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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• De inhoud van de eis betreffende de regeling 

doornemen

• De technische principes van deze eis toelichten
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III. Conclusie
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I. INLEIDING

• De naleving van de eis betreffende de regeling 

wordt geverifieerd bij de oplevering van een 

installatie van type 1 of type 2

• Voornoemde eis maakt deel uit van de 9 

technische eisen m.b.t. de verwarmingssystemen
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I. INLEIDING

• Verificatie van de 7 eisen m.b.t. de goede werking 

van de verwarmingsketels
 1) Goede staat van de afvoerkanalen van verbrandingsgassen en van de 

aanvoerkanalen van verbrandingslucht;

 2) Onderdruk in het afvoerkanaal van verbrandingsgassen (type B);

 3) Openingen voor verbrandingscontrole;

 4) Verbranding en emissies van de verwarmingsketels en van de 

waterverwarmingstoestellen in werking;

 5) Ventilatie van de plaats waar zich minstens een waterverwarmingstoestel op 

gas (type A of B) of een verwarmingsketel (type B) bevindt;

 6) CO-gehalte in de omgevingslucht van het lokaal waar zich minstens een 

waterverwarmingstoestel op gas of een verwarmingsketel bevindt;

 7) Veiligheidsinrichtingen van de waterverwarmingstoestellen op gas en de 

verwarmingsketels.
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I. INLEIDING

• Verificatie van de 9 technische eisen m.b.t. de 

verwarmingssystemen
 1) Eisen inzake de energiemeting

 2) Eisen betreffende de energieboekhouding

 3) Documenten betreffende het verwarmingssysteem

 4) Dimensioneringsnota van de verwarmingsketels

 5) Thermische isolatie van leidingen en toebehoren van het 

verwarmingssysteem

 6) Regeling van de verwarmingssystemen

 7) Verdeling van de verwarmingswater- en luchtdistributie

 8) Variatie in het verseluchtdebiet naargelang de reële bezetting

 9) Warmteterugwinning op dubbele flux ventilatie-eenheden 
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II. EIS BETREFFENDE DE REGELING

Als een of meerdere al dan niet nieuwe 
verwarmingsketels geïnstalleerd worden in een 
verwarmingssysteem na 01/01/2019, zijn de regeling van 
dit verwarmingssysteem en de modulatie van het 
vermogen van de brander van elke verwarmingsketel 
geïnstalleerd na 01/01/2019 conform de voorschriften 
van bijlage 4 van het eisenbesluit.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke geïnstalleerde 
verwarmingsketel

• Modulatie van niet-condenserende verwarmingsketels

• Modulatie van condenserende verwarmingsketels

• Inrichting om de instroom van lucht te vermijden in 
verwarmingsketels met ventilatorbrander

2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie- en 
warmteafgiftesysteem

• Voor normaal regime

• Voor vorstvrij regime 

• Regimeomschakeling

• Beheer van pompen en circulatiepompen

• Beheer van verwarmingsketels
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke 

geïnstalleerde verwarmingsketel

• Modulatie van niet-condenserende verwarmingsketels

• Modulatie van condenserende verwarmingsketels

• Inrichting om de instroom van lucht te vermijden in 

verwarmingsketels met ventilatorbrander
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke 

geïnstalleerde verwarmingsketel

• De verwarmingsketel moet modulerend of met verscheidene 

trappen werken
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke 

geïnstalleerde verwarmingsketel

• De modulatie van het vermogen van de brander moet effectief zijn. Dit wil

zeggen dat het regelingssysteem de modulatie van het vermogen van de

brander effectief moet sturen of elk van de trappen van een meertrapsbrander

effectief moet inschakelen volgens een grootte die representatief is voor de

thermische behoeften.

• Een trap kan dus geen (repetitieve) overgangsfase vormen voor er een andere

trap wordt bereikt (bijv. vollast).
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke geïnstalleerde 

verwarmingsketel

•Branders van NIET-condenserende verwarmingsketels

– Bij 400 kW < Pn < 1.000 kW 
• Ofwel meertrapsbrander (minstens 2 trappen)

• Ofwel modulerende brander met een modulatiebereik van minstens 50 
% van het nuttige nominale vermogen van de verwarmingsketel

– Bij Pn ≥ 1.000 kW 
• Modulerende brander met een modulatiebereik van minstens 65 % van 

het nuttige nominale vermogen
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke 

geïnstalleerde verwarmingsketel

•Branders van condenserende verwarmingsketels

– Alle branders van condenserende verwarmingsketels 
zijn modulerende branders.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

