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Wat is een whitepaper?

Een whitepaper voorziet je van objectieve informatie waardoor
jij een beslissing kunt maken voor een aankoop, en dat allemaal
in één document.

Waarom een cv-ketel
aanschaffen?

Centrale verwarming is verwarming vanuit een centraal punt,
meestal door middel van een cv-ketel die met aardgas wordt
verwarmd. Er zijn echter ook andere vormen van centrale
verwarming die je in dit document kunt vinden.
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Soorten cv's (1/2)
Duurzaamheid
Als we op basis van het doel, dus de duurzaamheid van de
bronnen van de energie toevoer selecteren, kunnen we een
mooie opsomming maken. De aanschafprijs is in sommige
gevallen wel hoger, maar dat haal je er na verloop van tijd uit
door de daling van je energie rekening.

Goedkoopste vorm energie levering
De goedkoopste vorm van energie levering is natuurlijk
zonne-energie en windenergie of de combinatie ervan. Omdat
de ontwikkeling nog niet zo ver is dat in een land als
Nederland met een beperkt aantal zonnen uren een woning
alleen op zonne-energie kan draaien, zie je deze vorm van
energie nog in combinatie met een HR- of een UHR ketel op
gas. Deze ketels verbruiken wel minder gas omdat ze beiden
een warmtepomp hebben. Eigenlijk kun je ervan uitgaan dat
de combinatie van zonne-energie met een ketel die vooral
water warmt door de warmtepomp relatief het minste energie
kost. Alleen bij extreme koude zal de gas nog de piekuren
volledig opvangen. Deze combinatie heeft het laagste
gasverbruik en is dus het milieu vriendelijkst haalbare voor
een gas installatie.

Cv houtkachel
Een cv houtkachel heeft als enige toevoer hout (in
verschillende vormen, zoals ook samengeperst hout) als
energie bron. Deze vorm van cv neemt 80% van je energie
rekening over, waardoor de aanschaf heel snel terugverdiend
is. De uitstoot van het CO2 niveau is neutraal. Dit komt omdat
de uitstoot bij verbranding ongeveer even groot is als het CO2
verbruik van de boom zelf voordat deze gekapt werd. Dit cv
systeem is dus compleet gasvrij en elektrisch vrij. Je bepaalt
zelf je stookkosten door de inkoop van hout.
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Soorten cv's (2/2)

Warmtepomp
De warmtepomp is een mooi systeem van hergebruik van
vrijgekomen gassen in een gas cv installatie en het gebruik
van aangezogen lucht als verwarming voor water.
Warmtepompen zitten in HR ketels, UHR ketels en HR-e ketels.
Er zijn ook op zichzelf staande warmtepompen die een heel
huis verwarmen inclusief het gebruikswater. Bij deze vorm van
warmtepompen is de bron van de pomp grondwater. De
pomp zit onder je huis. Deze vorm van warmte levering is
energie zuinig en zeer milieu vriendelijk.
De toekomst
Voor de toekomst wordt vooral gekeken naar elektriciteit als
vervanging van gas. De toevoer kan komen van je energie
leverancier, maar ook van zonne-energie of windenergie. De
laatste 2 bronnen zijn natuurlijk helemaal milieu ontlastend,
Besparen in huis
Binnen in je woning zijn ook nog de nodige winsten te behalen.
Door de verbeterde isolatie van woningen kun je overgaan op
een LTV systeem. Dit is een Lage Temperatuur
Verwarmingsketel die veel minder schommelingen in de
temperatuur heeft en gemiddeld 2 graden lager staat dan
een normaal cv systeem. Je gebuikt deze vorm van
verwarming in combinatie met vloerverwarming, LTR Lage
Temperatuur Radiatoren of een luchtverwarmingssysteem.
Zonneboiler
Als laatste nog de zonneboiler. Dit systeem is bijna zover dat
het alleenstaand, dus zonder combinatie van je gas ketel je
hele huis kan verwarmen inclusief gebruikswater en tijdens
extreme kou. Dit is dus een ontwikkeling om in de gaten te
houden. Nu wordt de zonneboiler nog aangesloten op je cv
ketel. Het water in de boiler wordt door de zonnepanelen
verwarmd tot een basis temperatuur. Bij vraag naar warm
water wordt het water door de cv ketel verwarmd naar de
voorkeurstemperatuur. Weliswaar levert dit al een enorme
besparing op, maar een op zichzelf staande zonneboiler die
alles alleen kan, is natuurlijk het allermooiste.
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Soorten cv-ketels

