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1 Inleiding  
In kader van het VLAIO-TETRA-project ‘Kwalitatieve Warmtenetten’ werden negen casestudies 
opgevolgd voor het evalueren van enkele reële combilus-systemen. Onder de casestudies bevonden zich 
zowel cases met een combilus-systeem uitgerust met mechanische en elektronische afleversets en cases met 
een satellietboiler als afleverset. Meer informatie over de verscheidene types afleverset kan de lezer 
terugvinden op https://www.warmtenet.info/faq-wasda.html.  
 
De in-situ meetcampagnes zijn gefocust op: 
 

• Evaluatie van de energetische prestatie van het combilus-systeem + identificatie van 

belangrijke aandachtspunten 

• Evaluatie van een combilus-systeem met hybride warmteopwekking (gasketels in 

combinatie met zonthermie) 

Voor de analyse werd gebruik gemaakt van de aanwezige data uit de residentiële warmtemeters welke 
volgende grootheden meten: 
 

- Het cumulatieve warmteverbruik [kWh] 
- Het cumulatief verbruik volume warmwater [m³] 
- Het actuele primaire debiet ter hoogte van de afleverset [m³/h] 
- De actuele aanvoertemperatuur (primair) [°C] 
- De actuele retourtemperatuur (primair) [°C] 
- De actuele boilertemperatuur (in het geval van satellietboilers) [°C] 

Uit deze grootheden werd het actuele vermogen [kW] afgeleid volgens de methode gedefinieerd in de norm 
NBN EN 1434 – 1:2015. 
 
Waar nodig werden bijkomende metingen geplaatst waarbij gebruik werd gemaakt van een ultrasone 
debietmeter1, temperatuurmetingen met thermokoppels2 en een TA-scope®3. 
 
Een overzicht van de casestudies met de algemene karakteristieken is weergegeven in onderstaande tabel.   
 

 grootte bouw-
jaar 

E-peil K-peil type 
afleverset 

afgifte warmteopwekking 

Case 1 58 wooneenheden 
1 polyvalente zaal 

2018 ± 45 ± 32 mechanisch vloerverwarming gascondensatieketels 

Case 2 47 wooneenheden 
2 commerciële 
ruimtes 

2016 60 40 elektronisch vloerverwarming 
radiatoren 
 

warmtenet 

Case 3 29 wooneenheden 
1 commerciële 
ruimte 

2016 60 40 elektronisch vloerverwarming 
radiatoren 

warmtenet 

Case 4 16 wooneenheden 2018 54 40 mechanisch radiatoren warmtenet 
Case 5 25 wooneenheden 2018 - 40 elektronisch radiatoren warmtenet 
Case 6 30 wooneenheden 2018 - 40 elektronisch radiatoren warmtenet 
Case 7 18 wooneenheden 2018 ± 58 32 satelliet 

boiler  
radiatoren gascondensatieketels 

zonthermie 
Case 8 30 wooneenheden 2018 ± 58 32 satelliet 

boiler 
radiatoren gascondensatieketels 

zonthermie 
Case 9 8 wooneenheden 2018 ± 58 32 satelliet 

boiler 
radiatoren gascondensatieketels 

zonthermie 

 
1 https://www.flexim.com/us/product/fluxus-f601  
2 Testo T176T4 – thermokoppels type K (nauwkeurigheidsklasse 2 volgens EN 60584)  
3 https://www.imi-hydronic.com/product/ta-scope  

https://www.warmtenet.info/faq-wasda.html
https://www.flexim.com/us/product/fluxus-f601
https://www.imi-hydronic.com/product/ta-scope
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2 Evaluatie van de energetische prestatie van de combilus 
Van enkele casestudies werd het rendement bepaald op installatie- of componentniveau. Deze rendementen 
weergeven de verhouding tussen de nuttig afgeleverde warmte aan de wooneenheid en de centraal 
opgewekte warmte. Het is belangrijk om op te merken dat er een verschil is tussen deze rendementen en 
het rendement op gebouwniveau. Zo neemt het rendement op gebouwniveau in rekening dat een deel van 
de warmteverliezen door distributie bijdraagt aan de warmtebehoefte voor ruimteverwarming. Dit is 
inderdaad het geval tijdens het stookseizoen waar het rendement op gebouwniveau hoger zal liggen dan de 
rendementen op installatie- en componentniveau. Buiten het stookseizoen dragen de warmteverliezen niet 
bij en zorgen daarbij voor een verhoogde warmtelast tijdens de zomer. Bijgevolg zijn de rendementen op 
component en gebouwniveau als gelijk worden beschouwd in deze periode. 
 
