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Vooraf

Het doel is om u een globale indruk te geven hoe het rendement van uw 

CV-installatie te verbeteren.

 Hoe de CV werkt. 

 Wat er gebeurt of nodig is als u waterzijdig gaat of laat inregelen. 

 Wat de mogelijke tegemoetkomingen/subsidies kunnen zijn.

Note:

Het is niet specifiek op uw situatie van toepassing. Daarvoor zijn de verschillen per installatie te groot. 

Een  inventarisatie van uw CV-installatie is nodig om goed te adviseren.
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Meten = weten.

Meten = weten.

Houd meterstanden bij op: www.mindergas.nl.
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http://www.mindergas.nl/


Principe van de HR ketel.

Schema van de HR ketel

 Het aardgas (CH4) verbrandt 
met zuurstof tot CO2 en 
waterdamp (H2O)

 De verbrandingswarmte komt 
vrij en verhit het water in de 
eerste warmtewisselaar.

 Dit warme water gaat naar de 
radiatoren, koelt af en komt 
weer terug in de HR ketel.

 Het afgekoelde water wordt 
in de tweede 
warmtewisselaar voor-
verwarmd door de rookgassen 
(CO2 en H2O)
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CH4 + 2O2 > CO2 + 2H20(g)

Hoe meer waterdamp condenseert hoe 

hoger het rendement.



HR ketel rendement 
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Wat is waterzijdig inregelen?
Het waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat elke radiator de juiste 

hoeveelheid warm water krijgt.

1. De juiste hoeveelheid water

2. Een grote radiator heeft meer water nodig.
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Waarom waterzijdig inregelen?

 Warm waar het warm moet zijn.

 Besparing op gasverbruik.

 Vermindering van de CO2-emissie.
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Hoe waterzijdig inregelen? 

Zelf doen.

Laten doen.
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Zelf doen wat houdt dat in?

 Het regelen van de waterstroom door alle radiatoren, tot het correcte 

temperatuurverschil (∆T) tussen de aanvoer en retour juist is. 

 Het instellen van de optimale aanvoertemperatuur. Anders gezegd. Een zo 

laag mogelijke retourtemperatuur waarbij de woning comfortabel wordt 

verwarmd.
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Aanvoer Afvoer

Zelf doen: de radiator
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Zelf doen: voorbereiding

 Schroevendraaier

 Passende inbussleutel

 Infrarood thermometer

 Schilders tape
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Zelf doen: start

 Regel in bij koud weer voor het beste resultaat.

 Draai alle radiatoren helemaal open.

 Laat de ketel een tijdje stoken door de thermostaat hoger te zetten.

 Wacht totdat de radiatoren goed warm zijn.
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Zelf doen: meten

Meet van alle radiatoren:

 De aanvoertemperatuur

 De retourtemperatuur

13



Zelf doen: inregelen radiatoren
Streef naar een temperatuurverschil van 20 °C

 Het temperatuurverschil is < 20°C.

Er stroomt te veel water door de radiator. 

Draai de kraan verder dicht.

 Het temperatuurverschil is > 20°C.

Er stroomt te weinig water door de radiator. 

Draai de kraan verder open.

 Wacht na aanpassing van de stand van de kraan.

 Meet de temperatuur opnieuw en herhaal de handelingen tot het 

temperatuur verschil 20°C is.
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Zelf doen: ketel- en pompinstelling

 Eventueel de pompsnelheid aanpassen

 Pas de aanvoertemperatuur op de ketel aan:

Dit is per ketel anders en wilt u weten hoe dat moet voor uw 

ketel kijk dan op: https://zetmop60.nl/

Hier vindt u per merk en type ketel een filmpje met een 

eenvoudige instructie.
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https://zetmop60.nl/


Zelf doen: voor en tegen

VOOR:

 Goedkoop

TEGEN:

 Kost veel tijd.

 Minder optimaal.

 Draaien aan ‘n knop ontregelt het 

systeem.

 Ruisen van leidingen.
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Laten doen: de installateur

Wat doet de installateur?

 Alle standaard radiatorkranen vervangen

door dynamisch instelbare kranen.

 Stelt de kranen zodanig in dat het 

temperatuurverschil voor iedere

radiator hetzelfde (bijv. 20°C) is.
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Subsidie.

 SEEH regeling voor isolerende maatregelen.

 Voorwaarde: minimaal 2 isolerende maatregelen (glas, dak-

muur en/of vloer isolatie).

 Dan kan ook aanvullend subsidie worden gekregen op 

WATERZIJDIG INREGELEN.

 Mits voldaan aan de voorwaarde, is de RVO subsidie €90,=.

(Bron: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer)
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➢ www.imi-hydronic.com/nl

➢ www.remeha.nl

Informatie bronnen:

http://www.imi-hydronic.com/nl
http://www.remeha.nl/


Voor meer informatie ga naar:

www.veldhovenduurzaam.nl

Of als u nog vragen heeft, stuur een mail naar:

info@veldhovenduurzaam.nl

Dank u wel voor uw aandacht

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Afronden


