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1 Grootheden, eenheden en symbolen 

Symbool Omschrijving Eenheid 
 
p  Druk  Pa 

 Temperatuur  °C 
qm  Massastroom  kg/s 
qv  Volumestroom  l/s 

c Soortgelijke warmte J(kgK) 
 
 
 

2 Voorwoord  

Bij waterzijdig inregelen denkt men vaak dat dit alleen van belang is bij de wat 
grotere installaties zoals de utiliteitsbouw. De praktijk leert dan ook dat bij de 
kleinere installaties in de woningbouw nauwelijks iets aan inregelen wordt 
gedaan. Omdat de gewenste ruimtetemperatuur meestal wel gehaald wordt, 
komt het niet-inregelen vaak niet aan het licht.  
 
Uit het oogpunt van energiebesparing en comfort is het inregelen van dergelijke 
installaties echter van groot belang. Er zijn projecten bekend waarbij met 
eenvoudige energiebesparende maatregelen een besparing van 40% op het 
energiegebruik werd gerealiseerd. Voorwaarde bij de meeste maatregelen is 
dat de installatie waterzijdig is ingeregeld. 
 
Door de introductie van duurzame warmtebronnen en de komst van lage 
temperatuur verwarmingssystemen (LTV) in de nieuwbouw worden de 
ruimtetemperaturen steeds vaker niet gerealiseerd en is het waterzijdig 
inregelen belangrijker geworden. Er is sprake van LTV als de 
aanvoertemperatuur maximaal 55°C en de retourtemperatuur maximaal 45°C 
bedraagt. 
 
Deze cursus is gebaseerd op ISSO-publicatie 56 “Inregelen van 
ontwerpvolumestromen in individuele verwarmingsinstallaties in woningen”. 
ISSO-publicatie 56 wordt als normstellend door opdrachtgevers en 
installatiebedrijven gehanteerd in projecten. Tevens wordt ISSO-publicatie 56 
aangewezen in de beoordelings Richtlijn (BRL) 1203 voor Laag Temperatuur 
Verwarmingssystemen. 
BRL 1203 is van toepassing als de opdrachtgever eist dat het installatiewerk 
wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en dat het KOMO-instal 
certificaat aan het installatiewerk wordt verleend. 
 
Deze cursus is bedoeld om te leren hoe het inregelen van installaties in 
moderne nieuwbouwwoningen uitgevoerd kan worden. Uiteraard wordt ook 
verder ingegaan op de vraag waarom er waterzijdig ingeregeld moet worden. 
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3 Scope en toepassingsgebied cursus 

De lesstof in deze cursus is gericht op het totale proces van waterzijdig 
inregelen van de gewenste ontwerpvolumestromen, inclusief correcte 
rapportage.  
 
Centraal staan centrale verwarmingssystemen in nieuwbouwwoningen. Het 
geheel is echter ook van toepassing bij andere kleine nieuwbouwprojecten met 
een individuele verwarmingsinstallatie. 
 
Er komen twee inregelmethoden aan de orde, namelijk de voorinstelmethode 
en de temperatuurmethode. Bij deze cursus ligt het zwaartepunt bij de 
voorinstelmethode. 
 
Wanneer van bestaande gebouwen geen ontwerpgegevens bekend zijn en ook 
geen tekeningen beschikbaar moet worden uitgeweken naar de 
temperatuurmethode. Deze methode wordt in de lesstof wel behandeld, maar er 
wordt niet uitgebreid op ingegaan. 
 
De doelgroep voor deze cursus is de monteur en de hoofdmonteur die de 
installaties in nieuwbouwwoningen zelf aanlegt en oplevert, alsmede de 
werkvoorbereider die het werk zodanig moet voorbereiden dat de monteur de 
juiste gegegevens en middelen heeft om het inregelproces efficiënt te laten 
verlopen. 
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4 Wat is inregelen 

Waterzijdig inregelen is het verdelen van de benodigde waterstromen in een 
systeem. Deze waterstromen worden ook wel volumestroom of debiet 
genoemd. De benodigde volumestromen zijn afhankelijk van het vermogen van 
de afnemers (radiatoren) en het beoogde temperatuurverschil tussen aanvoer 
en retour.  
 
Het temperatuurverschil is in de meeste systemen constant. Bij hoge 
temperatuur verwarmingssystemen (HTV) is dit meestal 20°C en bij lage 
temperatuur verwarmingssystemen (LTV) vaak 10°C. Er is sprake van een LTV-
systeem bij een aanvoertemperatuur van maximaal 55°C en een 
retourtemperatuur van maximaal 45°C. 
 
Het ontwerpvermogen van de radiatoren wordt vastgesteld aan de hand van de 
resultaten van een transmissieberekening.  
 
Verder is de ontwerpvolumestroom nog afhankelijk van de warmtecapaciteit van 
water, maar deze is min of meer constant (4,2 kJ/kg.K). In veel systemen is het 
vermogen dus de enige variabele waarmee de gewenste volumestroom per 
radiator bepaald wordt. 
 
FORMULE: 
 






2,4
mq  

Hierin is: qm  de massastroom van het water  (kg/s) 
  Ф het gewenste afgegeven vermogen van de radiator (Watt) 

  Δ het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour (K) 
 
Fabrikanten en leveranciers leveren veelal informatie aan met qv 
(volumestroom) in plaats van de massastroom. De volumestroom qv wordt 
uitgedrukt in l/s. 
 