In het geval van case 1 werd het installatierendement bepaald op basis van het gemeten gasverbruik en het 
gemeten warmteverbruik door de residentiële warmtemeters ter hoogte van de afleversets. In dit geval omvat 
het installatierendement het rendement van de warmteopwekking en het distributierendement van de 
combilus. De cases 2 t.e.m. 6 zijn allen aangesloten op een warmtenet. Hier werd het distributierendement 
van de combilus bepaald op basis van de algemene warmtemeter op het substation en het warmteverbruik 
gemeten door de residentiële warmtemeters. Een belangrijke opmerking bij de rendementen van case 2, 5 
en 6: de centrale warmtemeter bevat ook het warmteverbruik van de ventilatiegroep welke niet apart wordt 
gemeten. Hierdoor liggen de rendementen in Figuur 1 lager dan de werkelijke rendementen, vermoedelijk 
liggen de werkelijke rendement in dezelfde grootorde als deze van case 3 en 4. 

 

Figuur 1: Rendement combilus-systeem op installatieniveau (case 1) en componentniveau (case 2-6) 

Desondanks de bovenstaande opmerkingen valt op te merken dat de rendementen eerder beperkt zijn, zeker 
wanneer deze worden vergeleken met de rendementen die werden bekomen met simulaties in het project 
‘VIS-traject Instal2020’ [1].  
 
Er lijkt dus ruimte voor verbetering maar waarom zijn de rendementen in de praktijk lager? 
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2.1 Effect van verbruiksintensiteit en bezetting 

Een rendement zegt natuurlijk niet alles. De hoge isolatiegraad van de wooneenheden zorgt voor een 
beperkte warmtevraag voor ruimteverwarming per wooneenheid. Het rendement is een verhouding dus 
wanneer het nuttig warmteverbruik daalt ten opzichte van de warmteverliezen, zal het rendement 
logischerwijze dalen. Hieruit volgt dat bij de analyse van de rendementen ook verder moet worden gekeken 
naar het effectieve warmteverbruik in waarden van kWh en er ook rekening moet worden gehouden met de 
bezettingsgraad (het aantal wooneenheden die effectief bewoond zijn). 
 

2.2 Hoge temperaturen van de combilus 

 

 
Figuur 2: Aanvoer- en retourtemperatuur combilus van case 2 (boven), case 3 (midden) en case 4 (onder) tijdens een week in 
februari (links) en een week in juni (rechts) 
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Uit de analyse van de in-situ metingen komt naar voren dat nagenoeg in alle cases de combilus op relatief 
hoge temperaturen werkt. Ter illustratie zijn de combilus aanvoer- en retourtemperaturen van enkele 
casestudies tijdens een week in februari 2021 (representatief voor de winter) en een week in juni 2021 
(representatief voor de zomer) weergegeven in Figuur 2. Deze hoge temperaturen zorgen voor een 
verhoging van de warmteverliezen door distributie. Dit stelt de vragen  
 
Waarom zijn deze temperaturen zo hoog? En kunnen deze worden verlaagd? 
 

2.3 Hoge aanvoertemperatuur van de combilus 

Desondanks de hoge isolatiegraad van de appartementen en de mogelijkheid van warmteafgifte op lage 
temperatuur wordt de temperatuur van de combilus voornamelijk bepaald door de temperatuur 
noodzakelijk voor sanitair warm water (SWW) bereiding. Vanwege de preventie van legionella is aan de 
secundaire zijde van de SWW-warmtewisselaar van de afleverset een temperatuur van 60°C aangeraden4. 
Houdt men verder rekening met het temperatuurverschil over de warmtewisselaar bekomt men een 
gewenste 65°C aan de primaire zijde van de afleverset of satellietboiler. 
 
