Het eCO-logische huis

ISOLATIE - VERWARMING

4

Fiches beschikbaar
op www.renovas.be
ISOLATIE - VERWARMING
1. Gedrag van de bewoners
2. Dakisolatie
3. Muurisolatie
4. Verwarmingsketel met condensatie
5. Warmteregeling
6. Dubbele beglazing
7. Isoleren van de leidingen
8. Reflector achter de radiatoren
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ELEKTRICITEIT
9. Spaarlampen
10. Zuinige huishoudapparatuur
11. Elektrische toestellen
in waaktoestand
water
12. Regenwatertank
13. Waterspoeling toilet
14. Douchekoppen
15. Drukverlager en waterlekken

4 VERWARMINGSKETEL MET CONDENSATIE
De verwarming van een woning is goed voor ruim 56% van de energiefactuur.
Zo’n investering loont dus om het rendement van uw installatie te verbeteren.
Condensatieketels (HR TOP label) die de warmte van de waterdamp in de
verbrandingsgassen recupereren, halen een rendement van minstens 98%.
Deze technologie zorgt dus voor forse besparingen op het verbruik : 10%
tegenover een HR+ verwarmingsketel en 35% vergeleken met een oude ketel.
Als de verwarmingsketel op een bestaande schoorsteen wordt aangesloten
moet er een pijp in een hermetisch en corrosiebestendig materiaal (aluminium
is uitgesloten) worden gebruikt om zware schade aan het metselwerk te
voorkomen. In dat geval wordt het onderste deel van de afvoerpijp voor de
verbrandingsgassen voorzien van een spuikraan met sifon en door middel
van een PVC-leiding verbonden met het PVC-net. Een andere oplossing is het
installeren van een gesloten condensatieketel die via een kanaalsysteem direct
naar buiten voert doorheen de achtergevel. Een condensatieketel levert een
besparing in verwarmingsenergie op die kan oplopen tot 356 €/jaar.
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Oude verwarHR TOP
mingsketel verwarmingsketel

Investering		 4600 € (zonder leidingen)
Terugverdientijd		 13 jaar

Voor gratis informatie en advies,
neem contact op met:

Advies bij renovaties
Colignonplein 41 - 1030 Brussel
T +32 (0)2 215 85 16 - www.renovas.be
RGB

Met de steun van:

CMYK

PMS

RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