De werkelijke volumestromen zullen zonder het nemen van maatregelen niet 
gelijk zijn aan de ontwerpvolumestromen. Dit is goed voor te stellen aan de 
hand van het volgende voorbeeld: 
 

0
fg

v

 

Afbeelding 4.1 Waterleiding met gelijke aftakkingen 

In afbeelding 4.1 is een waterleiding getekend met een aantal tapkranen. Als 
alle kranen open staan, zal uit de eerste kraan het meeste water stromen en uit 
de laatste het minste. Dit komt door de weerstand in de doorgaande leiding. Als 
er een verschil zou zijn in de lengten van de aftakkende leidingen naar de 
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tapkranen zou er een ander beeld ontstaan. Dit komt door de verschillende 
weerstanden van de aansluitleidingen.  
 
Willen we nu, zoals bij radiatoren het geval is, uit elke kraan een andere 
volumestroom krijgen, dan zullen we de kranen moeten smoren. Dit regelen 
noemen we waterzijdig inregelen en het werkt bij radiatoren hetzelfde als bij het 
tapwater in dit voorbeeld. 
 
 

5 Waarom inregelen? 

Voorbeeld van een woninginstallatie 
 

0
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q

 
 
 
 

Afbeelding 5.1 CV-installatie in woning 

In afbeelding 5.1 is een rijtjeswoning te zien, met een HR verwarmingsketel op 
zolder. Op de eerste verdieping staan vier radiatoren t.b.v. drie slaapkamers en 
een radiator in de badkamer. Op de begane grond staan ook vier radiatoren, 
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twee in de woonkamer, een in de keuken en een in de hal. Het systeem is 
uitgevoerd met een verdeler per verdieping, die gevoed wordt vanaf de zolder. 
Vanaf de verdeler lopen kunststof slangen naar de radiatoren. Het is een LTV 
systeem met een aanvoertemperatuur van 55°C en een retourtemperatuur 
43°C. 

5.1 Volumestromen in een niet ingeregelde situatie 
De volumestromen worden bepaald door de weerstanden in het systeem. Als 
deze woning niet waterzijdig wordt ingeregeld, kan een situatie ontstaan waarbij 
de waterstromen zich verdelen als in afbeelding 5.2 te zien is. 
 
Radiato
r 

Ontwerp 
vermoge
n [W] 

Ontwerp 
volumestro
om 
[l/s] 

Werkelijke 
volumestro
om 
[l/s] 

Percentage 
 
volumestro
om 
[%] 

Werkelijk 
vermogen 
[W] 

Percentag
e 
vermogen 
[%] 

Temp. 
retour 
[°C] 

6 1521 0,0302 0,0302 100 1521 100 43,0 

5 706 0,0140 0,0309 221 823 117 48,7 

7 791 0,0157 0,0281 179 890 113 47,5 

8 442 0,0088 0,0272 310 534 121 50,4 

2 1220 0,0242 0,0328 136 1321 108 45,5 

3 1065 0,0211 0,0314 148 1176 110 46,1 

1 789 0,0157 0,0388 216 904 115 48,5 

4 729 0,0145 0,0306 211 835 115 48,5 

TOTAA
L 

7263 0,1442 0,2500 170 8004 110 47,4 

Afbeelding 5.2 Berekening volumestromen van een niet-ingeregelde situatie 

De verschillen tussen de percentages van de volumestromen wordt ‘onbalans’ 
genoemd. Er is sprake van ‘balans’ als het debiet tussen 90% en 110% van het 
ontwerp ligt. 
 
In bovenstaand praktijkvoorbeeld staat de pomp in stand ‘2’. Er treedt grotere 
onbalans op als de pomp in stand ‘3’ staat, zoals in de praktijk vaak het geval 
is. 
 
Het te veel aan volumestroom is een typische situatie in woningen. Bij grotere 
installaties zijn er radiatoren die te weining volumestroom krijgen omdat er niet 
is ingeregeld. 

5.2 Gevolgen van onbalans voor comfort en energie-
gebruik 

 
Langere opwarmtijden 
De kamerthermostaat hangt in de woonkamer en regelt het 
verwarmingsvermogen voor de hele woning. Als de radiator in de woonkamer te 
weinig water krijgt duurt opstarten langer, zodat per dag langer gestookt wordt. 
Dit wordt niet gecompenseerd door de radiatoren die teveel water krijgen, 
omdat het afgegeven vermogen maar nauwelijks toeneemt bij een grotere 
volumestroom. 
 
Te hoge retourtemperatuur 
Meestal staat de pomp van de CV ketel in de hoogste stand, zodat te veel water 
door het systeem gaat. In het voorgaande voorbeeld was de volumestroom van 
het water door de ongunstigste radiator 100%, maar door de overige radiatoren 
gaat te veel water. De totale volumestroom komt op 170% hetgeen leidt tot een 
te hoge retourtemperatuur. In dit geval 47,4°C in plaats van 43°C. 
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Zoals gezegd wordt de situatie van het voorbeeld verslechterd als de pomp in stand 
‘3’ staat. De totale volumestroom zal dan zelfs oplopen tot 250%. Het 
temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is dan nog maar 5,5°C in plaats van 
de beoogde 12°C. Het rendement van de warmtebron, in dit geval een 
warmtepomp, zal hierdoor sterk afnemen, waardoor een fors hoge energierekening 
zal ontstaan. 
 
