste warmtepomp te
selecteren en een samenvatting
van ons webinar over warmte
pompen. Deze informatie kun je
gebruiken om klanten te adviseren
en hen de beste duurzame oplos
sing te bieden.
Want om een goed werkend
warmtepompsysteem te kunnen
opleveren is niet alleen de keuze
voor het juiste type warmtepomp
van essentieel belang, maar ook de
warmteafgifte, de wijze van ven
tileren en het warmtapwater.
Als onafhankelijke technische
groothandel kunnen we je helpen
met de juiste selectie, berekening,
complete
materiaallijst
met
toebehoren én met een eerlijk
verhaal.

Projecten
Het Amsterdamse hotel Breeze moet met haar
bodemenergie, natuurlijke ventilatiesysteem en
zonneschoorsteen een wereldprimeur worden op het
gebied van duurzaamheid! Lees hier waarom
http://bit.ly/2PgRuKL

Mocht je na het lezen van dit
themanummer nog vragen heb
ben over duurzaam verwarmen,
dan kun je altijd bij ons terecht. We
helpen je graag verder.
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Rensa vacatures

Veel leesplezier.

Tijd voor een nieuwe koers?
Gooi het roer om en kijk eens naar
onze vacatures op
www.werkenbijrensa.nl

Blijf altijd op de hoogte van de acties en het laatste nieuws via facebook.com/THB.Rensa
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DE VISIE VAN ALPHA INNOTEC

Alpha Innotec

Leverancier van
warmtepompen én advies
Een eigen R&D-afdeling, het predicaat ‘made in Germany’, uitgebreide testfaciliteiten en al ruim 20 jaar ervaring met warmtepompen maken alpha innotec tot een grote speler op de warmtepompmarkt. In Nederland levert het merk de warmtepompen en
de kennis die daarbij hoort via Nathan in Zevenaar.

Input uit de markt

getriggerd is door de berichtgeving over aardgasloos en met zijn vra-

Er wordt nauw samengewerkt tussen Nathan en alpha innotec, vertelt

gen naar de installateur gaat. Weet hij de antwoorden niet, dan komen

Janssen. Nathan verkoopt niet alleen de warmtepompen, maar denkt

die consumenten rechtstreeks bij ons om te vragen of hun woning ge-

ook mee over nieuwe productontwikkelingen. “Zo is bijvoorbeeld de

schikt is voor een warmtepomp.” Janssen spreekt tegen dat consu-

Boosterwarmtepomp ontstaan”, vertelt Janssen. “We zagen dat heet

menten zich laten weerhouden door de hogere investering die een

tapwater met name in appartementencomplexen lastig is. Je kunt con-

warmtepomp met zich meebrengt. “Veel mensen willen iets doen voor

tinu heet water rondpompen, maar omdat je dit 365 dagen per jaar, 24

het milieu en tegen de aardbevingen in Groningen. Die praten niet over

uur per dag moet doen, gaat dit gepaard met hoge energieverliezen.

de hoge investering of de terugverdientijden.”

De booster zorgt er decentraal voor dat tapwater wordt opgewarmd
naar een veilige boilertemperatuur.” Inmiddels is de booster al toege-

Nieuwe aanwinst

past in meerdere projecten in Nederland en Duitsland.

Een nieuwe aanwinst in het portfolio van alpha innotec is de LWDVwarmtepomp. Deze lucht/water-warmtepomp is de eerste moduleren-

Koudwatervrees

de monobloc-warmtepomp op propaan en kan cv-water op hoge tem-

Nathan helpt installateurs bij het kiezen van de beste oplossing. Of dat

peraturen leveren. Dat wil dus zeggen dat de pomp ook geschikt is

een warmtepomp van alpha innotec is, vindt hij uiteindelijk niet zo be-

voor bestaande afgiftesystemen zoals radiatoren. “De warmtepomp is

langrijk. “Wij helpen installateurs met de beste oplossing, wat dat ook

bijvoorbeeld geschikt voor woningen uit de jaren 70 en 80,” zegt

is. Met een verkeerd advies gooi je je eigen glazen in.” Hij merkt bij in-

Janssen. “Vaak zijn deze al wel verbeterd met isolatie en dubbel glas,

stallateurs nog wel koudwatervrees voor het onbekende. “Onbekend

maar is er nooit naar de installaties gekeken. En dat terwijl de warmte-

maakt onbemind. Maar het komt steeds vaker voor dat een consument

vraag van zo’n woning wel gehalveerd kan zijn en het cv-water mis

Het nieuwe, duurzaam verwarmde pand van Nathan in Zevenaar

Gloednieuw
Erwin Janssen is hoofd productmanagement bij Nathan en weet alles

Erwin Janssen doet zijn verhaal vanuit het nieuwe kantoor van Nathan in

van de warmtepompen van alpha innotec. “Deze warmtepompen zijn

Zevenaar. In de blinkende showroom zijn behalve warmtepompen van

volledig geassembleerd en getest in Europa. Zo houdt alpha innotec de

alpha innotec ook diverse systemen van Uponor en Komfort te zien. Het

controle over het ontwikkelen, de kwaliteit en de controles. Deze warm-

gebouw herbergt verder de nieuwe Nathan Academy, waar zowel tech-

tepompen behoren daardoor echt tot het topsegment.” En het gaat

nische als commerciële producttrainingen worden gegeven. Omdat

hard: dit jaar wordt de afzet voor het tweede achtereenvolgende jaar zo

een pand van een warmtepompleverancier natuurlijk duurzaam ver-

ongeveer verdubbeld.

warmd moet worden, is er betonkernactivering toegepast met bodemwarmtepompen en ventilatie met wtw. De meeste installaties zijn onzichtbaar in het beton weggewerkt, wat zorgt voor een strak resultaat.
Erwin Janssen: “Het installeren van een warmtepomp is niet zo heel moeilijk als je het eenmaal een keer gedaan hebt.”
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ALPHA INNOTEC
Tips voor installateurs

De alpha innotec LWDV
‘Kniepen tot ze piepen’
schien geen 80 maar slechts 55 graden Celsius hoeft te zijn.” Wat op-

“Heb je een klant die een warmtepomp overweegt? Draai dan in

valt aan de LWDV-warmtepomp is de relatief grote buitenunit. Dit is

overleg de komende winter de maximum aanvoertemperatuur te-

vooral gedaan om de geluidsproductie te minimaliseren: “Door het ver-

rug richting 50 of 55 graden Celsius. Dan ervaart een bewoner het

damperoppervlak groter te maken, is er plaats voor een ventilator van

comfort en weet je welke temperatuur een woning nodig heeft. Bij

60 cm doorsnede. Omdat deze kan draaien op een lagere luchtsnel-

een cv-ketel maakt de aanvoertemperatuur niet zo veel uit, maar

heid, is er minder geluid.” Janssen wijst erop dat er in 2020 eisen ko-

bij warmtepompen geldt dat 1 graad lager een rendementsverbe-

men over de geluidsproductie buiten. “Je moet hier dus als installateur

tering van 2,5% oplevert.”

De komende jaren moet bij miljoenen woningen de cv-ketel vervangen worden. In plaats van een nieuwe gasgestookte cv-ketel

over nadenken, en bij het plaatsen van de buitenunit bijvoorbeeld de
weerkaatsing van geluid niet vergeten.”

Een-op-een
de cv-ketel vervangen

Ga scholing volgen

of hybridesysteem te installeren, kunnen huisbezitters beter nu al kiezen voor een all-electric warmtepomp van alpha innotec.

“De opleidingen voor warmtepompen schieten de grond uit. Niet

Met de introductie van de nieuwe modulerende lucht/water warmtepomp LWDV van alpha innotec is het gasloos maken van

Anders kijken

alleen bij onze Nathan Academy maar overal. Bij ons kun je oplei-

Of een installateur nu een LWDV-warmtepomp van alpha innotec kiest of

dingen op verschillende niveaus volgens, van starterstrainingen

niet, Janssen hamert er vooral op dat installateurs anders naar een wo-

tot trainingen over de inbedrijfname. Bovendien is het installeren

ning moeten kijken. “Bij cv-ketels hoefde je je nooit druk te maken over

van een warmtepomp niet zo heel moeilijk als je het eenmaal een

De alpha innotec LWDV levert een beduidend hogere cv-watertempe-

Voordelen voor eindgebruikers:

vermogen. Bij warmtepompen kijk je naar wat een woning nodig heeft.

keer gedaan hebt.”

ratuur tot 70°C, zelfs bij lage brontemperaturen. Hierdoor kunnen be-

• Verwarmen en warmtapwaterbereiding in één systeem.

staande traditionele afgiftesystemen, zoals radiatoren blijven hangen.

• Sterke prijs-kwaliteitverhouding.

Staar je niet blind

De LWDV maakt daarnaast gebruik van natuurlijk koudemiddel, in dit

• Standaard buffervat voor 185 of 300 liter warm tapwater.

“Er zijn heel veel verschillende typen warmtepompen. Overal zit-

geval propaan (R290). De LWDV is hierdoor de allereerste module-

• Warmtapwaterbereiding zonder elektrische naverwarming.

Kijk voor meer informatie over de LWDV-warmtepomp op

ten voor- en nadelen aan. Verdiep je in de verschillende mogelijk-

rende lucht/water-warmtepomp in relatief kleine vermogensklassen,

•	70°C CV-temperatuur, bestaande afgiftesystemen, zoals radiatoren,

www.lwdv.eu.

heden en smaken. Staar je niet blind op één type. Je kunt bijvoor-

waarbij hoge cv-temperaturen hand in hand gaan met de beste en

beeld met vloerverwarming ook koelen (passieve koeling), als je

toekomstbestendige koudemiddelen.

Dat moeten installateurs zich realiseren: vermogen is nu wel belangrijk.
Heb je daar advies bij nodig, dan helpen wij je graag.”

bestaande woningen eenvoudiger geworden.

hier een bodemwarmtepomp bij gebruikt.”

kunnen blijven hangen.
•	Aantrekkelijk design, gebruik van duurzame en weerbestendige
materialen.

De monobloc buitenunit van de LWDV is zeer stil, slechts 50dB(A) geluids-

• ISDE-subsidie van toepassing, €2100,-.

drukniveau op 1 meter afstand, waardoor deze breed inzetbaar is binnen
de bebouwde omgeving. In nachtmodus is het zelfs mogelijk dit tot

Voordelen voor installateurs:

44dB(A) terug te brengen. Het binnendeel van de LWDV is in meerdere

• Monobloc-technologie, installatie zonder STEK-certificaat.

uitvoeringen beschikbaar. Een geïntegreerde versie inclusief 185 of 300

• Natuurlijk koudemiddel (R290 propaan).

liter warmtapwaterbuffervat, of een losse warmtepomp met een separaat

•	Breed inzetbaar in de bebouwde omgeving – één van de stilste

300 of 500 liter warmtapwaterbuffervat. Hierdoor is er voor iedere situatie

lucht/water warmtepompen op de markt (≤ 50 dB(A), nachtmodus

een oplossing, van zolder tot kelder. De LWDV kan door de monobloc-

(44 dB(A)).

technologie zonder STEK-certificaat geïnstalleerd worden. Zowel installa-

• Vermogensbereik 2,3 - 8,2 kW bij A2/W35.

teurs als eindgebruikers profiteren van de voordelen van de LWDV.

• Flexibel systeem – veel installatie en combinatiemogelijkheden.
• Aansluitspanning 3 x 230V.
• Toelaatbare buitentemperaturen -22°C tot +35°C.
• Veel hydraulische componenten zijn reeds geïntegreerd.

Wil je meer lezen en zien over de alpha innotec LWDV warmtepomp?
Kijk op: www.lwdv.eu

Wat opvalt aan de LWDV-warmtepomp is de relatief grote buitenunit, om zo de geluidsproductie te minimaliseren.
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ATAG

AO SMITH

Elektrische boilers van A.O. Smith

De kracht van de stilte

Geen gasaansluiting
(meer)?

Is de ophef rondom geluid
van de warmtepomp terecht?