Om de gewenste temperatuur van 65°C ter hoogte van de afleversets te bekomen wordt centraal de 
aanvoertemperatuur verhoogd om de temperatuurverlaging ten gevolge van de distributiewarmteverliezen 
te compenseren. Uit de analyse van de in-situ metingen volgt dat dit veelal leidt tot een aanvoertemperatuur 
van 70 tot 80 °C. Met oog op het beperken van de warmteverliezen dient deze temperatuur zo laag mogelijk 
te blijven.  
 
 

Hoe hou je in het klassieke combilus concept de aanvoertemperatuur zo 
laag mogelijk? 

• Voorzie kwaliteitsvolle isolatie van de leidingen (van de centrale stookplaats tot aan de 

afleversets!) 

• Ga voor een optimale lay-out van de combilus en beperk de afstand tussen de 

stijgleiding en de afleverset 

 
Naast een goede isolatie van de leidingen is een doordacht ontwerp van het netwerk of lay-out van de 
combilus aangewezen. Hoe compacter de combilus kan worden uitgevoerd, hoe minder het verliesoppervlak 
en logischerwijze minder warmteverliezen.  
 
Ter illustratie case 1: 
In Figuur 3 is de lay-out van de combilus van case 1 weergegeven. Case 1 bestaat uit drie 
appartementsblokken die voorzien zijn van een gezamenlijke combilus waarvan de centrale stookplaats is 
gelegen in de ondergrondse parking. Zoals te zien op Figuur 3 is er gekozen om te werken met één lange 
leiding met telkens een aftakking per stijgleiding. Dit ontwerp zorgt voor een lang traject tot aan de verst 
afgelegen stijgleiding. Door een doordachter ontwerp van de lay-out bv. door de stookplaats meer centraal 
van de drie appartementsblokken te plaatsen, kan dit lange traject worden ingekort. Hierdoor kan de 
aanvoertemperatuur lager en het overstortdebiet voor het beperken van de wachttijd voor SWW5 worden 
beperkt. Dit voor eenzelfde mate van comfort. 
 
 

 
4 Zie ook het artikel over legionella ontwikkeling in sanitaire warmtewisselaars 
https://www.warmtenet.info/publicaties.html  
5 Zie ook 2.4.2 Invloed van de wijze van warmhouden 

https://www.warmtenet.info/publicaties.html
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Figuur 3: Netwerk lay-out combilus van case 1 (de ster weergeeft de plaats van de centrale stookplaats, de blauwe rechthoeken 
de locatie van de drie appartementsblokken). 

2.4 Hoge retourtemperatuur van de combilus 

Uit de in-situ metingen is gebleken dat meeste combilus installaties een hoge retourtemperatuur hebben. 
Om de warmteverliezen te beperken is het belangrijk om naast de aanvoertemperatuur ook een zo laag 
mogelijk retourtemperaturen te bekomen. Verder is een zo laag mogelijk retourtemperatuur belangrijk voor 
het opwekkingsrendement van de centrale warmteopwekker. 
 
 
 

Aandachtspunten voor een lage retourtemperatuur van de combilus 
• Zorg voor een correcte (in)regeling van de afleverset en de secundaire installatie 

• Zorg voor een correcte configuratie van de afleverset en de secundaire installatie 

• Identificeer tijdig afleversets met een foutieve werking (monitoring) 

• Kies voor een optimale warmhoudstrategie 
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2.4.1 Invloed van de afleverset en de secundaire installatie 

Invloed van een correct inregeling: 
 
Uit de analyse van de metingen is vastgesteld dat in vele gevallen de afleverset en de secundaire 
verwarmingsinstallatie niet correct zijn (in)geregeld. Dit is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van een 
correcte warmteverlies berekening waarop het ontwerpdebiet kan worden bepaald of het feit dat de 
installatie gewoonweg niet is ingeregeld. De retourtemperatuur van de combilus is afhankelijk van de 
retourtemperatuur aan de secundaire zijde van de afleverset.  
 