Koudeklachten 
Als door een radiator te weinig water stroomt, wordt het vermogen van de 
radiator lager. In het voorgaande voorbeeld krijgen alle radiatoren teveel water. 
In de praktijk kan het voorkomen dat niet de radiatoren worden ingeregeld, 
maar wel de pomp en een eventuele hoofdinregelafsluiter nabij de pomp. De 
totale volumestroom wordt m.b.v. de inregelafsluiter op 100% gezet.  
Het resultaat van deze actie is in ons voorbeeld dat drie radiatoren te weinig 
water krijgen. De ‘slechtste’ van de drie krijgt 59% van de 
ontwerpvolumestroom. Er wordt wel beweerd dat dit niet zo erg is omdat bij een 
afname van de volumestroom de warmteafgifte minder afneemt. Zie hiervoor de 
grafiek in het hoofdstuk ‘oplossingen en schijnoplossingen’. 
De warmteafgifte is in dit voorbeeld nog 85% van het ontwerp, dus lijkt het 
inderdaad mee te vallen. Het resultaat hiervan is echter dat de ruimtetemperatuur 
bij de ontwerpbuitentemperatuur nooit gehaald wordt. 15% te weinig vermogen 
geeft een ruimtetemperatuur van maximaal 15,5°C bij een ontwerptemperatuur van 
20°C als de buitentemperatuur –10°C is. Het is duidelijk dat dit tot koudeklachten 
leidt. 
 
Slecht functionerende vloerverwarming 
Bij vloerverwarming die wordt toegepast in een HTV-systeem wordt water gemengd 
omdat vloerverwarming met een aanvoertemperatuur van maximaal 50°C werkt. 
Als de pomp in het secundaire circuit teveel water verplaatst, wordt teveel 
retourwater bijgemengd. De aanvoertemperatuur wordt dan te laag met als 
gevolg dat het stralingseffect van de vloer te laag wordt. Het lijkt dan of de 
vloerverwarming helemaal niet werkt. 
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Afbeelding 5.3 Hydraulische schakeling vloerverwarming 

Opmerking: 
Mengschakeling met 2-weg Regelafsluiter. IAR1 regelt qv1 en IRA5 regelt qv5 en daarmee qv2.  

5.3 Oplossingen en schijnoplossingen 
 
Thermostatische radiatorafsluiters 
Een thermostatische radiatorafsluiter regelt de volumestroom naar de radiator 
op basis van een ingestelde stand. De stand is het ‘setpoint‘ voor de 
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ruimtetemperatuur, en wordt gemeten door een ingebouwde 
ruimtetemperatuuropnemer. 
Er wordt wel gezegd ‘een systeem met thermostatische radiatorafsluiters hoeft 
niet te worden ingeregeld’.  
Het opstarten van de installatie zal langer duren als de installatie niet is ingere-
geld. Dit komt doordat radiatoren die een te hoge volumestroom aangeboden 
krijgen, niet veel méér vermogen leveren dan bij 100% volumestroom (zie 
onderstaande grafiek). De radiatoren die te weinig water krijgen ondervinden 
hiervan wel hinder. Ze krijgen pas voldoende water als de andere radiatoren de 
betreffende ruimten voldoende hebben verwarmd waardoor de radiatorkranen 
dicht gaan lopen. 
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Opmerking: 
Deze grafiek is geldig voor het voorgaande voorbeeld, waarbij bij een volumestroom van 100% de 
aanvoertemperatuur 55°C en de retourtemperatuur 43°C is.  
 
Andere temperatuurtrajecten laten een soortgelijk beeld zien. 

Afbeelding 5.4 Verband tussen volumestroom en vermogen 

Kamerthermostaat hoger instellen 
Als de radiatoren in de woonkamer voldoende water toegevoerd krijgen en 
andere niet, wordt er wel toe over gegaan om de kamerthermostaat hoger in te 
stellen. Dit is misschien wel een oplossing voor de te koude ruimten, maar het 
gevolg is dat de overige ruimten te warm worden. Hierdoor wordt meer energie 
gebruikt en kunnen warmteklachten ontstaan. 
 
Bijplaatsen van radiatoren 
Zoals in het voorbeeld is te zien, blijven de problemen nog binnen de perken 
doordat in de woonkamer twee radiatoren zijn opgenomen. Als hier was 
gekozen voor één radiator in plaats van twee, zou het ontwerpvermogen, en 
dus ook de volumestroom, veel groter zijn dan die van de andere radiatoren. De 
kans is dan groot dat deze ene radiator veel te weinig water toegevoerd krijgt 
en dan problemen geeft.  
In dit licht gezien kan het bijplaatsen van radiatoren een effectieve oplossing 
zijn voor bepaalde problemen. Het is echter niet de beste en zeker niet de 
goedkoopste oplossing. 
 
Waterzijdig inregelen 
Waterzijdig inregelen is niet een oplossing voor een probleem, maar de 
problemen ontstaan omdat er niet waterzijdig is ingeregeld. Vaak worden de 
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problemen niet onderkend, omdat de gebruikers niet door hebben dat er teveel 
energie gebruikt wordt. Vooral in de woningbouw met een aantal standaard 
woningtypes is het waterzijdig inregelen niet moeilijk en het hoeft ook niet duur 
te zijn, wanneer met de standaard procedures wordt gewerkt uit ISSO-publicatie 
56. 
 