Dan kun je kiezen voor een elektrische boiler voor je warmwatervoorziening. Een elektrische boiler stoot geen schadelijke emis-

Ons aardgas is hot topic. Jaartallen, Klimaatakkoord, nieuwe subsidieregelingen en stimuleringsmaatregelen doemen op in de

sies uit en is daardoor beter voor het milieu. Maar, dat geldt alleen als er groene stroom gebruikt wordt. Als de stroom wordt op-

media. Het lijkt erop dat we allemaal “ in energietransitie zijn”. In elk geval houdt de discussie “rondom van aardgas los” ons bezig.

gewekt door energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit (grijze stroom),
wordt ons milieu er niet beter van.

Energion assortiment

DRE

EES

Heb je geen gasaansluiting en wil je zo duurzaam mogelijk in je

productie, kan bijna alle verbruikte energie worden overgedragen

warm water voorzien? Een elektrische boiler, aangestuurd met groe-

aan het water en daarmee realiseer je de beste rendementen. Dat is

ne stroom, is dan een goede oplossing. Zeker wanneer het water

op dit moment energetisch én financieel de beste oplossing.

wordt voorverwarmd met een zonneboilersysteem. Daarmee wordt
het water door de zon voorverwarmd en vervolgens door de elektri-

Elektrische boilers van A.O. Smith

sche boiler op de juiste temperatuur gebracht. Je gaat dan heel

De range aan elektrische boilers van A.O. Smith kenmerkt zich door

efficiënt om met de elektriciteit die nodig is voor je warmwater

een zeer compacte opbouw met een inhoud die varieert van 115 tot

voorziening.

450 liter en is geschikt voor een relatief grote tapwaterbehoefte.
Dankzij deze eigenschappen worden ze toegepast in zowel huishou-

Heb je nog wel een gasaansluiting en geen zonnepanelen (PV)? Dan

delijke als commerciële omgevingen.

adviseert A.O. Smith bovenstaande constructie met een gasgestookte condenserende (hr) boiler. Door slim gebruik te maken van de

Combineer je een elektrische boiler met een zonnesysteem dan heb

warmte die vrijkomt bij het verbranden van gas voor de warmwater-

je een écht duurzame oplossing voor je warmwatervoorziening.
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Energion buitenunit 4-5kW open

Warmtepomp Energion 4-5kW

De rol van de warmtepomp in de energietransitie is belangrijk en een

valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden. Als voor-

logische stap naar duurzaam verwarmen. Op dit moment verschijnen

beeld: De Energion M met een buitenunit van 4kW produceert 49dB (a)

er in de media allerlei berichten over geluidsniveau van de warmte-

op 2 meter afstand (A7/W55 / 4kW).

pompen. Is dit de waarheid en wat zijn de feiten?

Geluidsbeperkende maatregelen
De ervaring rondom geluid

De buitenunits van de Energion M serie hebben een stille werking

Iedere warmtepomp maakt geluid. Maar algemeen geldt dat geluid

dankzij het speciaal gevormde - geluid reducerende - ventilatorblad.

door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt

Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De

als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Een feit is wel dat

combinatie van het ventilatorblad en de compressor draaien in zgn.

er sprake is van omgevingsgeluid. Of dit storend is? Dat is de vraag.

‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afge-

Neemt niet weg dat bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M er veel

vlakt.

aandacht is besteed aan het zoveel wegnemen van geluid. Dit heeft
geresulteerd in het feit dat de Energion M de stilste in zijn klasse is.

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermin-

Het geluidsniveau van de ATAG Energion M serie is te vergelijken met

dering wordt ervaren als een halvering van het geluid. Dankzij deze

geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een

maatregelen is de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse.

auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met het geluid van een zacht spelende radio (40 dB (a)) en een normaal gesprek (60 dB(a)) in. Het geluid
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REMEHA

ITHO DAALDEROP

De warmtepomp als essentieel onderdeel

Extreem betrouwbaar

Nederland moet in een
rap tempo verduurzamen

Ontdek de warmtepompen
van Remeha

De warmtepomp is een essentieel onderdeel in het verduurzamen van Nederland. Itho Daalderop biedt met de HP-S 55, HP-S 95

Remeha biedt een volledige line-up intelligente warmtepompen voor elk type woning, van appartement tot vrijstaande villa.

en HP-S 130 een hoogwaardige oplossing om woningen duurzaam te verwarmen én koelen met energie uit de buitenlucht. De

Door jarenlange ervaring zijn de warmtepompen extreem betrouwbaar. En met een brede vermogensrange is er altijd een

HP-S is zowel all-electric als hybride inzetbaar.

geschikte oplossing. Beschikbaar in zowel elektrische als hydraulische variant.

7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
Itho Daalderop houdt zich al sinds 2002 bezig met het verduurzamen van woningen door
warmtepomptechnologie. Door onze kennis en ervaring bieden we een garantie op de HP-S
van maar liefst 7 jaar.

pact en zeer zuinig. De warmtepompinstallatie bestaat uit een splitsysteem
met een binnen- en buitenunit, dat zowel voor ruimteverwarming als sanitair
warm water kan zorgen. Extreem betrouwbaar en aangesloten op het nieuwe
besturingsplatform eSmart inside. Hierdoor kunnen de intelligente warmte-

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

Mercuria

pompen op afstand en op elk gewenst moment bediend worden met een
smartphone of tablet. Bij extreem koud weer kunnen de warmtepompen
elektrisch worden bijverwarmd en als het ontzettend warm is, kunnen de
warmtepompen de ruimte ook koelen.

Slimme Spider Klimaatthermostaat
De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider Klimaatthermostaat en Spider App. Met
HP-S-55 HP-S CCW Spider set

De warmtepompen van Remeha (Mercuria, Eria Tower en Neptuna) zijn com-

Spider regel je op afstand ook andere slimme Itho Daalderop oplossingen in de woning, zoals
verwarming van afzonderlijke ruimten (multizonering), ventilatie en elektrische apparaten.

De voordelen op een rij

Mercuria
De Mercuria is een compacte en zeer zuinige warmtepomp. Met een brede
range in vermogens van 4,5 kW tot en met 16 KW in enkel- en driefase uitvoering, is er altijd een geschikte oplossing.

Eria Tower

• 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie.

De Eria Tower is een warmtepomp met geïntegreerd een 180 liter geëmail-

• Een rendement tot 470 procent.

Eria Tower

leerd voorraadvat voor warm water. Daarmee is de Eria Tower onderhouds-

• Zowel hybride als all-electric inzetbaar.

arm. De Eria Tower kent een brede range in vermogens van 4,5 kW tot en met

• Fluisterstille werking.

16 KW in enkel- en driefase uitvoering, zodat er altijd een geschikte oplos-

• Besturing met Spider Klimaatthermostaat en Spider App.

sing is.

Neptuna
De Neptuna is de absolute topper onder de huishoudelijke warmtepompen
met een nog bredere vermogensrange tot en met maar liefst 27 kW in enkelen driefase uitvoering. De mogelijkheid tot het aansturen van drie aparte
verwarmingskringen zorgt voor optimale flexibiliteit. De Neptuna bevat ook

Neptuna

een eigen 40 liter buffervat om pendelen te voorkomen en de warmtepomp
HP-S-95 HP-S CCW Spider set

rustiger te laten werken en kan daarnaast aangesloten worden op diverse
buffervaten.

Kijk voor meer informatie op www.remeha.nl/warmtepompen.

HP-S-130 HPS CCW Spider set

10
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WILO

NIBE

NIBE serie F370-F750:

Wilo-Stratos MAXO

De meest complete ventilatielucht/
water warmtepompen in de markt

Duurzaam verwarmen
met digitale pomptechnologie

Met de F370, F470, F730 en F750 levert NIBE – als enige in de markt – een serie energiezuinige ventilatielucht/water combi

Met de Wilo-Stratos MAXO, de eerste echte ‘smart’ pomp ter wereld, biedt Wilo een eersteklas pomp voor duurzaam verwarmen.

warmtepompen die een kant-en-klare oplossing bieden voor mechanische ventilatie, cv-verwarming én de bereiding van warm-

Deze nieuwe hoogrendement-pomp vormt de nieuwe standaard op het gebied van energie-efficiëntie en gebruiksvriendelijk-

tapwater. De F470 (standaard) en F750 (m.b.v. een accessoire) leveren zelfs extra comfort door middel van voorverwarming van

heid. De pomp leent zich onder meer voor verwarmingssystemen, klimaatinstallaties en gesloten koelkringen.

toegevoerde ventilatielucht.

Met verschillende regelmethoden staat de Wilo-Stratos MAXO garant voor een

Géén buitenunit of bodembron nodig!

Breed toepassingsgebied

De ventilatielucht/water warmtepompen van NIBE maken geen gebruik

De modellen F370 en F470 zijn voorzien van een aan/uit compressor en

van bodemwarmte of buitenlucht als bron, maar winnen zeer efficiënt

hebben een geadviseerd toepassingsgebied voor verwarming tot een

energie terug uit afgevoerde warme ventilatielucht. Twee modellen

vermogen van 3 kW. De modellen F730 en F750 beschikken over een

kunnen bovendien extra energie aan de buitenlucht onttrekken. Een

modulerende compressor en hebben een geadviseerd toepassings-

bodembron of buitenunit is dan ook overbodig. Dit maakt deze warm-

gebied voor verwarming tot 5 kW vermogen. Ze zijn daarmee breed

tepompen geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor het verduurzamen

inzetbaar in woningen en appartementen met een vloeroppervlak tot

van bestaande installaties. De teruggewonnen energie wordt gebruikt

200m2. Alle types zijn bij uitstek toepasbaar in gasloze (all-electric)

om woningen en appartementen op duurzame wijze te voorzien van

nieuwbouw. In bestaande situaties worden de ventilatielucht/water

een gezond en comfortabel binnenklimaat en een royale hoeveelheid

warmtepompen van NIBE met name toegepast ter vervanging van de

warmtapwater. Het resultaat: lagere energiekosten, meer comfort en

mechanische ventilatiebox én de cv-ketel samen.

overall-systeem zelfs nog efficiënter.

Groot aantal varianten
De bekende groene knop voor het instellen van de pomp is ook op de WiloStratos MAXO terug te vinden. De nieuwe pomp wordt geleverd in enkelpompuitvoering (24 modellen van DN25 t/m 65), dubbelpompuitvoering (12 van DN32
t/m DN65) en een aparte uitvoering voor warmtapwater-ringleidingen. Deze laatste variant, de Wilo-Stratos MAXO-Z, is beschikbaar in 9 modellen. De Stratos

pomp herkent automatisch of een thermisch desinfectieprogramma wordt uitge-

Installatiegemak
Vrijwel alle benodigde componenten zijn in de warmtepompunit geïntegreerd: zelfs een ingebouwd expansievat ontbreekt niet! Hierdoor zijn
alle modellen snel te installeren. De warmtepompen vergen bovendien
slechts een beperkt (60 x 62cm) vloeroppervlak. Is – bijvoorbeeld onder een schuin dak – de opstelplaats beperkt, dan kunnen de modulerende uitvoeringen zelfs in twee naast elkaar te plaatsen delen worden
gesplitst.

voerd en draagt bij aan het reinigen van de leidingen door het vermogen te

Wilo-Stratos MAXO, de eerste echte ‘smart’ pomp ter wereld, onderscheidt zich
op connectiviteit, energie-efficiëntie en innovatieve regelfuncties. (foto: Wilo)

maximaliseren.

Slimme configuratie
De configuratie van de Wilo-Stratos MAXO verloopt eenvoudig en snel via de Set-up Guide. Met innovatieve, energie-efficiëntiefuncties, zoals
‘Multi-Flow Adaption’ en ‘No-Flow Stop’ en een EEI van ≤ 0,17 biedt de pomp ook de hoogste systeemefficiëntie op de markt. Uitgebreide besturingsfuncties ondersteunen daarbij een zeer energie-efficiënt bedrijf. De nieuwe pompmodule is duidelijk, ruim bemeten en kan zo worden aangesloten. De geoptimaliseerde Wilo-Connector wordt apart bekabeld, ingestoken en voedt vervolgens de pomp.