Om een zo hoog mogelijke systeem efficiëntie te bekomen dienen de debieten in de secundaire installatie 
correct te zijn ingeregeld en dienen de nodige componenten die dit mogelijk maken te worden voorzien. 
 
Zoals te zien op Figuur 4 en Figuur 5 zorgt een correct ingeregeld secundair debiet voor een zo laag 
mogelijke retourtemperatuur. 
 

 

Figuur 4: Aanvoer-, retourtemperatuur en debiet van twee secundaire installaties met radiatoren. Links niet correct 
ingeregeld, rechts correct ingeregeld. Door een correcte inregeling van het debiet kan een lagere retourtemperatuur worden 
bekomen. 

 

Figuur 5: Aanvoer-, retourtemperatuur en debiet van twee secundaire installaties met vloerverwarming. Links niet correct 
ingeregeld, rechts correct ingeregeld. Door een correcte inregeling van het debiet kan een lagere retourtemperatuur worden 
bekomen. 
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Invloed van een correcte werking, hydronische configuratie van de afleverset en secundaire 
installatie 
 

 

 

Figuur 6: Continue debiet door heen de afleverset vastgesteld bij verschillende cases: (a) case 1, (b) case 2 (c) case 3, (d) case 
4, (e) case 7. 

Uit analyse van de meetdata is gebleken dat bij alle cases telkens enkele afleversets met een continue debiet 
werden geïdentificeerd. Dit continue debiet gaat vaak gepaard met een hoge retourtemperatuur (zie Figuur 
6) wat duidt op een continue bypass of overstort van warm water naar de retourleiding. 
 
Verscheidene oorzaken kunnen aan de basis liggen van dit continue overstort debiet: 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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1) Ontbreken van een volledige afsluiting tussen de combilus en de secundaire verwarmings-
installatie   
 
Om doorstroom vanuit de combilus naar de secundaire installatie te vermijden tijdens periodes zonder vraag 
naar ruimteverwarming dient de afleverset een volledige afsluiting tussen de secundaire installatie en de 
combilus te voorzien. Het ontbreken van deze afsluiting kan leiden tot enerzijds het ongewenst overstorten 
van warm water naar de retour via bypasses die mogelijks aanwezig zijn door o.a. het gebruik van mengsets 
voor vloerverwarming (zie Figuur 7) en anderzijds door het ontbreken van thermostatische regelafsluiters 
op radiatoren waardoor delen van de secundaire verwarmingsinstallatie worden doorstroomt. Hoewel deze 
laatste vaak snel te identificieren zijn door comfortklachten, blijft het eerste mogelijks onopgemerkt. 
 
Voornamelijk bij afleversets van het mechanische type moet worden nagegaan of een volledige afsluiting 
kan worden gegarandeerd. Deze afleverset zijn voorzien van een voorrangregeling via een hydraulisch 
geregeld driewegventiel (zie Figuur 7 (1)). Hoewel deze voorrangsregeling ervoor zorgt dat er geen debiet 
kan stromen doorheen de SWW-warmtewisselaar wanneer er geen vraag is naar SWW, voorziet deze geen 
afsluiting tussen de combilus en de secundaire verwarmingsinstallatie. Het is aangewezen om na te gaan dat 
een bijkomende afsluiter is voorzien. Soms is er een zoneventiel voorzien om het debiet in te regelen, door 
dit zoneventiel uit te rusten met een actuator die verbonden is met de ruimtethermostaat kan een volledige 
afsluiting worden gerealiseerd. 
 
In Figuur 7 is weergegeven hoe het ontbreken van een volledige afsluiting tussen de secundaire installatie 
en de combilus kan zorgen voor een overstort naar de retour. In appartementen waar wordt gewerkt met 
vloerverwarming is vaak bijkomend een set met mengregeling voorzien om de hoge aanvoertemperatuur 
van de combilus te regelen naar het gewenste regime. Door deze mengregeling ontstaat echter een bypass 
tussen de aanvoer en de retourleiding. Wanneer er geen volledige afsluiting is tussen de secundaire installatie 
en de combilus, dan kan deze bypass zorgen voor een overstort van warm water naar de retour (zie Figuur 
7 situatie 3). 
 
