
…sleutel tot waterzijdig  

kosten besparen in de HVAC 



Wie is Aqualisys? 
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• Actief sinds 2011 

• Opgericht door Eric Ladang 

• ~11 jaar Grundfos 

• ~ 5 jaar Pneumatex 

• Geen symptoombestrijding! 

• Hydronic System Thinking! 

 

 Hoger systeemrendement 

 Duurzaamheid 

 Langere levensduur 

 Minder kosten en herstellingen  



Wie is Aqualisys? 
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De hydronische ketting 
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Waterzijdige kosten HVAC???? 
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Waterzijdige kosten HVAC???? 
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Waterzijdige kosten HVAC???? 
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Hoe zo? Waterzijdige kosten HVAC???? 
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• Verminderde afgifte van de warmtewisselaar of ketel 

• Dichtslibben van de warmtewisselaar 

• Stijgend energieverbruik 

• Lokale oververhitting  

• Thermische spanningen : scheuren + barsten 

<- onzorgvuldig omspringen met bijvulgedrag 

Kosten door scaling of kalkvorming 



Hoe zo? Waterzijdige kosten HVAC???? 
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Schilfer vorming in warmtewisselaar 



Hoe zo? Waterzijdige kosten HVAC???? 
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• Pompen starten niet op na stilstand : rotor blokkeert 

• Defecte pompen <- oorzaak : magnetiet (zwart slib) in lagers 

• Thermostaatkranen blijven plakken 

• Lucht in de installatie : verlaagd rendement 

 Warmtewisselaar 

 Radiatoren 

 Cavitatie van pompen 

• Verstoppingen van kranen en installatie onderdelen 

 Slechte doorstroming 

 Compensatie door temperatuur verhoging 

 Energieverlies 

• Corrosieslib + kalk in warmtewisselaar ketel 

 Lager rendement ketel -> energieverlies 

 Thermische spanningen 

• Doorroesten van de warmtewisselaar : zuurstofcorrosie 

  

Kosten door waterzijdige corrosie 



Onzichtbare kosten : een voorbeeld 
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Radiator zonder lucht Radiator met lucht 
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Waarom waterkwaliteit HVAC belangrijker? 

<- hoger risico door schaalverkleining (kleiner geïnstalleerd vermogen 

op bestaand gebouw) 

<- bestaande installatie met vaak ernstige vervuiling 

<- hoger risico door compactere bouwwijze ketels 

<- leeftijd gebouw => stookplaatsrenovaties  

<- waterzijdige opbouw en onderhoud : weinig aandacht in het 

verleden 

<- onzorgvuldig omspringen met bijvulgedrag 



Wat is het probleem? 
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Let op!!! wisselwerking 
systeem - ketel 



Waterkwaliteit volgens VDI 2035 
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Basisprincipes: 

• Correcte planning en oplevering 

• Corrosie technisch gesloten systeem (geen zuurstofinfiltratie) 

• Correct berekend en geïmplementeerd drukbehoud systeem 

• Richtlijnen vul- en systeemwater kwaliteit aangehouden en bewaakt 

• Regelmatig routine- en correctief onderhoud volgens richtlijnen 

DOCUMENTEREN !!! 

WATERZIJDIG BEHEERSPLAN !!! 



Ook WTCB ~ cc. VDI 2035 
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Ook WTCB ~ cc. VDI 2035 
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Hydronic System Thinking 
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Waterzijdige audit 

21 



Wateranalyse : onderdeel van foto 
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Ter plaatse installatie “lezen” 
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Ter plaatse installatie “lezen” 
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Ter plaatse installatie “lezen” 
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Aqualisys audit methode 
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Eisen ketelfabrikanten : waterkwaliteit! 
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Eisen ketelfabrikanten : waterkwaliteit! 
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Eisen ketelfabrikanten : waterkwaliteit! 
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Opstartinstructies praktijk! 
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Conclusie 
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Conclusie 
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Murphy’s law 
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If there's more than one way to do a job and one of those 
ways will end in disaster, then somebody will do it that way 

You are now in the 
opportunity to 
choose your way. 
 
We can help you… 