Overige kenmerken en voordelen
•	Standaard voorzien van geïntegreerde boiler van 170 of 180 liter.
•	Voorzien van de maximaal haalbare energielabels (A+ tot en met
A+++) in hun klasse!
•	ISDE-subsidie: € 1.350,- (F370/F470) of € 1.700,- (F730/F750).
•	Voorzien van overzichtelijk kleurendisplay, intelligente regeling en
communicatiemodule voor beheer op afstand.

12

stante, gewenste temperatuur of constante ΔT is het bedrijf van de pomp en het

MAXO-Z leent zich bovendien uitstekend voor specifieke hygiëne-vereisten: de

minder CO2-uitstoot.

F370, F470, F730 en F750

flexibele aanpassing aan alle toepassingen - door het instellen van een con-

Connected pomp
De Wilo-Stratos MAXO onderscheidt zich op connectiviteit en kan eenvoudig aan de verschillende eisen binnen projecten worden aangepast. Met
analoge, digitale, Bluetooth- én standaardinterface voor connectiviteit tussen Wilo-producten is de Stratos MAXO één van de beste ‘connected’
pompen op de markt. Naadloze integratie in de wereld van gebouwbeheersystemen is mogelijk met de CIF-modules (Communicatie Interface).
Bediening en besturing van de pomp zijn via een maatwerk-app mogelijk. De app leest de pompgegevens uit en maakt zo bijvoorbeeld systeem
optimalisatie mogelijk.

www.nibenl.nl
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STAPPENPLAN

STAPPENPLAN

Bepaal de warmtebehoefte

1

Voor een goed functionerende warmtepompinstallatie is de warmtevraag van een woning een essentieel uitgangspunt. Daarom
start je ook altijd met het bepalen van de warmtebehoefte. Dit kan op verschillende manieren:
•	Op basis van een warmteverliesberekening (dit kan lastig zijn omdat bij een bestaande woning niet alle gegevens bekend zijn).
• 	Op basis van kengetallen (Watts per m²).
•	Op basis van het huidige gasverbruik (bijvoorkeur gemiddelde
laatste 5 jaren).
Aandachtspunt:
Voor een warmtepompinstallatie is een goed geïsoleerde woning noodzakelijk. Door dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en/of
(verbeterd) dubbel glas, is het warmteverlies te beperken.

Bekijk of het afgiftesysteem geschikt is voor de warmtepompinstallatie

2

Je behaalt het hoogste rendement uit een warmtepompinstallatie wanneer op lage temperaturen verwarmd wordt. Vloerverwarming is de meest ideale situatie. Bij radiatoren moet bekeken worden of deze qua capaciteit groot genoeg zijn. Als er
naast verwarmen ook gekoeld gaat worden met de warmtepomp, let dan goed op of het afgiftesysteem hiervoor geschikt is.
Doordat er met een kleiner temperatuurverschil wordt gewerkt tussen aanvoer- en retourtemperatuur,
is een grotere volumestroom nodig. Dit kan consequenties hebben voor het leidingsysteem.

3

Bepaal de warmwaterbehoefte

4

Bepaal het warmtepompsysteem

Op basis van gezinssamenstelling, leefpatroon en aanwezige sanitaire toestellen wordt bepaald hoe groot
de dagelijkse warmwaterbehoefte is.

in

7

stappe

n

Op basis van de warmtebehoefte

Naast energieverbruik beperken door goed te isoleren is de tweede stap het gebruiken van duurzame energie.
Met een warmtepomp kan warmte duurzaam opgewekt worden. Hiermee kunnen we energie besparen wat
invloed heeft op de energierekening, maar zeker ook op het klimaat.
Een warmtepompinstallatie selecteren, dat doe je niet even tussendoor… Diverse factoren in en om de woning
zijn van invloed op de juiste opstelling. Hoe pak je die selectie aan? Gebruik daarvoor ons handige stappenplan.

!
14

Check welke subsidiemogelijkheden er zijn. Er kan subsidie worden aangevraagd binnen
6 maanden na installatie van de warmtepomp. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/isde.

2

en warmwaterbehoefte

3

wordt een keuze gemaakt.

5

Bepaal of de elektravoorziening groot genoeg is voor het
warmtepompsysteem

6

Bekijk de mogelijkheid van PV-panelen

7

Controleer de opstelling van de warmtepomp

In verband met het elektraverbruik van een warmtepomp moet bekeken worden of de huidige elektrainstallatie voldoet (is de meterkast geschikt voor de nieuwe situatie?).

Door het toepassen van een warmtepomp stijgt het elektraverbruik. Met eigen PV panelen kan (een deel van)
dit elektraverbruik zelf worden opgewekt. Daarmee wordt ook CO2 uitstoot gereduceerd.

m
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, afgiftesysteem

•	Is de woning geschikt om te verwarmen met een warmtepomp als enige warmtebron, of wordt er gekozen
voor een combinatie met een CV ketel (hybride systeem)?
•	Bij de warmtepomp kan gekozen worden tussen een bodemgebonden systeem of een lucht-water systeem
(met vervolgens keuze tussen monoblock of splitunit).
•	Wordt het warmwater bereid via een boiler (bepaal de inhoud van de boiler), een tapspiraal of bij een hybride
opstelling via de CV ketel?

Selecteer de juiste warmtepomp
Duurzaam verwarmen

1

2

Controleer of er voldoende ruimte is voor de binnen- en buitenopstelling van de installatie.
Denk hierbij aan de mogelijke geluidsoverlast.
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TECHNIEK IN BEELD

TECHNIEK IN BEELD

Aan de rand van Leeuwarden wordt deze boerderij stap voor stap verduurzaamd.
Energieneutraal is het uiteindelijke doel.

De NIBE SMO 40 warmtepomp is in de bestaande situatie geplaatst
waar twee cv-ketels kunnen bijspringen indien nodig.

block van 20 kW, staat buiten opgesteld, en neemt de basislast voor de

Kennis van de bestaande situatie

zwembadverwarming voor haar rekening. De bestaande Remeha

Niet alleen het advies van Stukker is welkom bij Sipma. “Onze monteurs

Quinta Pro geeft ’s ochtends een laatste zetje voor een optimale zwem-

denken mee in de installatie. Ze kennen de bestaande situatie goed. Ze

badwatertemperatuur. De warmtepomp levert ook de basis voor de

weten hoe het er ook uitziet achter de knieschotten, bijvoorbeeld.” En

woonhuisverwarming. Hier is ook nog een andere gasketel. In de tech-

dan kan het best eens zo zijn dat wat Sipma bedacht had, in de praktijk

nische ruimte in de schuur hangt de NIBE SMO 40 regelunit naast de

niet zal werken volgens de monteur. “Je kunt in je eentje van alles ver-

cv-ketel. Deze regelaar bepaalt welke energie wanneer wordt aange-

zinnen, maar je hebt toch ook de blik van een ander nodig. Daar word

wend. In de schuur staat ook een 100 liter buffervat voor de warmte-

je alleen maar beter van”, volgens Sipma.

pomp opgesteld. Aan de andere kant van de muur pronkt de luchtPieter Harm Sipma en Matthias Stukker komen beiden van alles nieuws tegen in de markt en wisselen die kennis graag onderling uit.

Friese duurzaamheid

waterwarmtepomp, op een maatwerk geproduceerd rvs-frame waar

De ruim negentig monteurs van Damstra Installatietechniek krijgen ge-

Damstra maar wat trots op is. Een buffervat voor tapwater is er niet.

regeld trainingen. Het bedrijf werd in 1993 al verkozen door TNO als

Sipma: “Alle warmte die hier geproduceerd wordt, kan worden opge-

derde beste adres voor een warmtepomp en plaatst er inmiddels jaar-

slagen in het zwembad. Dat is één groot buffer.”

lijks zo’n 500. Aan ervaring dus geen gebrek bij de monteurs. Dat merk
je volgens Stukker in het contact. “De monteur belde me op een gege-

Hoe verduurzaam je een flinke Friese boerderij? Koninklijke Damstra Installatietechniek uit Driezum schakelde Rensa
Techniek in om te sparren over de technische mogelijkheden, en de juiste volgorde van de stappen naar duurzaam.

“Het verwarmen van een zwembad is natuurlijk wel iets anders dan een

ven moment op en vroeg ‘hoe heb je dit precies bedacht?’ Dan ga ik er

woonruimte. Het zwembadwater wordt natuurlijk niet door het cv-circuit

even voor zitten om het uit te leggen. Na vijf minuten was het hem al

rondgepompt. Maar uiteindelijk is het gewoon dezelfde techniek.” In de

helemaal helder en kon hij al weer verder.”

toekomst moet er voor het zwembad een aparte warmtepomp komen.
Maar dat is de volgende stap. De 92 zonnepanelen dekken het overgrote deel van het stroomverbruik van de boerderij.

Terug naar de basis
De boerderij aan de rand van Leeuwarden wordt langzaam opgeslokt

ten wil je weten”, aldus Sipma. “En degenen die er nu wonen, die

Toen Sipma op zoek ging naar de beste oplossing voor de boerderij,

door de stad. De nieuwbouw is te zien vanaf de keukentafel. Daar zit

wonen er over tien jaar misschien niet meer. De volgende bewoners

schakelde hij de hulp in van Matthias Stukker, Manager Techniek bij

straks weer heel wat werk voor Damstra Installatietechniek. Maar de

willen er ook comfortabel bijzitten. De techniek moet dus ook voorbe-

Rensa. “Als ik wil weten hoe een ander tegen een situatie aankijkt, dan

echte uitdaging, dat zit hem volgens Sipma, projectleider duurzame

reid zijn op de toekomst.”

bel ik Matthias op. Samen proberen we elk met onze eigen kennis een

energie bij Damstra, in dit soort projecten: bestaande bouw.

mooie oplossing te vinden.” Zo verliep ook de samenwerking bij dit

Eerste stap

project. Stukker: “Het begon hier ook met een beetje sparren en ik te-

“Bij nieuwbouw zijn alle waardes van een woning vooraf berekend en

Al sinds 2015 is Sipma met de bewoner bezig om het huis, dat een

kende op basis daarvan een schemaatje. Met thermische panelen en

de uitgangspunten bekend. Daar kun je dan de beste techniek bij

gasverbruik van 6.000 m³ per jaar had, te verduurzamen. Het is een

allerlei extra schakelingen. Vervolgens keken we ernaar en zei Pieter

zoeken, het is eigenlijk een simpele rekensom.” Bij bestaande bouw

flinke woning met een binnenzwembad. “We hebben allerlei mogelijke

Harm: ‘dat kan toch veel simpeler?’ Toen ging ik weer gummen.” En

moet je eerst in kaart brengen wat de wensen zijn van de bewoners

oplossingen besproken en voorgerekend. We hebben hier 92 zonne-

uiteindelijk gingen ze weer terug naar de basis. Want hoe meer scha-

en hoe zij gewend zijn te leven. “Veel informatie verzamelen dus. Hoe

panelen geleverd en een warmtepomp geplaatst. Maar dit is pas het

kelingen in de regeling, hoe complexer het wordt. “En dat kan allemaal

vaak wordt er gedoucht? Onder wat voor douche? Alle uitgangspun-

begin van het traject.” De warmtepomp, een NIBE F2120-20 mono-

natuurlijk weer kapot gaan.”

16
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Pieter Harm Sipma, projectleider duurzame energie bij Damstra Installatietechniek.
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Warmtepomp nodig?

Assortiment warmtepompen bij Rensa

Je regelt 't met Rensa
Als installateur speel je een belangrijke rol in de energietransitie. Klanten vragen om een warmtepomp, maar
willen niet inleveren om comfort. Rensa ondersteunt je op alle mogelijke manieren om jouw duurzame projecten tot een succes te maken. Van onafhankelijk advies, de juiste selectie, berekening en complete materiaallijst met toebehoren tot uitgekiende bouwplaatslogistiek.

we hebben

Marktontwikkeling

12

Warmtepompen kunnen breed ingezet kunnen om omgevingswarmte met lage temperaturen uit duurzame
bronnen om te zetten in warmte (verwarming en tapwater). Door de huidige regelgeving zullen warmtepom-

merken

pen de komende jaren steeds vaker worden toegepast in zowel de bestaande bouw, nieuwbouw en utiliteit.