6 Hoe regelen we in? 

Het inregelen van een CV-installatie met radiatoren kan met twee methoden, te 
weten:  

 voorinstelmethode 

 temperatuurmethode 

6.1 Inregelen volgens de voorinstelmethode 
De voorinstelmethode is de methode die bij voorkeur wordt toegepast in 
nieuwbouw- of gerenoveerde woningen. Het is een methode waarbij het 
inregelen van de inregelafsluiters gebeurt op basis van theoretisch bepaalde 
standen. De in te stellen standen worden bepaald met behulp van een 
leidingnetberekening. Ook wordt de stand van eventuele hoofdinregelafsluiters 
berekend, evenals de in te stellen pompstand. 

6.1.1. Inregelstaat 
Met behulp van de leidingnetberekening wordt een inregelstaat gemaakt. De in-
regelstaat is de basis voor het uiteindelijke ‘inregelrapport’. In ISSO-publicatie 
56 is de ‘standaard’-inhoud van de inregelstaat gegeven op specificatieblad 4.2. 
Voor een cluster nieuwbouwwoningen wordt altijd één inregelstaat gemaakt. De 
benodigde gegevens voor het inregelen worden hierin per woningtype 
opgenomen. Een voorbeeld van een inregelrapport is opgenomen in hoofdstuk 
11. 
Deze inregelstaat is bedoeld om de technicus die het inregelen uitvoert, van alle 
benodigde gegevens te voorzien. Een goede inregelstaat bevat de volgende 
gegevens: 
 
Algemene Gegevens 

 Projectnaam en locatie 

 Adressen van de woningen waarvoer de inregelstaat van toepassing is 

 Datum uitvoering 

 Naam en adres van het bedrijf dat de werkvoorbereiding verzorgt 

 Naam en adres van het bedrijf dat de inregeling verzorgt 
 
Schematische tekening van de hydraulische schakeling met daarin: 

 Leidingschema 

 Pompen 

 Radiatoren 

 Inregelafsluiters 
 
Ontwerpgegevens en rekenresultaten 

 Merk en type pomp 

 Merk en type inregelafsluiters (voetventielen, onderblokken of dubbel 
instelbare radiatorkranen) 

 Locatie van de inregelafsluiters 

 Instelstanden van de inregelafsluiters 

 Ontwerpvermogens van de warmtegebruikers 

 Ontwerp aanvoer- en retourtemperatuur 

 Ontwerpvolumestromen 

 Instelstanden van de circulatiepomp(en) 
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Inregelgereedschap 

 Vaak is dit een inbussleutel en/of een schroevendraaier. Het komt ook voor 
dat een speciaal sleuteltje van de fabrikant nodig is. 

6.1.2. Inregelprocedure 
Het betreft hier een inregelprocedure voor een eenvoudige installatie met ketel 
en radiatoren of convectoren. In ISSO-56 is dit installatietype 3.1.1 op 
specificatieblad 4.4-1. Onderstaand stappenplan behandelt het inregelen stap 
voor stap. Het is bij de voorinstelmethode vaak niet nodig om de installatie 
gevuld, ontlucht en in bedrijf te hebben. Uiteraard is het vakkundig in bedrijf 
stellen wel van groot belang voor het goed functioneren van de installatie.  
Stap 4 wordt alleen uitgevoerd als één of meer meetbare inregelafsluiters zijn 
opgenomen. Meetbare afsluiters zijn inregelafsluiters die zijn uitgevoerd met 
twee meetnippels, waarmee de volumestroom door de afsluiter wordt gemeten. 
Dit gebeurt door het meten van een drukverschil, waarna de volumestroom 
wordt berekend. 
Stap 5 en 6 zijn een goede controle op het functioneren van de installatie, maar 
deze stappen zullen niet altijd worden uitgevoerd. Bij een serie van dezelfde 
woningen is het zinvol om stap 5 en 6 bij de eerste woning(en) uit te voeren. Als 
zich hierbij problemen voordoen, kunnen deze wellicht voor alle woningen 
worden opgelost. 
 
Het mag duidelijk zijn dat voor de stappen 4, 5 en 6 de installatie wel gevuld, 
ontlucht en in bedrijf genomen moet zijn. 
 
Stap Omschrijving 

1. Controleer bij aankomst op het project alle gegevens van de inregelstaat. Vooral merk en 
type van de pomp en het merk en het type van de inregelafsluiters zijn belangrijk. Let op: 
Als er afwijkende inregelafsluiters en/of een andere pomp zijn geïnstalleerd, leidt dit tot 
andere instelstanden. 

2. Stel alle inregelafsluiters in op de in de inregelstaat vermelde standen en borg deze als 
dat mogelijk is. Als, om wat voor reden dan ook, een andere stand wordt ingesteld, moet 
dit worden vastgelegd in het inregelrapport. 

3. Stel de pomp in op de in de inregelstaat vermelde stand. 

4. Als er meetbare hoofdinregelafsluiters geplaatst zijn, kunnen deze nu worden gemeten en 
eventueel worden bijgesteld tot 100% volumestroom. Het is belangrijk dat alle 
radiatorkranen hierbij open staan. 