Veelal wordt gebruik gemaakt van een mengset gebaseerd op een passieve mengschakeling aangezien een 
actieve mengschakeling zou leiden tot een hydronische configuratiefout (de centrale pomp en 
vloerverwarming pomp komen in serie te staan). Om dit te vermijden wordt de actieve mengschakeling 
voorzien een bypass om deze verschildrukarm te maken en een correcte regeling te garanderen. Bij een 
afleverset die geen volledige afsluiting kan realiseren, zorgt deze bypass voor het mogelijk overstorten van 
warm water naar de retour (zie Figuur 7 situatie 4). 
 
2) Foutieve werking van de (regeling) van de afleverset 
Een fout in de regeling van de afleverset of het blokkeren van één van de regelventielen (door bijvoorbeeld 
een matige waterkwaliteit) kan leiden tot een continu debiet naar de secundaire verwarmingsinstallatie of 
doorheen de SWW-warmtewisselaar. Dit laatste is echter moeilijk te identificeren omdat dit niet rechtstreeks 
leidt tot mogelijke comfortklachten maar eerder het comfort verhoogd (beperken van de wachttijd) maar 
daartegenover verlaagt de energetische prestatie van de combilus. 
 
Deze fouten kunnen zich voordoen bij zowel afleversets van het mechanische en elektronische type alsook 
bij satelliet boilers. Omdat deze fouten enkel kunnen worden geïdentificeerd via analyse van meetdata is er 
nood aan een slim monitoringsysteem om deze fouten tijdig te identificeren. 
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Figuur 7: Mogelijke overstort door het ontbreken van een volledige afsluiting tussen de secundaire installatie en de combilus. (1) 
een correcte werking wanneer een volledige afsluiting tussen de combilus en de secundaire verwarmingsinstallatie wordt 
voorzien. (2) werking zonder afsluiter bij periode met warmtevraag. (3) en (4) overstort naar de retour bij een afleverset zonder 
afsluiter tijdens periodes zonder warmtevraag. 
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2.4.2 Invloed van de wijze van warmhouden 

De voornaamste oorzaak van de hoge retourtemperatuur is de noodzaak van het op temperatuur houden 
van de combilus. Wanneer er wordt gewerkt met afleversets met een platenwarmtewisselaar voor de 
ogenblikkelijke productie van SWW is het nodig om de combilus op temperatuur te houden om de wachttijd 
op SWW te beperken. In de meeste gevallen wordt gekozen om op het einde van elke stijgleiding van de 
combilus een bypass te voorzien of gebruik te maken van de warmhoudfunctie van de afleverset.  
 
Warmhouden van de stijgleiding 
Om de stijgleiding op temperatuur te houden kan de bypass op verschillende wijze worden uitgevoerd (zie 
Figuur 8). Het bypass debiet kan vast worden ingesteld door het gebruik van een inregelkraan of dynamische 
inregelkranen (bv. een drukonafhankelijke debietregelaar of drukverschilregelaar). Deze kranen hebben als 
nadeel dat er continu een bypass debiet stroomt ook wanneer dit niet noodzakelijk is (bv. wanneer er al 
voldoende debiet doorheen de stijgleiding omwille van een warmtevraag vanuit de afleversets). Ook is het 
niet eenvoudig te bepalen op welk debiet deze componenten in te stellen of bij welke druk deze ventielen 
dienen te openen. Zeker bij een foutieve regeling van de centrale pomp (bv. instelling op autoadapt of een 
te hoge ontwerpdruk) kan dit leiden tot onnodig hoge bypassdebieten.  
Om het juiste debiet en/of openingsdruk te bepalen zijn simulaties noodzakelijk of experimentele evaluatie. 
Toch geeft dit niet altijd de garantie op een optimale warmhoudstrategie en is het aangewezen om te werken 
met een thermostatische geregelde bypass. Hierdoor zal telkens het vereiste debiet stromen voor het op 
temperatuur houden van de stijgleiding.  
 