15

om de

dat zijn

15 jaar

+

+

ketel vervangen

cv-ketels per jaar

verwarmingsinstallaties

vraag komende 15 jaar:

/- 420.000

/- 7.300.000

Nieuwst

e merk

groei warmtepomp

>50% p/j

50%

100%

minder CO2 uitstoot
gerealiseerd in 2030

CO2 neutraal
gerealiseerd in 2050

Services voor de installateur

Het assortiment bestaat uit de volgende typen:
75%

25%

lucht-water
warmtepompen

water-water
warmtepompen

Lucht-water
warmtepomp

Ventilatiewarmtepomp

Hybride
warmtepomp

All-electric
warmtepomp

Brine-water
warmtepomp

Onze voorraad bestaat uit...
Diensten
Warmtepomp conﬁgurator

Trainingen

Warmteverliesberekening

Webinars

Systeemoplossingen
Logistieke oplossingen
18

Opleiding

Tools
Servicewijzer app

...ruim 130 verschillende
typen warmtepompen.

...alle warmtepomp onderdelen
van bovengenoemde merken.

Check www.rensa.nl/trainingen
voor het actuele aanbod
RONDOMRENSA maart 2019
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WEBINAR

WEBINAR
rend apparaat dat propaan als koudemiddel heeft en zelfs met flinke
vrieskou nog aanvoertemperaturen tot 70 ˚C kan leveren. “Dit beïnvloedt uiteraard de COP, maar scoort dan altijd nog vele malen beter
dan elektrisch naverwarmen (COP 1).” Wanneer aan de voorwaarden
van de warmtevraag wordt voldaan, voldoet het apparaat aan de gemiddelde behoefte aan verwarming en tapwater. “Feit is”, stelt Steven
Kok, “dat elke woning maatwerk is, en dat de markt zich niet blind moet
staren op de prijs van een warmtepomp, de subsidie en de directe terugverdientijd. Een warmtepomp is in de huidige markt ook een investering in CO2-reductie.” Voor de bestaande markt is volgens hem ook
In bedrijfstelling van een warmtepompinstallatie in een bestaande woning.

hybride, of zelfs nog een generatie HR-ketel voor veel huishouden een
optie. Niet sexy voor de warmtepomplobby, maar wel redelijk voor de

warmingsvermogen flink naar beneden te brengen. Wanneer uiteinde-

woningbezitter.

lijk het gasverbruik flink naar beneden gehaald is, is het terugschroeven
van de aanvoertemperatuur een goede tip: op dat moment krijgt de

Zelf doen of uitbesteden?

gebruiker een goed beeld bij het comfortniveau van lage temperatuur-

Belangrijke keuzes die installateurs rondom warmtepompen kunnen

verwarming. Vuistregel: bij een benodigd verwarmingsvermogen van

maken, zijn: zelf doen of uitbesteden. Bij zelf doen is het belangrijk om

100 Watt/m² is een woning grofweg klaar voor de warmtepomp.

de juiste monteurs op te leiden. Heeft uw bedrijf bijvoorbeeld geen
F-gassen-certificering, moet u zich beperken tot de monoblock-oplos-

Sjaak Steller van Rensa Techniek adviseert een installateur over warmtepompen

Leergierig

singen in de markt. De kennis over warmtepompen, maar ook het ma-

Ga dus nooit over één nacht ijs, is misschien wel de belangrijkste bood-

ken van warmteverliesberekeningen, hulp bij ontwerp of ondersteuning

schap aan de markt. Harrold Hofsink van Cius Techniek, een bedrijf dat

bij inbedrijfstellingen, zijn te halen bij fabrikanten of de groothandel,

veel warmtepompen in bedrijf stelt en optreedt als specialist voor an-

bijvoorbeeld via Rensa Techniek. Vragen over wat Rensa kan beteke-

dere installateurs, constateert dat installateurs enorm leergierig zijn,

nen? Informeer bij uw vertegenwoordiger.

maar dat in praktijk nog veel verkeerd gaat. Het is niet gek dat de klas-

Klaar voor de warmtepomp?

lokalen van de warmtepompopleidingen vol zitten. In bestaande bouw
zorgen met name het berekende vermogen van de warmtepomp, en de
dimensionering van het leidingwerk voor de meeste problemen. “Alleen
al daarom is het goed om te rekenen met kengetallen ná isolatie.”

De warmtepomp komt steeds vaker in beeld als vervanger van de HR-ketel in de bestaande woningbouw. Maar is dit
“De groei van de markt zorgt voor veel toetreders”, zegt Harrold

altijd wel een verstandige beslissing? Aan welke voorwaarden moet een woning voldoen?

Hofsink. “Als installateur moet je goed je eigen kwaliteit bewaken –lees:
je mensen opleiden-, maar ook voor leveranciers kiezen met service en

Honderden vakgenoten keken in januari naar

dat mensen beginnen bij de aanschaf van een

het de woning geschikt is voor lage tempera-

ondersteuning. En gegarandeerde levering van onderdelen.” Want ligt

een webinar, waarin onder meer Steven Kok,

warmtepomp, denken in termen van terugver-

tuurverwarming. Dat zou het startpunt moeten

de focus nu vooral op de kosten en voorwaarden voor de aanschaf van

accountmanager techniek van Rensa optrad.

dientijd en energiebesparing, en dan pas te-

zijn. Van het aardgas af, betekent ook niet per

die warmtepomp. Over service en onderhoud wordt nog weinig ge-

Hoe kunnen en moeten installateurs omsprin-

rugrekenen naar de bestaande situatie. “Juist

definitie dat de energierekening evenredig

sproken, en daar liggen net als bij een HR-ketel het gros van de kosten

gen met de enorme groei van de vraag naar

installateurs zouden de nuance terug moeten

daalt met de CO2-uitstoot.

over de totale levensduur. Hofsink: “Een warmtepomp is misschien on-

warmtepompen? En hoe kan Rensa installa-

brengen in de zoektocht naar het op de juiste

teurs ondersteunen bij deze reis?

manier terugdringen van de CO2-uitstoot.”

derhoudsarm, maar bevat ook bewegende delen. Je moet wel jaarlijks

Terugdringen vraag

de rendementen checken, de ΔT en volumestroom controleren, ver-

Steven Kok presenteert in het webinar een

damper en buitendeel reinigen.”

Hype en nuance

Als iets de afgelopen maanden duidelijk is ge-

handige tabel waaruit blijkt wat het effect is

Veel consumenten, maar ook de overheid,

worden, is dat een groot deel van de wonin-

van isolerende maatregelen. De stap naar

Ketelvervanger

stappen gauw over belangrijke keuzemomen-

gen in Nederland er gewoon nog niet klaar

dubbel glas, een kierdichte woning en een

Is een-op-een vervanging van een cv-ketel voor een warmtepomp, met

ten en voorwaarden heen, constateert Steven

voor is. Simpel omdat de warmtevraag van

goede ventilatie, eventueel met warmteterug-

bestaand afgifte-systeem een optie? Erwin Janssen van Nathan pre-

Kok in de uitzending. De grootste denkfout is

deze woningen nog niet op een niveau is dat

winning, is verstandig om het benodigde ver-

senteerde referenties met de nieuwe LWDV van Nathan, een module-
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Het webinar Help, mijn klant wil een warmtepomp is een online seminar dat gratis terug te kijken is via www.bouwwebinar.nl. Het webinar is door Eisma Bouwmedia georganiseerd in samenwerking
met Nathan Systems en Rensa. Sprekers waren Steven Kok van
Rensa Techniek, hoofd productmanagement Erwin Janssen van
Nathan, en installateur Harrold Hofsink van Cius Techniek. Zij gaan
in op de voorwaarden, de techniek, en de randzaken rondom
warmtepomptechniek. Het webinar is vooral bedoeld voor de installateur met geen of beperkte ervaring met warmtepomptechniek.
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IMI Hydronic Engineering

Predik het inregelevangelie

Stappenplan waterzijdig inregelen
De HR-ketel haalt het beste rendement wanneer de retourtemperatuur zo laag mogelijk is. Bij een ΔT waarbij de retour temperatuur
onder de ca 53 ˚C is , kan het toestel optimaal condenseren, en

Veel installateurs zijn nog steeds niet zo bezig met waterzijdig inregelen. Terwijl opdrachtgevers, particulier en professioneel

kan de stooklijn zo energiezuinig mogelijk worden ingesteld. Een

hunkeren naar comfort én een lagere energierekening. Inregelexpert Ed IJtsma, accountmanager bij marktleider IMI, ziet nog elke
dag dat er een wereld te winnen is.

warmtepomp verlangt een constante ΔT voor het meest optimale
Investeringen in het inregelen van een traditionele cv-installatie
zijn doorgaans binnen twee jaar terugverdiend.

uit-toestellen met overcapaciteit en te weinig comfort.” Een investering
in hydraulische balans; wat dynamische afsluiters, en uren voor berekening en inregelen, is in een gemiddeld huishouden binnen 2 jaar terugverdiend. “En dat is nog een veilige aanname”, stelt IJtsma. In gestapelde bouw, waar bijvoorbeeld de bovenste flats écht lauwe
radiatoren hebben, of grote kantoorpanden kan IJtsma inmiddels nog
mooiere cijfers overleggen. “Als je dan op een collectieve energierekening bijna 59.000 euro en 30% CO2-uitstoot weet te besparen, dan
praat je over serieus geld. Laaghangend fruit. Kennis van waterzijdig
inregelen is goud voor de installateur.”

rendement. Bedenk dat het verschil tussen aanvoer en retour bij
een lage temperatuursysteem doorgaans 5-10˚C is, en dus een
dubbelle volumestroom nodig is voor het benodigde vermogen.
Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de leidingdimensionering en de radiatoren.

•	Vul en ontlucht de cv-installatie goed, en zorg dat de installatie
op druk is.
•	Zorg dat het systeemwater van goede kwaliteit is. Vuil- en luchtafscheiders zijn steeds vaker standaard appendages.
•	Bepaal het geïnstalleerde vermogen van de radiatoren met de
HyTools-app
•	Bepaal het debiet per radiator met behulp van de HyTools-app
•	Regel de radiatoren in met de instelbare ‘dynamische’ afsluiters

Appendages
Naast de Eclipse, de dynamische afsluiter die uiteindelijk de show moet
stelen in IJtsma’s presentaties, heeft IMI ook producten in haar gamma
die steeds vaker standaard in cv-installaties toe worden gepast. De
lucht- en vuilafscheider bijvoorbeeld, steeds vaker standaard-appendages in installaties waar kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid wordt
verwacht. “Dat komt vooral omdat de keten inziet dat systeemwater-

•	Stel de cv-ketel af op de nieuwe situatie. Schroef het vermogen
terug op de benodigde capaciteit, en laat indien nodig de
pomp terugtoeren

De gratis HyTools-app is te downloaden via Google Play en de
App-store.

kwaliteit een sleutelvoorwaarde vormt. Een vuile installatie belemmert
de doorstroming en verstoort de werking van de A-label pomp met
permanent magneetmotor. Voetventielen raken verstopt door magneEd IJtsma stelt de TA Modulator in, het dynamische inregelventiel voor de utilteit.

tiet. Luchtbellen vormen regelrechte afsluiters in geknepen ventielen.
Het rendement gaat onderuit, en storingen en onvrede zijn het gevolg.”

