Hartelijk dank voor uw deelname
aan de training waterzijdig inregelen

Tools en oplossingen

Hoofdlijnen presentatie

Mis het laatste Danfoss nieuws niet
Wilt u als eerste worden geïnformeerd over nieuwe trends,
trainingen en producten? Klik op “Aanmelden nieuwsbrief” en
zorg ervoor dat u up-to-date blijft.

Aanmelden

Classified as Business

Woningbouw

Inregelen woonhuizen

Inregelen collectieve installaties

Classified as Business

Inregelen woonhuizen
De komende jaren worden er belangrijke
stappen gemaakt om woningen
klaar te stomen voor een gasvrije
toekomst. Wat u niet verspilt hoeft straks
ook niet duurzaam te worden opgewekt.
Wij laten u graag zien welke stappen
nodig zijn om uw installatie
energiezuinig af te stellen.

Inregelen:
• Bepaal voor iedere radiator de juiste doorstroming en
afstelling met behulp van de Danfoss Installer App.
• De Dynamic Valve™ radiatorafsluiter maakt het mogelijk
om per radiator de juiste waterstroom te begrenzen.
Door de ingebouwde drukverschilregelaar gaat het inregelproces sneller en worden betere energieprestaties gehaald.

Documentatie:
> Selectiekaart Dynamic Valve™ radiatorafsluiters
> Uw eigen inregel-flyer met uw bedrijfsgegevens?
Stuur een mail met uw bedrijfsgegevens naar: cs@danfoss.nl o.v.v. “gepersonaliseerde flyer”

> Informatiebrochure over het energiezuinig afstellen van cv-installaties

Video’s :
Let op: u kunt de NL-ondertiteling aanzetten bij deze video:

> Link naar informatie over de verplichting van radiatorthermostaten
> Link naar de consumenten uitleg over waterzijdig inregelen
> De Danfoss Dynamic Valve™, hoe werkt dat?
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Inregelen flatgebouwen
Een toenemende voorkeur voor
installaties met een centrale
warmtepomp of een aansluiting op
stadswarmte wijst op een heuse
terugkeer van collectieve systemen.
Een van de grote uitdagingen bij
collectieve systemen is een gebrek aan
een goede hydraulische balans.

Inregelen:
• De ervaring leert dat de warmtebehoefte tenminste 12% kan worden gereduceerd
met waterzijdig inregelen van collectieve verwarmingsinstallaties.
• Omdat energie-efficiëntie een belangrijke rol speelt, is de aandacht voor dynamische
inregelvoorzieningen groot. Dynamische inregelvoorzieningen zorgen ervoor dat een
verwarmingsinstallatie in zowel vol- als deellast efficiënt en klachtenvrij functioneert.
• Om collectieve installaties dynamisch in te regelen bestaan er twee methoden.
Methode-DV waarbij de drukverschilregeling is geïntegreerd in de Dynamic Valve™
radiatorafsluiter en Methode-ASV waarbij automatische inregelvoorzieningen per
strang of woning wordt toegepast.

Documentatie:
> Technische omschrijving Methode-DV
> Technische omschrijving Methode-ASV
> Selectiekaart Dynamic Valve™ radiatorafsluiters
> Informatiebrochure over het energiezuinig afstellen van cv-installaties

Video’s :
> Informatie video eindgebruikers
> De Danfoss Dynamic Valve™, hoe werkt dat?
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Hoofdlijnen presentatie

Energietransitie

Meer rendement met inregelen

Begrippen

Classified as Business

Energietransitie
In 2050 moet de energievoorziening bijna
helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een
duurzame energievoorziening is van groot
belang, vanwege het tegengaan van
klimaatverandering. Nieuwe normen en
rekenmethodes geven handvatten om te bepalen
hoe energie-efficiënt de bestaande en
nieuwbouwwoningen zijn.

BENG indicatoren:
• BENG 1 Maximale energiebehoefte: hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw
te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar.
• BENG 2* Maximaal primair fossiel energieverbruik: hoeveelheid energie uit niethernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in
te vullen. *is bepalende voor de energielabelklasse
• BENG 3 Minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie: het percentage
hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

NTA 8800:
• De huidige bepalingsmethodiek voor de energieprestatie NEN 7120 bleek niet
geschikt voor zeer energiezuinige gebouwen. Ook was er behoefte aan meer
transparantie - een duidelijke link naar het werkelijke energiegebruik uitgedrukt in
kWh/m2 per jaar.
• Met de NTA8800 verdwijnt het onderscheid tussen de meetmethode voor
bestaande bouw en nieuwbouw en het onderscheid tussen woon- en
utiliteitsgebouwen. Extra aandacht is er voor de afgifte- en distributieverliezen voor
verwarmingssystemen. Hierbij speelt waterzijdig inregelen een belangrijke rol.

Regelgeving vanuit Europa (EPBD):
> Video uitleg over nieuwe regelgeving ten aanzien van radiatorthermostaten
Let op: u kunt de NL-ondertiteling aanzetten
bij deze video.

Classified as Business

Meer rendement
Gasgestookte HR-ketels behalen een hoger
rendement met lage retourtemperaturen.
De warmtewinst dankzij de condensatie
van de waterdamp in de rookgassen
bedraagt bij aardgas tot 11%.

Verdeling energiekosten:
Aandelen energierekening gemiddeld huishouden:

Slechte verdeling van warmte:
Als u een tuinslang aansluit op een tapkraan en u prikt 4 grote gaten in de
slang, ziet u een verdeling zoals op de afbeelding hieronder. Bij een nietingeregelde installatie gebeurt exact hetzelfde waardoor het verwarmde
water niet goed wordt verdeeld en te hoge waterstromen soms zorgen
voor een ruisend geluid. Te weinig water veroorzaakt een langzame
opwarming van kamers of koudeklachten.

Classified as Business

Begrippen
Voor het waterzijdig inregelen van de benodigde volumestroom
heeft u de juiste inregelvoorzieningen nodig. Om de juiste keuze
te maken is het belangrijk om te weten wat u beheersbaar moet
maken om in zowel vol- als deellast situaties de benodigde
volumestroom door een radiatorafsluiter te begrenzen.

Hoe beoordeelt de NTA 8800 inregeloplossingen?

Volumestroom beheersen?
De volumestroom is afhankelijk van
de grootte van de doorlaat van de
radiatorafsluiter (Kv) en het drukverschil over de radiatorafsluiter (∆p).
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Dynamische oplossingen
De dynamische oplossingen worden het best beoordeeld. Het onder
controle houden van de variaties in het drukverschil in cv-systemen
voorkomt onnodig hoge volumestromen in deellast en draagt daarom
bij aan een beter rendement en minder transportverliezen.
De NTA 8800 benoemt onderstaande dynamische oplossingen.

1. Statisch inregelen per radiator en dynamisch inregelen per groep
Voorinstelling (Kv)

Dukverschilregeling (∆p)

2. Dynamisch inregelen per radiator

Voorinstelling (Kv)

Dukverschilregeling
(∆p)
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