1) Modulatie van het vermogen van de brander van elke 

geïnstalleerde verwarmingsketel

• Inrichting om de instroom van lucht te beletten in een 

verwarmingsketel met ventilatorbrander

– Het is verplicht een inrichting te voorzien die het doorstromen van 
lucht door de verwarmingsketel daadwerkelijk belet als deze 
uitgeschakeld is; ze kan bijv. bestaan uit een luchtklep op de brander 
of op de verbrandingsgasuitlaat. 
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie-
en warmteafgiftesysteem

•Voor normaal regime
– Lokale regeling van de afgiftelichamen

– Regeling van de temperatuur van het water dat de warmteafgiftelichamen 
voedt (regeling met glijdende temperatuur/weersafhankelijke regeling)

– Voor vorstvrij regime

•Regimeomschakeling

•Beheer van pompen en circulatiepompen

•Beheer van verwarmingsketels
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Voor normaal regime

– Lokale regeling van de afgiftelichamen
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Uitzondering: Deze eis wordt niet opgelegd voor vloerverwarming geïnstalleerd VOOR 
01/01/2019.



Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

• Voor normaal regime
– Lokale regeling van de afgiftelichamen

• De naleving van deze eis wordt door middel van een visuele controle 
geverifieerd.

• Als de verwarmingskring verscheidene EPB-wooneenheden bedient, kan de 
verificatie voor de EPB-wooneenheden die niet geïnspecteerd konden 
worden, gebeuren op basis van een verklaring op erewoord of van 
installatiefacturen. 

– De verklaring op erewoord moet de naam en de handtekening van de eigenaar 
bevatten, evenals de referentie van elke niet-geïnspecteerde EPB-eenheid. 

– De installatiefactuur moet duidelijk de referentie van elke niet-geïnspecteerde 
EPB-eenheid vermelden.

18

II. EIS BETREFFENDE DE REGELING



Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Voor normaal regime

– Regeling van de temperatuur van het water dat de 
warmteafgiftelichamen voedt (regeling met glijdende 
temperatuur/weersafhankelijke regeling)

De temperatuur van het water dat door de warmteafgiftelichamen stroomt wordt geregeld op 

variabele manier, in functie van een representatieve grootte van de warmtebehoeften, zoals de 

temperatuur van de buitenlucht (via een regelbare verwarmingscurve) of het verschil op een 

precies moment tussen de insteltemperatuur en de omgevingstemperatuur in een lokaal.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

Het minimale variatiebereik van de temperatuur van het water dat de 

afgiftelichamen voedt, wordt bepaald door volgende formule:

waarin:  

T min = het minimale variatiebereik van de temperatuur van het water dat de warmteafgiftelichamen voedt 

(°C) 

T nominale départ = nominale vertrektemperatuur van de verwarmingskring (°C) 
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Voor verminderd en vorstvrij regime (of condensatievrij 

regime)

Verminderd regime voor periodes van tijdelijke leegstand (0,5 dag tot 3 dagen), 

waarbij binnentemperaturen worden bereikt en gehandhaafd die enkele graden 

lager liggen dan de comfortwaarden.

Als het uurschema voor tijdelijke leegstand identiek is voor alle door het 

betreffende verwarmingssysteem verwarmde lokalen, werkt het regelsysteem 

waarmee het verminderde regime wordt ingesteld, rechtstreeks in op de 

verwarmingsketel of op alle verwarmingsketels.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie-

en warmteafgiftesysteem

• Voor verminderd en vorstvrij regime (of condensatievrij regime)

Vorstvrij of condensatievrij regime voor periodes van langdurige leegstand (≥ 4

dagen). Tijdens het vorstvrije regime moeten binnentemperaturen bereikt en gehandhaafd

worden die bevriezing van het water in de lokalen voorkomen. Tijdens het

condensatievrije regime moeten de laagst mogelijke binnentemperaturen bereikt en

gehandhaafd worden zonder dat zich oppervlaktecondensatie op de wanden voordoet.