5. Indien gewenst kan een controle worden uitgevoerd op de retourtemperatuur van de 
radia- 
toren. Deze temperatuur is afhankelijk van het op dat moment te leveren vermogen, maar 
moet voor alle radiatoren op ongeveer dezelfde waarde liggen. 

6. Als er sprake is van een vollastsituatie (in de winter), kan het warmteverlies in de 
transportleidingen worden getoetst. Dit wordt gedaan door de temperatuur van de 
aanvoerleiding vlak na de ketel te meten en ook de temperatuur van de aanvoerleiding 
naar de grootste radiator in de woonkamer. De laatste temperatuur moet minimaal 95% 
van de eerste bedragen. Als dit niet zo is, moeten technische maatregelen worden 
getroffen door de installateur. 

7. Rapportage van de werkzaamheden. 

Afbeelding 6.1 Stappenplan 

6.1.3. Rapportage 
De rapportage van de werkzaamheden bestaat uit de gegevens die werden 
vermeld op de inregelstaat, aangevuld met de werkelijk ingestelde gegevens. 
Verder moeten, indien van toepassing, alle andere eventueel afwijkende 
meetwaarden worden vermeld. 

6.1.4. Voor- en nadelen van de voorinstelmethode 

 Te gebruiken bij moeilijk te balanceren systemen 

 Snel 

 Systeem hoeft nog niet in bedrijf te zijn 

 Minder betrouwbaar 

 Leidingsysteem moet bekend zijn (of zichtbaar) 
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6.2 Inregelen volgens de temperatuurmethode 
Om verschillende redenen kan worden besloten om niet de voorinstelmethode, 
maar een methode op basis van metingen te kiezen. Deze methode wordt de 
temperatuurmethode genoemd omdat het op basis van meting van aanvoer en 
retourtemperatuur gebeurt.  
 
De temperatuurmethode is het beste te omschrijven als een methode van ‘trial 
and error’ en wordt meestal in de bestaande bouw gebruikt en/of wanneer er 
geen installatiegegevens zijn. Voor deze benaming is gekozen omdat alle 
radiatoren herhaaldelijk worden gemeten en bijgesteld. 
Als er toe overgegaan wordt deze methode te gebruiken is het raadzaam het 
volgende stappenplan te hanteren: 
 

 Zet alle inregelafsluiters 20% dicht 

 Meet alle temperatuurverschillen 

 Smoor of open inregelafsluiters met te grote afwijking van gemiddelden 

 Stel met de pomp en de totaalafsluiter de volumestroom in tot gewenste 
Δθ bereikt wordt 

 
Het is een moeilijker methode en wordt in de nieuwbouwpraktijk niet toegepast. 
Toch is het zinvol om voor- en nadelen te benoemen van de methode.  

6.2.3. Voor- en nadelen van de temperatuurmethode 

 Redelijk betrouwbaar 

 Technicus is zich bewust van wat er gebeurt. 

 Tijdrovend 

 Kans op te veel smoren 

 Het systeem moet volledig werken  

 Kan alleen bij voldoende warmtevraag (winterconditie) 

6.3 Conclusie 
Bij nieuwbouwwoningen wordt gekozen voor de voorinstelmethode. Mede 
omdat het een eenvoudige en daardoor ook een goedkope methode is. 
De temperatuurmethode is een goede optie als het leidingsysteem uit het zicht 
is gemonteerd, en daardoor moeilijk te berekenen is. 
 
 

7 Voorwaarden voor het inregelen 

Het inregelen kan alleen goed worden uitgevoerd als aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. 

7.1 Installatie 
De installatie moet zijn uitgevoerd met een inregelmogelijkheid voor elke 
radiator. Dit kan een voetventiel, een dubbel instelbare radiatorkraan of een 
instelbaar onderblok zijn. Wanneer de pomp te groot is gedimensioneerd is het 
verstandig om een hoofdinregelafsluiter te installeren, om zodoende niet te veel 
weg te hoeven smoren op de radiatoren. Als een radiatorkraan te ver wordt 
gesmoord ontstaat een kleine doorlaat. Dit kan tot gevolg hebben dat afsluiter 
verstopt raakt door vervuiling.  
Bij het ontwerp van de installatie moet er rekening mee worden gehouden dat 
radiatoren met een groot vermogen, niet een onnodig hoge weerstand hebben 
in de leidingen of appendages. Dit veroorzaakt extra weerstand en moet dan 
worden weggesmoord bij de kleine radiatoren. Daardoor ontstaat ook daar een 
kleine doorlaat wat tot verstopping kan leiden. 



 

  
14  Waterzijdig inregelen van CV-installaties in de nieuwbouw 

7.2 Componenten 
De inregelafsluiters moeten een nauwkeurige instelmogelijkheid hebben, liefst 
met veel standen en een voldoende hoge weerstand in stand 1. Verder is het 
aan te bevelen een afsluiter te kiezen met een zichtbare schaalverdeling en met 
een eenvoudige borging van de ingestelde stand. 
Een hoofdinregelafsluiter kan het beste in een meetbare uitvoering worden 
gekozen. Zodoende is er een mogelijkheid om de totale volumestroom 
nauwkeuriger in te stellen.  
Het instellen van een meetbare inregelafsluiter vraagt om speciale (dure) 
meetapparatuur. Over het algemeen zal een servicemonteur dit in zijn bezit 
hebben, waardoor hij de gewenste waarde kan meten en instellen. 
 