Voor IMI Hydronic Engineering, het bedrijf achter Heimeier, TA en

gevolg van de nuance van de energietransitie: niet elke woning is

LTV-systeem

Pneumatex, brengt hij jaarlijks duizenden installateurs de basis princi-

warmtepomp ready, en een kleine investering in hydraulische balans

Factor die daar bij komt is dat cv-installaties, ongeacht of er sprake is

pes van het waterzijdig inregelen bij. En de kennisbehoefte is nog al-

is een korte klap naar energiebesparing, comfort en een leuke jaaraf-

van ketel of warmtepomp, steeds vaker op lagere temperaturen worden

tijd groots, merkt de inregelgoeroe. De trainingslokalen zitten nog al-

rekening. Gasbesparing is óók een businessmodel.

gestookt. Al is het maar omdat woningen beter worden geïsoleerd. Dan

tijd vol.

is de balans (ΔT, retourtemperatuur) nóg belangrijker, maar is de kans

Hoog rendement of disbalans?

op zuurstoftoetreding in het systeem, bijvoorbeeld via kunststof leidin-

Groots verschil met jaren geleden, toen Heimeier –de volksmondbe-

Waterzijdig inregelen is nog altijd de dienst die elke installateur zijn

gen, alleen maar groter. Het is daarom dat Rensa, in samenwerking

naming- al met de dynamisch instelbare radiatorafsluiters op de markt

klant aan kan bieden, en wat hem toegevoegde waarde biedt in een

met IMI, Remeha en Rehau dit jaar een training aan gaat bieden over

kwam, is dat de energiebesparing nu écht een hot topic wordt.

markt waarbij de prijzen nog altijd onder druk staan. “Veel mensen

lage temperatuursystemen. De hydraulische balans en systeemwater-

Laagdrempelige technieken om de warmtevraag in bestaande wonin-

denken dat ze een moderne dus zuinige, efficiënte HR-ketel hebben”,

kwaliteit vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Informatie en aan-

gen terug te dringen krijgen meer voet aan de grond. Het is ook het

zegt IJtsma. “Maar in praktijk zijn veel cv-ketels slecht afgestelde aan/

melding: www.rensa.nl/trainingen
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Instellen van het debiet. Waterzijdig inregelen van lage temperatuursystemen
wordt een onderdeel van een Rensa-training.
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BELIMO

SIEMENS

Energiezuinig en comfortabel met Siemens

De Belimo Energy Valve™ (EV)

Optimale energie-efficiëntie door
het regelen van klimaat per ruimte

6 functies verenigt
in één product

We brengen ongeveer 90 procent van ons leven door in gebouwen. Zowel ons comfort als onze productiviteit zijn afhankelijk

Gebouwen nemen vandaag de dag 40 procent van het wereldwijde energieverbruik voor hun rekening, waarbij meer dan 33

van de prestaties van het gebouw. De kunst is om luchtkwaliteit, koeling, verwarming en verlichting optimaal én energiezuinig

procent van de energie naar HVAC-installaties gaat.Belimo verlegt bij energie-efficiënte oplossingen grenzen dankzij de aandrij-

te beheersen.

vingen die weinig energie verbruiken, zoals bij de multifunctionele Belimo Energy Valve™ en de dichtsluitende regelkogelkranen.

Energielabel C
verplicht vanaf 2023

kunnen regelen. Alleen de ruimtes die in ge-

sen van PICV’s (drukonafhankelijke combi-

bruik zijn, worden verwarmd of gekoeld.

ventielen) een must en komt ten goede van de

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 pro-

Daarom dient de ruimteregeling voor iedere

energiezuinigheid. Door het dynamisch hy-

cent van het wereldwijde energieverbruik.

gebruiker voor zich spreken. Met de Siemens

draulisch balanceren van PICV’s worden

Het verbeteren van de efficiëntie van gebou-

RDF en RDG ruimteregelingen is iedere ruim-

drukfluctuaties in het waterzijdige systeem

wen is niet alleen vanuit het milieuperspectief

te eenvoudig te bedienen. Tot 40 procent

opvangen. Benieuwd naar de werking van

een noodzakelijke stap. Vanaf 2023 mag er in

energie kan worden bespaard door verlich-

een PICV? Bekijk deze in de Acvatix Product

Nederland geen enkel kantoor meer zijn met

ting en zonwering met dezelfde ruimterege-

Guide onder “Tools” op: siemens.nl/sbt/hvac.

een energielabel slechter dan label C. Het

laar te regelen. Hierbij wordt geen afbreuk

regelen van het klimaat in een ruimte is hier-

gedaan aan het gewenste comfort. Naast de

Siemens stelt jou in staat om zowel comfort als

bij

gemakkelijke integratie van E en W, zijn de re-

energie-efficiëntie in een gebouw in balans te

gelaars zeer veelzijdig en dekt ieder type een

brengen. Het optimaliseren van comfort in

groot aantal applicaties.

ruimtes is de passie van Siemens. En door

een

belangrijke

energie-besparende

maatregel.

Van ruimtes naar ‘Perfect Places’

Belimo Energy Valve™ (EV)

deze passie creëert Siemens samen met jou

Om optimale energie-efficiëntie te bereiken is

Om vervolgens de ruimtetemperaturen op de

perfecte plekken – elke dag opnieuw.

het noodzakelijk om het klimaat per ruimte te

optimale instelling te behouden is het toepas-

www.siemens.nl/roomautomation
De Belimo Energy Valve™ (EV) verenigt 6 functies in één product (af-

producenten. Efficiënt dankzij de gepatenteerde borstelloze gelijk-

sluiten, inregelen, regelen, meten, energiemonitoring en Cloud verbin-

stroommotortechnologie met dynamische houdkrachtdetectie.

ding). De EV is een mini-computer die alle meetgegevens 13 maanden
lang standalone opslaat. De elektronica kan onder andere luchtbellen

Zichtbare energiebesparingen

detecteren en verzadiging constateren, terugmelden en ingrijpen als

De Energy Valve™ van Belimo zorgt voor een transparante energiemo-

het moet. Uiteraard via Modbus RTU, TCP, BACnet TCP/IP en via de

nitoring met behoud van hoge delta T-waarde (verschiltemperatuur).

(Belimo) Cloud. Met toestemming van de eigenaar kan de Belimo

Automatische rapporten tonen actuele en historische prestatiegege-

Productmanager op afstand meekijken en advies uitbrengen. Dit ad-

vens, met aanbevelingen voor verdere mogelijkheden voor energiebe-

vies kan onder andere finetuning zijn, om het energieverbruik terug te

sparingen.

dringen.

Rendement in alle opzichten
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Toonaangevende energie-efficiëntie

De unieke zelfreinigende luchtbellendichte kogelkraantechnologie

Klepaandrijvingen en regelafsluiters van Belimo verbruiken tot wel

voorkomt circulatieverliezen in hydraulische systemen en heeft een

80 procent minder energie dan gelijkwaardige producten van andere

aanzienlijke invloed op het verminderen van energieverspilling.

RONDOMRENSA maart 2019
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BURGERHOUT

WATTS

Kwalitatief en uitgebreid assortiment

EasySafe van Burgerhout

Microflex voorgeïsoleerde
leidingsystemen

De nieuwe generatie
rookgasafvoersystemen

Ongeëvenaarde flexibiliteit met een levenslang constante isolatiekwaliteit. Ideaal voor alle toepassingen met her

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Ook op het gebied van de rookgasafvoersystemen vinden nieuwe systemen hun

nieuwbare energie.

weg naar de markt. En als we het hebben over rookgas, dan vallen de woorden veiligheid en installatiegemak gelijk. Eind vorig jaar
gelanceerd op de Installatievakbeurs Hardenberg, vanaf dit voorjaar leverbaar: EasySafe, een revolutionair systeem waarbij het
draait om veiligheid en (installatie)gemak.

Bijzonder
Henk Bruining, Regulation en Innovation Manager: “Met dit nieuwe sy-

nieuwe EasySafe beugel is een nieuwe dimensie in het zijwaarts fixe-

steem zet Burgerhout een volgende stap. De ontwikkeling van het sy-

rend beugelen. Besparing: het systeem is kostenbesparend dankzij de

steem komt voort uit vragen in de markt en de noodzaak om naar ma-

innovatieve constructie, het gemakkelijk op maat maken, het slimme

nieren te zoeken waarbij de risico’s geminimaliseerd worden. De

beugelen en de trekvastheid. Samengevat is EasySafe is een van de

ontwikkeling van EasySafe heeft een tijd geduurd, maar nu heeft

meest veilige systemen op de markt. Klaar voor de toekomst.

Burgerhout wel iets bijzonders.” Vincent Clausen, Product Manager,
valt zijn collega bij: “EasySafe is de nieuwe generatie rookgasafvoersy-

Installateur

Bij transport van (drink)water is het van essen-

Microflex PE-Xa buizen van Watts worden ver-

Het aansluiten van de leidingen is erg eenvou-

stemen. Veilig, gemakkelijk, betrouwbaar en duurzaam: een systeem

We hadden het al even over de kenmerken (lees: voordelen) van dit

tieel belang dat het water vrij van gifstoffen en

vaardigd zonder het gebruik van schadelijke

dig dankzij een modulair systeem van verbin-

dat alles in zich heeft en waarmee Burgerhout jaren vooruit kan.”

rookgassysteem. De veiligheid en het installatiegemak biedt de instal-

verontreinigende elementen aan de consu-

chloorfluorkoolstoffen (CFK’s). De leidingen

dingen waarvoor geen gekwalificeerde las-

lateur veel kansen. Hij bespaart tijd dankzij een snelle opbouw en het

ment wordt geleverd. Hierbij is een belangrijke

zelf zijn ook vrij van schadelijke stoffen en

sers of speciale gereedschappen nodig zijn.

snelle beugelen. Allemaal leuk maar dan moeten installateurs ook bij-

rol weggelegd voor het leidingsysteem waarin

daarom volledig voedselveilig. Bovendien be-

Bovendien hebben ze een laag gewicht (tus-

geschoold worden zodat ze niet alleen technisch weten hoe het moet

het water wordt vervoerd. Microflex voldoet

schikken ze over een ‘zuurstofscherm’ volgens

sen 0,65 kg/m en 6,5 kg/m, afhankelijk van de

maar ook hun klant kunnen vertellen waarom dit een goed systeem is.

aan deze vereisten met zijn kwalitatief en uitge-

DIN 4726: hierdoor kan er van buitenaf geen

diameter), wat de installatie ook sterk vereen-

Vincent Clausen: “Het gaat om het ontzorgen van de installateur: op

breid assortiment.

lucht in de leidingen terechtkomen. De unieke

voudigt.

welke manier kan hij met kennis van zaken hoogwaardige kwaliteit leve-

dubbele buitenmantel van de buizen fungeert

ren. Burgerhout ondersteunt hen daarbij.”