Gesloten systeem
Je kunt uitgaan van 2 systemen die bepalende zijn voor je
keuze. Het gesloten en het open systeem. Het gesloten
systeem haalt de zuurstof die nodig is voor het verbranden
van gas uit buitenlucht via een toe- en afvoer buis. Doordat de
verbranding van het gas als na-product rookgassen aflevert,
slaan deze gassen over in condens. Dit condens moet worden
afgevoerd via het riool. Een gesloten systeem (gesloten wil
zeggen dat de ketel aan de onderkant dicht is) kan dus alleen
op een riool worden aangesloten. De HR ketel is de enige ketel
met een gesloten systeem.
Open systeem
Het ander systeem is het open systeem. Open wil zeggen dat
de onderkant van de cv ketel open is. Dit omdat daar de
warmtepomp zit. De warmtepomp zuigt warmte uit de
omgevingslucht aan die hij gebruikt om het afgekoelde water
te verwarmen naar een basistemperatuur. Deze
omgevingslucht haalt de warmtepomp uit de binnenkant van
je huis door bodemlucht, ventilatielucht of buitenlucht. Het
naar de basistemperatuur verwarmde water wordt
opgeslagen en bewaard tot het weer naar een
voorkeurstemperatuur verwarmd moet worden. Dit gebeurt
door gas, maar omdat het water al warm is, is de duur van de
gasverwarming kort. Ook wordt de warmte uit het gas dat is
gebruikt voor het verwarmen van water hergebruikt als
warmte voor opwarming van koud water. Dit scheelt energie,
waardoor het rendement van je ketel hoger wordt. De UHR en
de HR-e ketels zijn de ketels met een gesloten systeem, dus
werkend op een warmtepomp. Hierbij ontstaat geen condens
waardoor geen aansluiting met het riool nodig is.
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Onderhoud
Een gemiddelde cv-ketel gaat 12 tot 15 jaar mee, mits je deze
goed onderhoudt. Afhankelijk van de leeftijd van de ketel is
dit ieder jaar of om het jaar. Het onderhouden van je ketel
kost geld per onderhoudsbeurt, maar het levert iedere dag
geld op in je energie rekening en uiteindelijk ook op je
jaarafrekening.
Goed onderhoud zorgt ervoor dat er minder kans op
storingen is, je ketel langer meegaat en hoger rendement
geeft tot 10%. Doordat er minder gas wordt verbrand is het
veiliger en geeft het minder CO2 uitstoot. Ook om aanspraak
te kunnen blijven maken op de fabrieksgarantie van je ketel,
is het voldoen aan een bepaalde regelmaat van onderhoud
nodig. Lees deze voorwaarden dus goed door, noteer de
afspraken en bewaar de facturen. Het wordt aangetekend in
de ketel op een onderhoudsstaat, maar extra administratie is
wel zo handig.
Hieronder zie je de kosten van het onderhoud.
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Kosten cv-ketel

De kosten verschillen natuurlijk per woning, zowel door de
grootte als door de indeling, zoals veel kleine ruimtes of
minder ruimtes met een groter oppervlak, maar ook door het
bestaande leidingwerk. Hieronder vind je de verschillende
prijzen van de verschillende soorten typen centrale
verwarmingen. Zoals je ziet verschillen de prijzen flink. Houd
er wel rekening mee dat sommige typen (waaronder de
warmtepomp) het investeringsgeld snel terug kan verdienen.
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Bespaar en vraag offertes aan

Het is lastig om een keuze te maken wanneer je een cv-ketel
wilt aanschaffen. Dit is natuurlijk geen dagelijkse aankoop!

Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten moeten
in de offerte komen:
Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die gaan
plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte
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Radiatoren

Het doel van een radiator is het afgeven van warmte aan een
ruimte. Ze zijn verbonden met je cv ketel door buizen
waardoor er warm water wordt afgegeven die de ruimte
verwarmt. Daarbij is het tegenwoordig ook van belang dat
het een esthetische toevoeging is aan een ruimte. Dit is iets
van de laatste tijd, in veel woningen hangen nog gewoon de
ouderwetse, vooral functionele, radiatoren. Er zijn 3 soorten
radiatoren, de paneelradiator, de ledenradiator en de
designradiator.
Naast een radiator als verwarmingselement, bestaat er ook
nog de convector. De convector geeft haar warmte voor 90%
af als luchtverwarming en voor 10% als stralingsverwarming.
Voor een convector kies je als je niet veel ruimte hebt voor
een radiator, omdat deze makkelijk geplaatst kan worden in
de vloer, in een convector put.
Hieronder zie je de kosten per soort radiator

Hieronder zie je de kosten voor de installatie
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Thermostaat
Thermostaten zijn onder te verdelen in 2 groepen, de aan/uit
thermostaat en de modulerende thermostaat. De eerste
genoemde gaat alleen maar aan of uit en werkt bij de daling
van de temperatuur alleen op volle toeren om de ruimte weer
te verwarmen. De ketel slaat steeds aan en weer af en
verarmt dus koud water helemaal opnieuw tot de gewenste
temperatuur. De modulerende thermostaat zorgt dat de
temperatuur van je ruimte op hetzelfde niveau blijft door het
eerder verwarmde water weer te gebruiken. De ketel staat
dus constant aan waardoor minder energie nodig is om het
water warm te houden. De aan/uit thermostaat pas op iedere
ketel, de modulerende thermostaat is vaak ketel gebonden.
Binnen de groep van modulerende thermostaten is een scala
aan slimme thermostaten te vinden.
Hieronder staat een prijsindicatie van de thermostaten
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Vloerverwarming

Vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige
warmteverdeling in je huis. Door die gelijkmatigheid is de
verwarming erg efficiënt en wordt er beter verwarmd dan
met radiatoren. Het kost minder energie en is dus zeker
goedkoper dan wandverwarming. Doordat het minder
energie kost, is er ook minder uitstoot van CO2, iets dat in
deze tijd behoorlijk belangrijk is.

Hieronder vind je de kosten van vloerverwarming
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Afsluiting

Wil je ook een cv-ketel aanschaffen? Gebruik onze checklist!
Zo vergeet je niks tijdens het gehele proces.
Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou uit
de regio! Vraag hier offertes aan.
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