Als het uurschema voor tijdelijke leegstand identiek is voor alle door het betreffende

verwarmingssysteem verwarmde lokalen, werkt het regelsysteem waarmee het vorstvrije

of condensatievrije regime wordt ingesteld, rechtstreeks in op de verwarmingsketel of op

alle verwarmingsketels.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Programmering van regimeomschakelingen

De omschakeling tussen het normale regime, het verminderde regime en het

vorstvrije of condensatievrije regime wordt op vaste uren doorgevoerd door een

kloktimer of op variabele tijdstippen door een optimiser. Bij een

stroomonderbreking moet de kloktimer of de optimiser het voorziene programma

handhaven.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem 

•Beheer van pompen en circulatiepompen

De werking van de pompen en circulatiepompen wordt door de warmtebehoefte

gestuurd.

Als er geen warmtebehoefte is, worden de pompen en circulatiepompen

uitgeschakeld.

25

II. EIS BETREFFENDE DE REGELING



Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie- en 
warmteafgiftesysteem

• Beheer van verwarmingsketels

– De installatie meet de warmtebehoefte en schakelt alle verwarmingsketels uit als
er geen warmtebehoefte is.

– De installatie stuurt - op basis van de warmtebehoefte - het aantal
verwarmingsketels in werking en eventueel de verschillende vermogenstrappen
van de branders om aan de behoefte te voldoen.

– Indien verscheidene verwarmingsketels op een en dezelfde kring zijn aangesloten,
onderbreekt de installatie de irrigatie van de verwarmingsketels die niet in
werking zijn als hun stilstandverliezen meer dan 100 W bedragen voor een verschil
van 30 °C tussen de temperatuur van het water van de verwarmingsketel en de
omgevingstemperatuur van het lokaal waar de verwarmingsketel geïnstalleerd
is.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie- en warmte-

afgiftesysteem

• Beheer van verwarmingsketels
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Technische kenmerken van de verwarmingsketel

Rendement
- Bij 100%-last
- Bij 30%-last
Stilstandverliezen
Geluidsdrukniveau
1 m voor de verwarmingsketel (vollast)
In het rookkanaal (vollast)



Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

2) Regeling van de verwarmingsketels en van het warmtedistributie- en 
warmteafgiftesysteem

• Beheer van verwarmingsketels

– Het regelingssysteem van het verwarmingssysteem geeft voorrang aan de
werking van de meest performante verwarmingsketels

– Het regelingssysteem van het verwarmingssysteem handhaaft de laagst
mogelijke watertemperatuur in de verwarmingsketels, rekening houdend
met de temperatuurinstelling van de kring met de grootste vraag

– Het regelingssysteem van het verwarmingssysteem is niet in strijd met de
voorschriften van de fabrikant van de verwarmingsketels, bijv. inzake het
minimale retourdebiet en de minimale retourtemperatuur.
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:

2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Beheer van verwarmingsketels

Als een of meerdere condenserende verwarmingsketels deel
uitmaken van het verwarmingssysteem, trachten het hydraulische
ontwerp, het regelingssysteem en het pompbeheer de laagst
mogelijke temperatuur te verkrijgen voor de retour van het water
naar de condenserende verwarmingsketel(s).
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Beheer van verwarmingsketels
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Eis betreffende de regeling van de 

verwarmingssystemen:
2) Regeling van de verwarmingsketels en van het 

warmtedistributie- en warmteafgiftesysteem

•Beheer van verwarmingsketels
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De eis betreffende de regeling van de 

verwarmingsinstallaties wordt uitvoerig behandeld 

in bijlage 4 van het eisenbesluit.

• Deze eis legt het volgende op:

– EFFECTIEVE modulatie van de branders

– lokale regeling van de afgiftelichamen 

– regeling van de temperatuur van het water dat de 
afgiftelichamen voedt

– verminderd regime bij tijdelijke leegstand

– vorstvrij regime bij langdurige leegstand
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TE ONTHOUDEN VAN DE 

UITEENZETTING

• Deze eis legt het volgende op:

– uitschakeling van de circulatiepompen als er geen 
warmtebehoefte is

– uitschakeling van de verwarmingsketels als er geen 
warmtebehoefte is

– cascadebeheer van de verwarmingsketels

– onderbreking van de irrigatie van de uitgeschakelde 
verwarmingsketels

– lagetemperatuurretour bij condenserende verwarmingsketels
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema’s > Energie:

Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en 

afgifte)
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CONTACT

Corentin MARDAGA

Technisch verantwoordelijke – Business Unit 

Chauffage

Contactgegevens

 : +32 2 736 63 23

E-mail: mardaga.c@deplasse.com