De uiterst flexibele voorgeïsoleerde PE-Xa bui-

als een ‘gesloten kamer’. Dankzij de PE-HD

Watts biedt alle uitvoeringen van het Microflex

zen zijn vervaardigd uit kruisvernet polyethy-

buitenmantel genieten de binnenleidingen van

leidingsysteem (uno-, duo- en quadro) steeds

leen en zijn ideaal voor het transporteren van

extra bescherming en wordt de buis voorzien

uit voorraad aan en dit op maat versneden of

verwarmingswater, warm en koud drinkwater,

van een hoge weerstand tegen inslagen en

op volle rollen van 100 m.

koelingswater, afvalwater en andere vloeistof-

druk. Het kruisvernette PE-X-isolatieschuim

fen. De Microflex leidingen zijn bijgevolg uiterst

tussen de mediumbuis en de behuizing biedt

Met Microflex biedt Watts een complete, ener-

geschikt voor gebruik in verwarmings-, koe-

superieure isolerende eigenschappen. Het

giebesparende en milieuvriendelijke oplos-

lings- en sanitaire toepassingen, en dit zowel in

isolatiemateriaal is bestand tegen veroudering

sing voor elk netwerk van geïsoleerde leiding-

lokale als stadsverwarmingsnetwerken (WKK-

en heeft hierdoor een bijzonder lange levens-

systemen.

installaties) en bij toepassingen met hernieuw-

duur. Tenslotte zijn de Microflex leidingen ook

bare energie zoals geothermische warmte-

corrosievrij en hebben ze een hoge resistentie

Meer informatie over Microflex is online be-

pompen, hout- en pelletketels of biomassa-

tegen externe invloeden zoals micro-organis-

schikbaar op: www.wattswater.nl

installaties.

men of temperatuurschommelingen.
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Burgerhout.nl/easysafe
EasySafe ring

Wat is EasySafe?
EasySafe is een volledig kunststof concentrisch 60/100 push-fit rookgasafvoersysteem. We zetten de kenmerken even op een rij. Veiligheid:
installatiegemak samen met de trekvaste verbinding zorgt voor een
hoog niveau van veiligheid. Trekvastheid: de unieke trekvaste verbinding (meer dan 450 N) vergroot de veiligheid van het systeem gedurende de levensduur maximaal. Montagegemak: het EasySafe systeem
is in één keer in te korten. Tijdrovende handelingen zoals demonteren
en vervolgens opnieuw monteren zijn niet meer nodig. Beugelen: de

RONDOMRENSA maart 2019
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Links Vincent Clausen, Product Manager. Rechts Henk Bruining, Regulation en Innovation Manager
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ORCON

WOLF

Wolf breidt serie HR-WTW units verder uit met de CRL evo max

MVS-15RH CO2B Max

Minimale energieverliezen –
maximale luchtkwaliteit

Dé zuinigste all-in-one
woonhuisventilator

WOLF Energiesystemen introduceert een verdere uitbreiding van het ruime assortiment HR-WTW-units, in de CRL serie. De

Een gezond binnenklimaat wordt steeds belangrijker en dat is ook terug te zien in wet- en regelgeving. Zo is er sinds oktober 2018

CRL is een compacte ventilatie-unit met warmteterugwinning met HR-warmtewiel. De CRL evo max serie is geschikt voor

de verplichting middels de VLA methodiek om op twee punten het CO2 gehalte in de woning te meten en daar het ventilatie

luchthoeveelheden van 11000, 13500, 16500 en 19500 m3/h en een externe druk van 650 t/m 950 PA. De CRL evo max

systeem op aan te sturen. Orcon maakt het u makkelijk door één pakket aan te bieden waarmee u voldoet aan deze VLA methodiek.

voldoet standaard aan de TB2 koudebrugklasse en de T2 thermische isolatieklasse.

Uniek aan de CRL serie is het gepatenteerde SuperSeal systeem met
een cascade afdichting van de panelen en deuren, waarmee de hoogste luchtdichtheid L1 wordt gerealiseerd. Een ander onderdeel van het
SuperSeal systeem is de unieke Labyrint afdichting van het warmtewiel,
waarmee de luchtlekkage van het warmtewiel wordt gereduceerd tot
minder dan 2 procent. Er kan gekozen worden uit een condensatie-,
enthalpie of sorptierotor voor het warmtewiel met rendementen tot 90
procent (rendementsklasse H1). De CRL serie is tevens leverbaar met
de luchthoeveelheden 1300, 2500, 3500, 4800, 6200 en 9000 m3/h.
De serie kan met diverse modules worden uitgebreid, zoals geluiddem-

Bedienen via Smartphone of tablet app of gebouwbeheersysteem

pers, na-verwarmer, koeler of change-over warmtepomp batterij. De

De uitgebreide WRS-K-regeling van de CRL kan via ModBus aangeslo-

procent in de toevoer en ePM10 50 procent in de afvoer met het nieuwe

ten worden op de WOLF LinkPro, waarmee de unit via de SmartSet-

filter snel-spanhendel. De CRL is leverbaar met een filter voordroger en

App (smartphone of tablet) of het SmartSet-Portal op iedere locatie kan

ontworpen conform hygiëne richtlijn VDI-6022.

MVS-15RH CO2B Max

CRL evo max is voorzien van zakkenfilters in de klasse ISO ePM1 50

All-in-one oplossing

Kenmerken van de MVS-15RH CO2B Max:

worden bediend en uitgelezen. Uiteraard kan er ook gekozen worden

Met de MVS-15RH CO2B Max (artikelnummer: 21140030) heeft u een

• Ingebouwde vochtsensor.

voor een communicatiemodule met BACnet, ModBus, Lonworks of

all-in-one pakket. Deze bijzonder zuinige woonhuisventilator bevat na-

• Royale capaciteit van 435 m3/h bij 200 Pa (600 m3/h bij 100 Pa).

KNX voor koppeling aan een gebouwbeheersysteem. Er zijn diverse

melijk een ingebouwde slimme vochtsensor, en wordt geleverd met

• De stilste én efficiëntste in alle standen.

mogelijkheden, zoals een constante druk- of volumestroomregeling, een

een CO2 bedieningssensor voor in de woonkamer én een CO2 ruimte-

• Wordt geleverd incl. CO2 Bedieningssensor en CO2 Ruimtesensor,

luchtkwaliteit of CO- regeling. De meegeleverde bedienmodule kan ook

sensor voor in de hoofdslaapkamer. Dit is alles wat u nodig heeft voor

aangemeld op het toestel.

gebruikt worden voor bediening op afstand. Indien gewenst kan een

een buitengewoon binnenklimaat.

• Eenvoudige montage.

extra afstandsbediening met display worden aangesloten.

• 5 aansluitpunten voor luchtafzuiging incl. achteraansluiting.

Opstelling en uitbreidingsmogelijkheden

Daarnaast is uitbreiding met extra CO2 ruimtesensoren (slaapkamers)

• Servicevriendelijk en onderhoudsarm.

en/of RF afstandsbedieningen (keuken) mogelijk.

• Kunststof behuizing, 100 procent recyclebaar.

De CRL evo max is verkrijgbaar voor binnen- of buitenopstelling (resp.

• Zeer betrouwbaar, tot 90 maanden garantie.

-IH en -A). De buitenopstelling is uitgerust met het WOLF Easy-liftingsysteem. De buitenluchtaanzuigkap is voorzien van druppelafscheider

Contact & Advies

en in de buitenluchtaanzuigsectie is een 3D lekbak opgenomen. De

Wil je meer weten over de MVS-15RH CO2B Max van Orcon? Neem dan contact op met jouw Rensa verkoopkantoor.

kleppenregisters zijn uitgevoerd in luchtdichtheidsklasse 2.
CRL evo max
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MVO

MVO

bij aan een beter milieu. De prijs is zo goed als gelijk, en moet kostenneutraal zijn. Het mag niet meer kosten. En als het meer kost, dan moet
het ergens anders in het proces een toegevoegde waarde opleveren.
Dan is het product wel duurder, maar het proces goedkoper.”

De eerste stap wordt in ieder geval met z’n allen naar de bouwplaats:
helm op, en kijken wat er te oogsten valt.

New Horizon ziet de stad als bron.
Met de bebouwde omgeving als magazijn vol bruikbare grondstoffen.

van beton. Die is 9% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Baars wilde daar
iets mee doen. Maar wat kan je maken van steen- en betongeruis? Zo
kwam hij in contact met een uitvinder die een machine had ontworpen
waarmee je van gebruikt beton weer nieuw beton kunt maken.

Doeners

Duurzaam ondernemen bij Rensa met Urban Mining

Met de bijeenkomst is volgens Veldhoen de eerste stap voor Rensa
gezet: “Er is een stukje bewustwording gecreëerd. We zijn doeners bij
Rensa, en dit is ook weer zo’n geval. We moeten het gewoon gaan

Niet slopen, maar oogsten

doen. Door te doen leer je ervaren.”
Willem Veldhoen: “We zijn doeners bij Rensa, en dit is ook weer zo’n geval.
We moeten het gewoon gaan doen. Door te doen leer je ervaren.”

Volgens Veldhoen gaan we, gedreven door de maatschappij, een interessante toekomst tegemoet: “Als je kijkt naar de belastingen op

Onze grondstoffen worden steeds schaarser, de belasting hoger en onderdelen moeten steeds groener worden. De installatie-

grondstoffen. Dan zie je dat de normeringen echt hard gaan.” De over-

branche werkt dan ook hard aan de verduurzaming van Nederland. Rensa is daarom aangesloten bij het Urban Mining collectief.

heid kijkt naast de EPC-waarde naar de MPG-waarde. Wat is de milieu-impact van een product? Deze staat momenteel op 1, maar de

Urban Mining is een filosofie die het mogelijk maakt materialen uit bestaande gebouwen te hergebruiken. Dan kan van alles zijn:

verwachting volgens Michel Baars is dat deze snel naar beneden
wordt aangepast. Gebruik je een gerecycled product, dan voldoe je

beton, gips, dakmateriaal, maar ook producten uit de installatiebranche, als bijvoorbeeld koperen leidingen.

sneller aan de overheidseisen. Veldhoen: “Dan kun je er maar beter nu
Michel Baars, oprichter van het Urban Mining collectief, is drie jaar gele-

Het sloop(oogst)materiaal

mee bezig zijn dan, zoals Baars het al verwoordde, dat je er vanuit ur-

den gestart met zijn onderneming, New Horizon Urban Mining B.V. Baars

Veldhoen: “Met Inexeon en ons Groene Onderdelen Programma, halen

gentie mee aan de slag moet.”

gelooft in een Circulaire Economie als nieuw economisch model. Zijn fi-

we al goederen terug uit ketels, dus daar zijn we mee bekend. Maar,

losofie luidt dan ook: ‘Wij slopen niet, wij oogsten’. Met Urban Mining wil

naast een aantal radiatoren, kijken we nog niet echt naar het sloopma-

Lego voor grote mensen

hij de bestaande omgeving verduurzamen, de klant duurzamer laten

teriaal. Nu het meer aandacht krijgt in de markt, en het aanbod groter

Rensa probeert al wel met duurzame producten te werken, vertelt

opereren en zo de milieubelasting te minimaliseren. Hij overtuigt bedrij-

wordt dan de vraag, kunnen we alles gaan opslaan en uit voorraad le-

Veldhoen: “Alleen dat is nog weer twee stappen verder, zover is de

ven vanuit verleiding, met relevante argumenten over: geld, tijd en risico.

veren. Dat is dan de volgende stap. Voordat een pand wordt gesloopt,

markt nog niet. Daarnaast moet je je reguliere producten zo maken dat

is het vaak nog lange tijd in gebruik geweest. Neem bijvoorbeeld de

je die over twintig jaar ook weer uit elkaar kunt halen. Heel veel produc-

Inmiddels lopen een aantal pilots met installatie- en bouwbedrijven om

woningbouw. Daar hebben tot het einde mensen in gezeten die warm

ten kun je een keer in elkaar zetten, bijvoorbeeld een perssysteem voor

ervaring op te doen met slopen (oogsten), bewerken, transporteren en

water nodig hadden om te kunnen douchen. Je kunt er vanuit gaan dat

leidingen, maar die zijn lastig weer los te krijgen. Hoe kun je het nu zo

opslaan van materialen. Willem Veldhoen, vestigingsdirecteur Rensa

die onderdelen nog best bruikbaar zijn. Dan moet je denken aan afslui-

maken dat je het ook zo weer uit elkaar kunt halen? Een soort lego voor

Key Accounts, initieerde in samenwerking met Michel Baars een infor-

ters, ketelonderdelen, pompen, buizen, radiatoren, maar ook wel com-

grote mensen. Dat zijn dingen waar we over nadenken.”

matiebijeenkomst voor alle bedrijven van de Rensa Family. Veldhoen:

plete cascadeopstellingen.”

“Het idee om hier aan mee te werken loopt al langer binnen Rensa,

Voor de installateur zal er in de basis niet veel veranderen. Veldhoen:

maar het bleef een beetje aan de oppervlakte.” Volgens Veldhoen was

Volgens Baars is slopen dan ook niet alleen troep uit oude gebouwen

“De installateur gebruikt alleen materialen die al een keer eerder zijn

nu de tijd rijp om het idee over de bühne te brengen, en dat is gelukt.

halen. Circulair is meer dan dat. Als voorbeeld noemt hij de productie

gebruikt. Bij de montage merkt hij weinig verschil, maar hij draagt wél
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Concrete tips voor de installateur:
1 • Revisie
Brengen jullie onderdelen naar de schroot of kijk je naar een
tweede leven? Het gros van de vervangen onderdelen van een
cv-toestel is nog prima te reviseren. Rensa heeft hiervoor het
Groene Onderdelen Programma. Naast inkoopkortingen op service-onderdelen, beschikking over revisie, een mooie exponent
van groen denken die steeds meer opdrachtgevers en klanten
weten te waarderen.