 
 

8 In te regelen componenten 

8.1 Voetventielen 
Voetventielen zijn er in vele soorten en maten. De meeste voetventielen zijn 
afsluitbaar, maar er zijn ook uitvoeringen die niet helemaal af te sluiten zijn. De 
laatste hebben als voordeel dat ze niet teveel gesmoord kunnen worden (in 
verband met verstoppinggevaar), maar een nadeel is dat de radiator niet 
volledig afgesloten kan worden voor demontage. 
 
Het instellen van voetventielen kan op verschillende manieren. In de 
eenvoudigste uitvoering zit een regelkegel (spindel) die d.m.v. een 
schroevendraaier of een inbussleutel verdraaid kan worden. Bij deze 
voetventielen is de stand meestal het aantal omwentelingen vanuit de 
dichtstand. Dicht is dan stand 0 en stand 1 betekent een volledige slag open. 
Een voetventiel wordt altijd eerst dicht gedraaid en daarna het aantal slagen 
open. 
 

 

Afbeelding 8.1 Voetventiel 
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Vaak is er ook sprake van een mogelijkheid om te borgen, waarbij een 
schroefje en een regelkegel afzonderlijk gedraaid kunnen worden. Soms is de 
stand van de afsluiter gelijk aan het aantal slagen van de spindel. Het schroefje 
is dan alleen voor borging. 
 
Het gebeurt ook dat de stand van het voetventiel het aantal slagen van het 
schroefje is. De regelkegel moet eerst worden dichtgedraaid. Dan moet het 
schroefje volledig worden ingedraaid. Vervolgens moet het schroefje het 
berekende aantal slagen worden uitgedraaid. Tenslotte wordt de regelkegel 
uitgedraaid tegen het schroefje aan. Let op dat bij het uitdraaien van de 
regelkegel het schroefje niet meedraait. Dit zou tot gevolg hebben dat het 
voetventiel weer wordt open gedraaid. 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding 8.2 Voetventiel, haaks en recht 

Meestal heb je voor het instellen van de voetventielen een speciaal sleuteltje 
nodig. 
Er zijn meerdere mogelijkheden voor het instellen van voetventielen. Het is 
zaak de fabrikantengegevens te raadplegen voor de juiste instelmethode. De 
instelmethode moet op de inregelstaat worden beschreven.  
Onderblokken zijn vaste blokken waarop zowel de aanvoer- als de retourleiding 
worden aangesloten. Ze worden gebruikt in combinatie met kunststof 
leidingsystemen in de vloer. In moderne nieuwbouwwoningen komen deze 
leidingsystemen veel voor. Er zijn twee soorten onderblokken, namelijk 
éénpijpsonderblokken en tweepijpsonderblokken. De éénpijpsonderblokken zijn 
speciaal bedoeld voor éénpijpsystemen en worden verder niet behandeld 
omdat het toepassen van deze systemen weinig voorkomt. 
 

 

Afbeelding 8.3 Onderblok (twee-pijps) 
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Veel tweepijpsonderblokken hebben een instelmogelijkheid om de 
volumestroom van de retourleiding in te stellen. Het instellen van de 
onderblokken gaat veelal op dezelfde manier als bij voetventielen. 

8.2 Radiatorkranen 
Gewone radiatorkranen en thermostatische radiatorkranen kunnen zijn 
uitgevoerd met de mogelijkheid om een vaste voorinstelling te geven. Dan 
worden ze dubbel instelbare radiatorkranen genoemd.  
Voor het instellen moeten de koppen van de kranen worden verwijderd. Dubbel 
instelbare radiatorkranen zijn vaak voorzien van een schaalverdeling. Voor het 
instellen van veel dubbel instelbare radiatorkranen is een instelsleuteltje nodig. 
 

 

Afbeelding 8.4 Dubbel instelbare radiatorkraan 

Het voorinstellen van dubbel instelbare radiatorkranen heeft de voorkeur boven 
het instellen van voetventielen of onderblokken, omdat dit minder verstoppings-
gevaar geeft.  
 



 

 
Waterzijdig inregelen van CV-installaties in de nieuwbouw  17  

8.3 Inregelafsluiters 
Met inregelafsluiters worden vaak afsluiters met of zonder meetvoorziening 
bedoeld. Het meetprincipe is op basis van een drukverschil, veroorzaakt door 
de snelheid van het stromende water. Het drukverschil kan gemeten worden 
met een meetflens (vaste weerstand) of over de spindel. Dit is afhankelijk van 
het fabrikaat.  
Voor het meten van deze afsluiters is speciale apparatuur nodig. 

 

Afbeelding 8.5 Inregelafsluiter (meetbaar) 

Er zijn ook inregelafsluiters (Tacosetters) waarop de volumestroom direct kan 
worden afgelezen. Deze kunnen bij de radiatoren worden geplaatst, maar ook 
als hoofdinregelafsluiter. Het voordeel is dat ze een redelijke indicatie geven 
van de volumestroom zonder dat er meetapparatuur nodig is. Doordat het CV-
water dat er doorheen stroomt vies wordt, zijn ze na verloop van tijd soms 
moeilijk af te lezen 
 

 
 

 

Afbeelding 8.6 Direct afleesbare inregelafsluiters 
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8.4 Thermostaatkraan met constant volumeregelaar 
Een recente ontwikkeling in de regeltechniek is de toepassing van 
radiatorkranen met een geïntegreerde drukverschilregeling en 
doorstroombegrenzing. Dergelijke systemen kunnen ‘zichzelf regelen’, maar als 
er te weinig water is, zal de volumestroom niet voldoende hoog kunnen worden. 
De volumestroom wordt begrensd als deze te hoog dreigt te worden. Een 
betere benaming is dan ook ‘doorstroombegrenzers’. 
 