Aandacht is echter wel vereist bij het instellen van de temperatuur. Deze dient lager te zijn dan de centrale 
aanvoertemperatuur van de combilus aangezien men rekening moet houden met een temperatuurverlaging 
door de distributiewarmteverliezen. Het instellen van de thermostatische regelkraan op een temperatuur 
gelijk aan de centrale aanvoertemperatuur van de combilus zal leiden een continu bypassdebiet. 
 
 
 
 
 

 
Figuur 8: overzicht van mogelijkheden uitvoeringen van de bypass op het einde van een stijgleiding voor het op temperatuur 
houden van de stijgleiding 

 

  

inregelkraan druk compenserende regelkranen Thermostatisch regelkraan  
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In case 1 is de bypass telkens voorzien via een inregelafsluiter op het einde van elke stijgleiding net voor de 
laatste afleverset (Figuur 9). Initieel werd deze ingesteld op een debiet van 200 l/min. Een korte opvolging 
van het debiet doorheen deze bypass (Figuur 10) toont echter dat het debiet veel hoger is dan initieel 
ingesteld en zeer veranderlijk door aanpassingen doorheen de tijd en hydronische interactiviteit. 
 
In Figuur 11 is het effect van de bypass op de retourtemperatuur van de combilus getoond. Wanneer de 
debieten ter hoogte van de afleverset en de secundaire installatie goed zijn (in)geregeld zal tijdens periodes 
met veel warmtevraag vanuit de wooneenheden (groene balkjes) een lage retourtemperatuur worden 
bekomen. Wanneer er echter een beperkte warmtevraag is stijgt de retourtemperatuur door het overstorten 
van warm water naar de retour via de aanwezige bypasses. 
 

 

 

Aanvoer- en retourleiding van de 
combilus  

Figuur 9: Inregelafsluiter op het einde van een stijgleiding van de combilus (net voor de laatste afleverset) 

Figuur 10: Debiet doorheen de bypass (initieel ingeregeld op 200 l/h)  
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Figuur 11: invloed van de bypass op de retourtemperatuur van de combilus. Tijdens periodes met veel warmtevraag (groene 
balkjes) wordt een lage retourtemperatuur bekomen. Tijdens momenten met een beperkte warmtevraag zorgt het bypass debiet 
voor een hogere retourtemperatuur. 

Een bijkomende opmerking bij Figuur 11:  
Zoals te zien op de figuur dalen de temperaturen van de combilus tijdens de nacht (00u – 04u) doordat de 
centrale gascondensatieketel zijn voorzien van een nachtverlaging. Energetisch gezien kan dit interessant 
zijn (verminderde warmteverliezen doorheen de nacht) maar zorgt dit echter voor een verlaagd comfort. 
Eindgebruikers die wensen hun woning op temperatuur te houden tijdens de nacht of nood hebben aan 
sanitair warm water kunnen hierdoor comforthinder ondervinden. Ook voor de eindgebruikers aangesloten 
op de verste stijgleidingen bestaat hierdoor in de ochtend de kans op een langere wachttijd op SWW. 
 
Gebruik van de warmhoudfunctie van de afleverset 
Sommige afleversets zijn voorzien van een stand-by of warmhoudfunctie. Afhankelijk van de ingestelde 
temperatuur wordt dan een minimaal debiet geregeld doorheen de SWW-platenwarmtewisselaar. Testen in 
labo-omgeving van de warmhoudfunctie van enkele afleversets van het elektronische type tonen dat deze 
debieten relatief beperkt zijn. Testen uitgevoerd in kader van het TETRA-project tonen debieten tussen 
0,00595 l/min tot 0.01258 l/min6. Hoewel deze debieten relatief laag zijn, vermijdt men vanuit energetisch 
oogpunt best zoveel mogelijk het bypassen van warm water naar de retour. Daarom houdt men bij de keuze 
van de warmhoudstrategie best rekening met volgende aandachtspunten: 
 