2 • Voetprint
Ga eens anders naar inkoop kijken. Selecteer eens een keer niet op
prijs of productkwaliteit, maar op basis van CO2-footprint. Probeer
eens te kijken of het lokale alternatief, of het product van gerecycled materiaal niet een goed alternatief kan zijn voor een specifieke
toepassing. Het maakt een duurzaam verhaal nóg sterker.

3 • Groen rijden
Rijden de monteurs nog in dieselslurpende oldtimers? Hoe zal
de klant denken wanneer deze voor de deur staat wanneer je
een warmtepomp komt offreren? Gebruik elektrische of hybride
voertuigen.
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AFGIFTE

Radson

Duurzaam samen
Al ruim een halve eeuw, werkt Radson aan innovatieve verwarmingsproducten. De laatste decennia staat daarbij het op lage
temperatuur en dus energiezuiniger verwarmen voorop. Radson is van mening dat zowel bij nieuwbouw als renovatie kritisch
gekeken moet worden naar de optimale mix tussen de warmtebron én de producten die deze warmte aan de ruimtes in huis
moeten geven. Ook een energiezuinige bron verliest z’n efficiëntie als de afgifte van de warmte niet goed op deze bron afgestemd is. In sommige situaties kan dat betekenen dat zelfs een conventionele ketel in combinatie met lage temperatuur radiatoren een zeer bewuste en goede stap richting duurzamer verwarmen is.

De elektrische designradiator Paros E; design en efficiëntie gaan hand in hand

Clickjet is een geïntegreerd vloerwarmingssysteem
op basis van staaldraadmatten en speciale buisklemmen

En dat is iets wat richting de Provinciale Statenverkiezingen ook hoog

gen voor versterkte convectie. Deze convectiewarmte wordt optimaal

komst nog veel verder verhoogd gaan worden. Daartegenover staat een

vens en specificaties, berekenen de Radson verwarmingsexperts het

op de agenda van politieke partijen staat. Gelukkig zijn zij het met be-

door de ruimte verspreid waardoor de Ulow-E2 tot aanzienlijke ener-

daling van de prijs van een kilowatt elektriciteit en van de belastingen

meest geschikte systeem voor de klant en leveren ze het complete in-

trekking tot een duurzamere wereld over één ding met elkaar eens: re-

giebesparing kan leiden. En dat, in tegenstelling tot traditionele radia-

daarop en gelukkig zijn in dit kader al diverse maatregelen van kracht.

stallatieschema aan. Door de langere opwarmtijd, biedt vloer- en

gering, bedrijven en particulieren zullen samen moeten komen tot een

toren, zowel in combinatie met een fossiele energiebron (bijvoorbeeld

Maar naast deze economische voordelen, staat ook het hogere warm-

wandverwarming soms niet in alle ruimtes het meest ideale warmte-

voor alle partijen acceptabel, eerlijk en haalbaar klimaatakkoord. Een

een gasgestookte cv-ketel) als met een hernieuwbare energiebron

tecomfort van elektrische radiatoren ten opzichte van een water ge-

comfort. Denk daarbij aan de studeerkamer of de badkamer waar op

akkoord dat leidt tot forse besparingen op het gebruik van energie en

(bijvoorbeeld een warmtepomp). De Ulow-E2 is zelfregulerend, stuurt,

voerde versie. De vraag naar warmte, individueel afgestemd op ver-

zeer afwisselende tijden vaak snel meer warmte gewenst is. De combi-

de belasting van ons milieu. En een akkoord waaraan alle partijen een

afhankelijk van de warmtevraag, zelf de ventilatoren aan, maar kan via

schillende tijdstippen en ruimtes in huis neemt toe. Niet in de laatste

natie van bijvoorbeeld vloerverwarming met één of meerdere radiato-

belangrijke bijdrage kunnen leveren.

de handige touchpad ook handmatig bediend worden. De Ulow-E2

plaats natuurlijk door het groeiende besef dat we allemaal bij kunnen

ren is in zo’n situatie ‘the best of both worlds’.

wordt gemonteerd zoals een traditionele radiator met middenaanslui-

dragen aan besparing van energie. Vandaag de dag kan dat steeds

ting en elektrotechnisch is het een kwestie van een stekker in een

eenvoudiger en praktischer (lees: energiezuiniger) door innovaties op

stopcontact steken. Een bijkomend voordeel van de ventilatoren in de

het gebied van automatisering en elektro waarvan ook de elektrische

Radson Ulow -E2 radiator is het ‘summer breeze effect’: de circulatie

radiator profiteert. En was de keuze in elektrische radiatoren vroeger

van duurzaam verkoelende lucht tijdens warmere zomermaanden.

vrij beperkt, inmiddels is het assortiment van Radson zeer breed.

Met vervanging van reguliere radiatoren door de Ulow-E2 radiator,

Uitgevoerd als bescheiden paneel- of kolomradiator of juist een design

wordt de woningeigenaar geholpen bij het zetten van de eerste stap

dat in een modern of klassiek interieur een ware blikvanger genoemd

naar een duurzame en energie-efficiënte woning. Maar ook een stap

mag worden. Horizontaal of, soms nóg beter passend, verticaal met

die qua investering in een later stadium prima aansluit op bijvoorbeeld

digitale bediening en een helder display.

de aanschaf en installatie van een warmtepomp. En het tijdloze, strak-

De panelen van de ULow-E2 leveren de stralingwarmte en ventilatoren die
in de radiator geïntegreerd zijn, zorgen voor versterkte convectie

ke design van deze radiator zal eventuele stijlcriticasters direct de

Vloer- en wandverwarming

mond snoeren. Het past immers in vrijwel elk interieur. Bekijk de inno-

Bij ‘duurzaam verwarmen’ zullen veel consumenten misschien nog wel

vatieve werking van de Radson Ulow-E2 radiator op www.radson.

aan vloer-, maar veel minder aan wandverwarming denken. En dat ter-

com/nl of test met een praktijksituatie direct de Ulow-E2 calculator.

wijl deze systemen onmiskenbaar bij dit thema passen, uitermate ge-

Lage temperatuur radiator met convectie

schikt zijn voor lage temperatuurverwarming en dus duurzaam voor

De Radson ULow-E2 radiator is de eerste in zijn soort die energie-effi-

Elektrische radiatoren

zowel milieu als portemonnee. De installatie van vloer- en wandverwar-

ciënt functioneert op dezelfde (ultra) lage watertemperatuur als vloer-

Al bij de eerste energieafrekeningen in 2019 zullen zowel bedrijven als

ming is echter sterk afhankelijk van de mogelijkheden tijdens de reno-

en wandverwarming (35o). Dat kan door de dubbele prestaties van deze

particulieren merken dat de Nederlandse overheid fors inzet op het te-

vatie of nieuwbouw. Om die mogelijkheden te vergroten, brengt Radson

radiator waaraan de radiator gedeeltelijk de naam dankt (de ‘2’ in de

rugschroeven van de eigen gasproductie en het verbruik van gas in het

verschillende systemen op de markt die je als installateur zowel letter-

naam staat namelijk voor twee warmtesystemen). De panelen leveren

algemeen. De prijs van een kubieke meter gas en de belastingen voor

lijk als figuurlijk meer ruimte bieden voor het adviseren en installeren

de stralingswarmte en de in de radiator geïntegreerde ventilatoren zor-

transport en gebruik van gas zijn verhoogd en zullen in de nabije toe-

van vloer- en wandverwarming. Op basis van de aangereikte gege-
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Tips en adviezen
•	Met vloerverwarming schakel je (ook op termijn) eenvoudig
over van bijvoorbeeld een conventionele ketel naar een warmtepomp.
•	Leg vloerverwarming op 10 cm afstand in plaats van op 20 cm:
een kleine meerprijs vandaag, maar een slimme investering
voor lage temperatuur verwarming in de toekomst.
•	Radiatoren zijn bewezen top-warmteafgifte-producten en door
innovatieve ontwikkelingen blijven ze een essentieel onderdeel
van duurzame installatiesystemen.
•	Lage temperatuur verwarming zorgt voor gezondere lucht in huis.
Een eerste stap naar duurzaam verwarmen: vervang bestaande
radiatoren door lage temperatuur radiatoren met convectie.
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VASCO

RADSON

Een flexibel warmtelichaam

Elektrisch verwarmen de energie van de toekomst

Een volledig aangepast
aanbod in projectradiatoren

Vasco breidt haar collectie
elektrische radiatoren verder uit

Bij grote nieuwbouwprojecten wordt veel aandacht besteed aan een goede isolatie, duurzame verwarmingsbronnen en lage

Elektrische verwarming is hot. Jaar na jaar stijgt de vraag van installateurs én eindklanten naar innovatieve elektrische verwar-

temperatuur verwarming. Vloerverwarming is dan meestal een evidente keuze als afgifte element. Toch blijft in vele gevallen

mingsoplossingen. Logisch, want in onze steeds beter geïsoleerde huizen, alsmaar meer uitgerust met fotovoltaïsche zonne

de nood aan ‘regelbare’ warmte bestaan: een flexibel warmtelichaam dat snel kan (bij)verwarmen. Daarom focust Radson

panelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke oplossing. Vasco speelt in op deze duurzame

uitdrukkelijk op de projectmarkt met een volledig aanbod voordelige projectradiatoren, afgestemd op de specifieke behoeften

trend van elektrische verwarming. Zo zal Vasco in het voorjaar van 2019 haar gamma elektrische designradiatoren verder uitbrei-

van de projectbouw.

den met 2 varianten: ONI-EL en Beams MONO-EL.

Regelbare, aangename warmte
in een hygiënisch jasje
Een veel voorkomende noodzaak in projectbouw is het creëren van
een hygiënische omgeving. Meer bepaald in ziekenhuizen, verzorgingscentra, scholen, kinderdagverblijven en zelfs in bepaalde kantooromgevingen. Het waarborgen van deze hygiëne-eisen kan een
uitdaging zijn, vooral in ruimtes die gedeeld worden door veel gebruikers. De Hygienic projectradiator is speciaal ontworpen voor
deze situaties. Het is een paneelradiator met een geprofileerde stalen voorplaat, zonder boven-of zijbekleding, én zonder convectielamellen. Dit minimaliseert het oppervlak, maar levert wel regelbare,
aangename warmte. Deze projectradiator beschikt dan ook over een
Hygiëne-certificaat omwille van de lage stofafgifte en gemakkelijke

ONI O-P elektrisch de dunste radiator
nu ook elektrisch

Beams Mono elektrisch

Oni, de dunste Vasco-badkamerradiator ooit (8 mm) is nu ook be-

elektrische verwarming aan een strakke vormgeving. Een echte aanra-

schikbaar in een elektrische variant met handige uitsparingen om

der voor wie houdt van een minimalistische look! Bij de ontwikkeling van

badkamerhanddoeken makkelijk te kunnen drogen. De ONI-EL vol-

de Beams Mono-EL moesten de Vasco-designers alles uit de kast halen

doet aan de strenge Europese Ecodesign-eisen voor elektrische ap-

om in de strakke verticale profielen (breedte 150 mm) een elektrische

paraten. Deze elektrische variant is aan de achterzijde afgewerkt met

weerstand te integreren. De profielen werden van bijkomende vinnen

een volledig vlakke afdekplaat in dezelfde kleur als de voorplaat,

voorzien om de warmte-afgifte te verhogen. Aan de achterzijde is een

waarin de elektrische weerstand geïntegreerd is. Langs de zijkant zie

afdekplaat voorzien, in dezelfde kleur als de voorzijde, waarin de elektri-

je dus enkel het flinterdunne radiatorblad. De elektrische ontvangmo-

sche weerstand helemaal weggewerkt is. Hierdoor is het mogelijk om de

dule, met onder andere een standby- en memoknop, is onzichtbaar

radiator op te warmen tot maximaal 80 à 85°C, uiteraard met de mogelijk-

weggewerkt.

heid om de oppervlaktetemperatuur automatisch te regelen, naar wens.