Het inregelen van systemen met constant volumeregelaars gaat niet veel 
anders dan met de voorinstelmethode. Ook hier is een leidingnetberekening 
nodig om de inregelstanden te bepalen, en de pompstand. 
 
Opmerking: 
– De regelaar moet nog steeds worden ingesteld op de juiste waarde. De fabri-

kant/leverancier kent de ontwerp volumestroom niet. 

– De drukverliesberekening geeft aan of de weg te smoren druk in de p-band 
ligt van de constant volumestroomregelaars. 

 
Als constant volumeregelaars goed zijn gedimensioneerd leidt dit tot een 
nauwkeuriger inregeling dan met voetventielen, onderblokken of gewone 
radiatorkranen. 
 

 

Afbeelding 8.7 Mini-combi-ventiel 
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8.5 Pompen 
Pompen zijn meestal geïntegreerd in de ketel of de warmtepomp en hebben 
vaak 3 standen, meestal door de fabrikant op de hoogste stand ingesteld. Op 
de inregelstaat moet de instelling of de gecorrigeerde stand van de pomp 
worden vermeld.  
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Afbeelding 8.8 Pomp met pompcurve 

De manier waarop een pomp in een andere stand gezet wordt is fabrikantafhan-
kelijk. Deze informatie moet ook op de inregelstaat worden vermeld. 
 

9 Leidingnetberekening 

9.1 Wat wordt er uitgerekend? 
Voor het maken van de leidingnetberekening zijn verschillende 
rekenprogramma’s verkrijgbaar, maar het kan ook handmatig worden gedaan. 
Er wordt voor iedere radiator of warmteafnemer bepaald wat de weerstand is 
van het leidingtraject vanaf de pomp tot aan de radiator en terug.  
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Het traject met de hoogste weerstand is het referentietraject en leidt naar de 
referentieradiator, vaak de radiator met het grootste vermogen. Dit traject 
bepaalt de minimaal benodigde pompdruk. Nu moet de pompgrafiek worden 
bekeken. Er wordt bepaald in welke minimale stand de pomp het benodigde 
drukverschil kan leveren bij de ontwerpvolumestroom.  
 
Het drukverschil dat de pomp levert bij de ontwerpvolumestroom is altijd te 
hoog. Het overschot aan druk moet op één of andere manier worden 
weggesmoord. Als er een hoofdinregelafsluiter zit, wordt daarmee het teveel 
aan druk weggesmoord. Als dat niet het geval is moet dit op de voetventielen of 
radiatorkranen worden weggesmoord.  
 
Een rekenprogramma maakt de keus zelf, dus als er een hoofdinregelafsluiter 
wordt ingegeven, wordt hiervoor ook de benodigde instelstand berekend. De 
berekende stand voor het voetventiel of de radiatorkraan van de 
referentieradiator is dan ‘open’. Als er geen hoofdinregelafsluiter zit, berekent 
het programma een smoorstand voor de radiatorkraan. Deze geeft een 
weerstand die voldoende hoog is om het teveel aan pompdruk weg te smoren. 
 
Vervolgens moeten de standen van de afsluiters van de andere radiatoren 
worden bepaald. De weerstand van elke afsluiter moet zo hoog worden 
ingesteld, dat de weerstand van het leidingtraject van de pomp naar de 
betreffende radiator gelijk is aan de weerstand van het traject naar de 
referentieradiator. 
 
Voorbeeld: 
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Afbeelding 9.1 Voorbeeld situatie 

Ter verduidelijking een eenvoudig voorbeeld. De volumestroom per radiator 
bedraagt 0,025l/s.  
 
Het voert te ver om in deze cursus te behandelen hoe de weerstanden van de 
leidingen worden berekend. In dit geval zijn de weerstanden aangenomen en 
gelden bij de ontwerpvolumestromen. 
 
De aansluitleidingen naar de radiatoren hebben allemaal een weerstand van 
3kPa. Ook de doorgaande leidingen hebben allemaal een weerstand van 3kPa. 
De inregelafsluiters bij de radiatoren hebben allemaal een weerstand van 1 kPa 
in open stand. Aanvoer en retour lopen parallel, maar voor het gemak is alleen 
de retourleiding getekend. (De weerstand is het drukverschil dat veroorzaakt 
wordt door de stroming van het water en wordt uitgedrukt in kPa.) 
 
De weerstand van het traject naar de eerste radiator is 3+3+1=7kPa, naar de 
tweede 3+3+3+1=10kPa, naar de derde 13kPa naar de vierde 16kPa en naar 
de laatste 19kPa. De pomp moet dus minimaal 19kPa kunnen leveren bij de 
ontwerpvolumestroom van 0,125l/s.  
 