Aandachtspunten voor een optimale warmhoudstrategie 
• Vanuit energetisch oogpunt probeer je best de warmhoudstrategie zoveel mogelijk te 

beperken tot de stijgleiding en te werken met een thermostatische regeling 

• Is de afleverset voorzien van een slimme warmhoudfunctie of is de afstand tussen de 

stijgleiding en de afleverset groot (>5m) , ga dan voor de warmhoudfunctie van de 

afleverset    

• Vermijd zoveel mogelijk de combinatie van beide warmhoud mogelijkheden. Dit zal 

leiden tot een te veel aan debiet dat wordt overgestort naar de retour 

 
6 Voor meer informatie en de testresultaten zie https://www.warmtenet.info/publicaties.html en 
https://www.warmtenet.info/labo-test.html  

https://www.warmtenet.info/publicaties.html
https://www.warmtenet.info/labo-test.html
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3 Overzicht 
De in-situ meetcampagnes tonen aan dat er in de praktijk veelal nog ruimte is voor het optimaliseren van 
de combilus installatie. Samenvattend is het aangewezen om met oog op de energetische prestatie bij 
bestaande en nieuwe combilus installaties rekening te houden met: 
 
Een optimaal ontwerp van de combilus 
Een optimaal ontwerp van de combilus ligt aan de basis van een performante combilus. Deze start met het 
correct bepalen de ontwerpwarmtevraag voor CV en SWW van elke wooneenheid hierdoor kan de afleverset 
en de secundaire installatie correct worden (in)geregeld waardoor een zo laag mogelijke retourtemperatuur 
van de combilus wordt bekomen.  
Ook de bepaling van de gecombineerde warmtevraag is van belang voor de dimensionering de combilus7. 
Een zo goed mogelijk gedimensioneerde combilus maakt mogelijk de juiste leidingdiameters te selecteren 
wat de warmteverliezen kan beperken. Hou verder ook rekening met de lay-out van het netwerk van de 
combilus. Hou het leidingtracé zo kort mogelijk: dit beperkt de warmteverliezen en verminderd de nodige 
overstort of bypass debieten voor het op temperatuur houden van de combilus.  
 
Een correcte installatie van de combilus 
Met oog op het beperken van de warmteverliezen en de bypassdebieten voor het op temperatuurhouden 
van de combilus, dient deze zo goed mogelijk te worden geïsoleerd. Daarnaast is een correcte (in)regeling 
van de gehele installatie (combilus) van belang. Om dit te realiseren is communicatie tussen de verschillende 
betrokken partijen van groot belang. De ontwerpers dienen de nodige warmtevraag berekeningen te 
voorzien waarop de installateur zich kan berusten voor het inregelen van de combilus. Ook de fabrikanten 
dienen de installateur de nodige informatie over de functionaliteiten van de afleverset en bijhorende 
componenten te voorzien. Zodanig is de installateur zich bewust hoe de installatie correct kan worden 
(in)geregeld en kunnen hydronische configuratiefouten worden vermeden. 
 
Ga voor een optimale warmhoudstrategie 
Beperk de noodzakelijk bypass van warm water naar de retour zoveel mogelijk op niveau van de combilus 
en voorzie deze bypass van een thermostatische regeling. Is de afstand tussen de stijgleiding en de afleverset 
te lang en komt het comfort hierdoor in het gedrang of is de afleverset voorzien van een slimme 
warmhoudfunctie, dan kan gebruik worden gemaakt van de warmhoudfunctie van de afleverset. Vermijd 
echter zoveel als mogelijk een combinatie van beide warmhoudstrategieën. 
Verder zal de meest optimale warmhoudstrategie case afhankelijk zijn en dient rekening te worden gehouden 
met de energetische en comforteisen van de netwerkbeheerder en de eindgebruiker. Vanuit dit opzicht is 
het aangewezen om via simulaties of via experimentele evaluatie de meest optimale strategie te bepalen. 
Het is ook mogelijk om te werken met satellietboilers. Bij dit type satellietunits is het niet nodig om de 
combilus op temperatuur te houden. Daartegenover hebben deze wel hogere stilstandsverliezen en een 
hogere retourtemperatuur bij de productie van SWW. 

 
7 Zie ook https://www.warmtenet.info/hoe-dimensioneer-ik-een-hybride-stookplaats-en-combilus.html  
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