Deze nieuwe designradiator in aluminium koppelt alle voordelen van

reiniging.
Hygienic
ONI frontaal

Indien jij een iets hogere warmteafgifte wenst op eenzelfde oppervlak, kan jij kiezen voor de Standard projectradiator. Ook deze paneelradiator voldoet aan de eisen wat betreft hygiëne, maar is daarentegen wel voorzien van convectielamellen. Beide projectradiatoren
zijn ruim op voorraad bij Rensa. Bovendien zijn alle Radson radiatoren afgewerkt volgens het Epoxypolyester poederprincipe, wat een
hoge weerstand creëert tegen chemische reinigingsproducten.

Ook voor de badkamer in de projectbouw kan de installateur beroep
doen op het project assortiment van Radson. De Banga is een voordelige badkamerradiator, geschikt voor vochtige omgevingen en
eenvoudig te reinigen. Deze radiator is ook beschikbaar in elektrische uitvoering, Bagana E.
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HENRAD

HENRAD

Zeer interessant voor zowel nieuwbouwprojecten als renovatie

De Henrad “8 Connections” reeks:
Zorgeloos installeren!
Een radiator plaatsen is altijd een beetje zoeken naar de juiste radiator op een bepaalde plaats. Dan weer zitten de aansluitingen
onder de radiator, in het midden of aan de zijkant. Een andere keer moet hij zijdelings als een compact aangesloten worden.
Eenvoudig is anders en het kan je als installateur veel denkwerk kosten. Dit is nu verleden tijd met de Henrad 8 Connections reeks.

EVEREST LINE 8

Grote flexibiliteit
Zoals de naam al laat vermoeden hebben de 8 Connections radiatoren

met zijn mooie vlakke voorplaat wordt de radiator een toegevoegde

van Henrad 8 aansluitingen, wat in de praktijk zorgt voor wel 10 aansluit-

waarde in uw interieur. Deze radiator zal vanaf april op voorraad zijn bij

mogelijkheden. “Hierdoor kunnen ze zowat overal ingezet worden en

Rensa, waardoor deze nog sneller kan geleverd worden.

zijn ze daarom zeer interessant voor zowel nieuwbouwprojecten als re-

De Everest Line 8 gaat nog een stapje verder met zijn decoratieve vlak-

novatie”, meent Joris Legrand, Product Manager bij Henrad. “Bij de re-

ke voorplaat, die door een samenspel van horizontale lijnen een sfeer

novatie van woningen kan het originele leidingwerk blijven bestaan, er is

van rust, licht en ruimte creëert.

EVEREST PLAN 8

altijd wel een manier om een 8 Connections radiator aan te sluiten. Bij
nieuwbouwprojecten zal vooral de middenaansluiting belangrijk zijn,

Keuze uit meer dan 900 artikelnummers

maar kan het plaatsen van de leidingen variëren en kan je toch binnen

Met de 3 afwerkingsmogelijkheden binnen de 8 Connections reeks be-

dezelfde reeks van radiatoren blijven. Zelfs een linkse aansluiting is mo-

schikt Henrad over meer dan 900 artikelnummers verspreidt over de

gelijk bij de omkeerbare Premium 8 radiator, de basisuitvoering van de

verschillende types (11,21, 22 en 33), lengtes (tussen 400 en 3000mm)

8 Connections reeks.”

en hoogtes (van 300 tot 900mm). Voor elk probleem biedt de 8

PREMIUM 8

Connections reeks dus een oplossing.

Installatiecomfort en decoratief design
gecombineerd

Alle toebehoren meegeleverd

De 8 Connections reeks van Henrad is verkrijgbaar in 3 verschillende

Henrad levert de 8 Connections reeks met alle toebehoren in de verpak-

afwerkingsmogelijkheden. De basisversie is de Premium 8. Deze be-

king. Sterker nog, het ventiel is reeds voorgemonteerd en afgestemd op

schikt over een nauw aansluitende omkasting en is omkeerbaar, waar-

de radiator om de ideale doorstroming te garanderen. Verder zijn de

door hij zowel links als rechts aansluitbaar is.

VDI-conforme J consoles, blindstoppen, ontluchter, schroeven en plug-

De Everest Plan 8 biedt vergelijkbare voordelen als de Premium 8, maar

gen inbegrepen in de verpakking.
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HONEYWELL

NEFIT

Naast Nefit Easy nu ook EasyControl van Bosch

Meer energiebesparing en meer wooncomfort voor je klanten

Nieuwe slimme thermostaat
met zoneregeling

Doe het dubbel goed met
evohome en de Kombi TRV

Cv-installaties van Nefit én andere merken kunnen 5% efficiënter gemaakt worden met EasyControl, de internationale slimme

Steeds meer installateurs doen het: ze regelen de verwarmingsinstallaties van hun klanten waterzijdig in. En dat heeft veel voor-

thermostaat van Bosch. Met de app kan voor elke kamer een individueel verwarmingsprogramma worden ingesteld. Bovendien

delen voor hun klanten en henzelf. Ook jij kunt waterzijdig inregelen eenvoudig aan je dienstenpakket toevoegen met evohome

is zijn thermostaat en app klaar voor Smart Home-oplossingen. Dat zijn enkele van de nieuwe features die EasyControl biedt.

en de Kombi TRV van Honeywell Home.

Nefit Easy, de eerste en nog steeds populaire slimme thermostaat blijft naast EasyControl in het programma van Nefit.

Slim en winstgevend
Installateurs die verwarmingsinstallaties van hun klanten goed waterzij-

Zoneregeling
In combinatie met de optionele slimme radiatorkranen van Bosch maakt de EasyControl

dig inregelen zijn slim en winstgevend bezig. Als je waterzijdig inregelt,
Ambient Light

het mogelijk om voor afzonderlijke vertrekken een eigen verwarmingsprogramma in te

stookkosten. Als ze daarnaast ook gebruikmaken van evohome profite-

stellen. Met de gratis app kunnen zo tot 19 verschillende vertrekken worden aange-

ren ze dubbelop: van een altijd en overal te bedienen verwarmings

stuurd. Er zijn ‘starterkits’ leverbaar met daarin, naast de EasyControl thermostaat, drie

systeem dat veel gemak, controle en comfort geeft.

slimme radiatorkranen. Het installeren van de radiatorkranen gaat snel, met behulp van
een unieke QR-code. Deze koppelt de radiatorkraan automatisch met de thermostaat.

Gemak van Kombi TRV

Heel slim, heel easy.

Dutch design
EasyControl kent een opvallend design met een front van zwart of wit Titaniumglas, dat
bekend is van de Nefit 9000i cv-toestellen. De EasyControl wordt wereldwijd onder het
merk Bosch op de markt gebracht, maar is ontwikkeld in Deventer, in het R&D centrum
van Nefit Bosch. Daarbij is ook gekeken naar mogelijkheden voor integratie met andere
Bosch producten en andere smart home en IoT-applicaties. Zo kan de gebruiker
EasyControl straks ook met zijn stem bedienen dankzij de spraakassistenten van Google
en Amazon. Ook kan de automatiseringsapp IFTTT worden gekoppeld. De SmartShowerfunctie zorgt voor extra energiebesparing bij het douchen, zonder comfort in te leveren.

Voor alle verwarmingsinstallaties
op Aan/Uit-toestellen, stadsverwarming en Nefit en Bosch-toestellen van voor 2008 is
de optionele EasyControl Adapter nodig.Op termijn kan EasyControl ook als afstandsbediening worden gebruikt voor onder andere Nefit en Bosch warmtepompen en zal ook
Easy Control Thermostat

Kombi TRV

• Minder gasverbruik | Door waterzijdig in te regelen in woningen kan
volgens TNO om en nabij de 10 procent op stookkosten bespaard

daging om systemen goed waterzijdg in te regelen. De Kombi-TRV is

worden. De Consumentenbond** geeft aan dat met goed ingeregel-

een robuust thermostatisch radiatorventiel met ingebouwde drukrege-

de cv-installatie al snel € 100,– bespaard kan worden, voor oudere

laar, en hij is snel en eenvoudig te monteren. Voor de beste en perma-

woningen kan dat zelfs het dubbele zijn.

nente balancering van de verwarmingsinstallatie hoef je alleen elke

• Meer comfort | Keuken al warm, woonkamer blijft koud? Duurt het

radiator van een Kombi-TRV te voorzien en de volumestroom voor de

lang voordat het hele huis op temperatuur is? De radiatoren zijn dan

radiator in te stellen.

niet goed op elkaar afgesteld. Door waterzijdig in te regelen lever je

De Kombi-TRV is een bijzonder effectieve oplossing om reguliere twee-

een aangenaam binnenklimaat ‘aan huis’.

pijpsverwarmingssystemen waterzijdig in te regelen. Hij past waar tradi-

• Rust voor het oor | Klanten die klagen over fluitende en ruisende lei-

tionele TRV´s ook passen en garandeert een optimale een gelijkmatige

dingen hebben zeer waarschijnlijk een slecht ingeregelde cv-installa-

warmteverdeling. Door de standaardafmetingen kun je de Kombi-TRV

tie in huis. Met waterzijdige inregeling zijn hinderlijke geluiden verle-

gemakkelijk toepassen in zowel je nieuwbouw- als renovatieprojecten.

den tijd.
• Geen retourbezoek | Waterzijdig inregelen is zowel voor installateurs

perkt zodat hij ongevoelig is voor vervuild verwarmingswater.

als de klant een relatief kleine investering. De klant bespaart energie

Waterzijdig inregelen van is een must bij elke installatie. Doe het dub-

en jij ook: je hoeft minder vaak aan te rijden om de symptomen van

bel goed en maak gebruik van de combinatie Kombi-TRV – evohome:

slecht ingeregelde installaties te verhelpen.

een gouden combinatie!

Regel het nu in

Probeer de app met demo-functie
De EasyControl app met demo-functie is gratis te downloaden in de Apple App Store en
Google Play.

Meer informatie op: www.bosch-easycontrol.com
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Evohome

De Kombi-TRV is een doeltreffende oplossing voor de tijdrovende uit-

Het aantal bewegende delen in de Kombi-TRV is tot het minimum be-

Om EasyControl aan te sluiten op OpenTherm-toestellen, inclusief Nefit ProLine NxT, en

aansturing van vloerverwarming per vertrek mogelijk zijn.

levert dat je klanten een structurele en significante besparing op de
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Veel voordelen

Al langere tijd is Honeywell Home bezig om waterzijdig inregelen

Installateurs die de cv-installaties van hun klanten correct waterzijdig

onder de aandacht te brengen. Wil je snel aan de slag maar wil je je

inregelen én evohome installeren, realiseren in relatief korte tijd een

kennis en kunde op dit gebied aanscherpen? Schrijf je dan nu in voor

waaier aan voordelen voor hun klanten op het gebied van energiebe-

de gratis training Waterzijdig inregelen en cv-optimalisatie van

sparing en comfort.

Honeywell Home.
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ALLES BIJ JE VOOR
EEN DUURZAME
INSTALLATIE.

Als installateur speel je een belangrijke rol in de energietransitie. Bij Rensa weten we dat als geen
ander. Dus ondersteunen we je op alle mogelijke manieren om jouw duurzame woningbouwprojecten
tot een succes te maken. Van berekening en selectie tot de complete materiaallijst met toebehoren.
En natuurlijk met uitgekiende bouwplaatslogistiek. Zodat jij meteen efﬁciënt aan de slag kunt.

WARMTEPOMP NODIG?

JE REGELT ‘T MET RENSA.
SERVICEPARTNER VOOR INSTALLATEURS | RENSA.NL