Pompgrafiek 
Nu moeten we de pompgrafiek bekijken. 
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Op de verticale as staat het drukverschil dat de pomp levert in kPa en op de 
horizontale as de volumestroom in l/s. De krommen geven de zogenaamde 
pompkarakteristiek in de 3 verschillende standen aan. 
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Afbeelding 9.2 Pompcurvebepaling 

In de grafiek is te zien dat de pomp in stand twee gezet moet worden om het 
juiste drukverschil te kunnen leveren bij de beoogde volumestroom. 
 
Nu moet worden bepaald hoe hoog de systeemweerstand moet worden om de 
pompcurve te snijden. Zoals hieronder te zien, moet dit 23kPa worden. 
 

0
fi
2

Q(l/s)

H
(k

P
a
)

stand 2

pompcurve

19

30

0,125

23

 
 

Afbeelding 9.3 Pompcurvebepaling definitief 

Er zijn nu twee mogelijkheden 
Mogelijkheid 1:  
Er is een hoofdinregelafsluiter die een deel van de druk al wegsmoort (4kPa). 
De getallen bij de leidingen en afsluiters geven de weerstand aan in kPa (zie 
afbeeldingen 9.4 en 9.5). 
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Afbeelding 9.4 Installatie met hoofdinregelafsluiter 

Mogelijkheid 2:  
Er is geen hoofdinregelafsluiter, alles moet worden weggesmoord bij de 
radiatoren (komt het meest voor). 
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Afbeelding 9.5 Installatie zonder hoofdinregelafsluiter 

De weerstanden die moeten worden ingesteld met de inregelafsluiters moeten 
worden vertaald in een stand. Daarvoor moet de karakteristiek van de 
radiatorkraan of inregelafsluiter bekend zijn bij verschillende standen. In de 
tabellen van de fabrikant vinden we de karakteristiek, waarbij wordt gewerkt met 
het begrip kv-waarde. 
 
De kv-waarde is de volumestroom in m

3
/h door de afsluiter die een weerstand 

geeft van 100kPa. 
 
De ontwerper kiest uit de kv-lijst van de afsluiter de stand die het dichtst bij de 
benodigde kv-waarde ligt. 
 
Voorbeeld: 
 

kv-lijst van een Heimeier Regulux-N voetventiel ½” 

Stand 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 open 

kv 0,09 0,28 0,52 0,80 1,15 1,52 1,79 1,99 2,09 

 
Weg te smoren druk:  13kPa 
Volumestroom: 0,025l/s 
 
Door de ontwerper wordt de volgende berekening gemaakt om de kv-waarde te 
bepalen: 

25,0
13

025,03636










p

q
Kv v

 

 
In de kv-lijst zien we dat we dichter moeten instellen tussen 1 en 1,5 maar 
dichter bij stand 1,5. Rekenkundig komen we uit op een stand van 1,42.  
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Meer informatie over het maken van een leidingnetberekening is te vinden in 
ISSO publicatie 18. 

9.2 Rekenprogramma’s 
Met een rekenprogramma kan een leidingnetberekening eenvoudig worden 
uitgevoerd. Er zijn verschillende rekenprogramma’s te verkrijgen zoals Vabi 100 
en de ‘Bink’ software van Krijger. 
 

  
 
Er zijn ook fabrikanten van appendages (o.a. Comap en Tour&Andersson) die 
een rekenprogramma voor hun eigen producten aanbieden. 

9.3 Invoergegevens 
In het rekenprogramma moeten in ieder geval de volgende gegevens worden 
ingevoerd: 
 

 Het leidingtraject 

 Het leidingmateriaal 

 Leidingafmetingen 

 Leidinglengten 

 Het vermogen van de radiatoren of andere afnemers 

 Aanvoer- en retourtemperatuur van het water 

 Appendages in de leidingen en eventuele andere weerstanden 

 Alle gebruikte inregelventielen met kv-lijsten 

 Beschikbare pompdruk 
 
De beschikbare pompdruk wordt pas later ingevoerd. Het programma berekent 
eerst de benodigde pompdruk. Met dat gegeven kan een pomp(stand) worden 
geselecteerd. 
Het resultaat van de berekening is alle in te stellen standen van de 
inregelafsluiters bij de in te stellen pompdruk. 
 
 

10 Meten 

Bij toepassing van de voorinstelmethode moeten alleen controlemetingen 
worden verricht. Veelal gebeurt dit bij de eerste woning(en) van een serie. 
Er moet bijvoorbeel worden gecontroleerd of de aanvoerleiding niet teveel af 
koelt. De temperatuur naar de grootste radiator in de woonkamer (dit is vaak 
ver van de opwekker), mag niet meer dan 5°C afnemen. 
De retourtemperatuur van alle radiatoren moet worden gemeten om te 
controleren of de radiatoren goed zijn ingeregeld. 
Als er een meetbare hoofdinregelafsluiter is geplaatst, kan daarmee de totale 
volumestroom worden gemeten ter controle. Indien nodig kan deze vervolgens 
worden bijgesteld. 

10.1 Meetmethoden 
De temperatuur van het CV water kan alleen worden gemeten aan de 
oppervlakte van de leidingen. Bij de ketel is meestal een temperatuuropnemer 
geplaatst, die in het water meet. Omdat we temperatuurverschil meten, is het 
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niet zinvol om deze opnemer te benutten voor onze metingen. Het is zaak om 
bij het meten van een temperatuurverschil voor beide temperaturen dezelfde 
meetmethode te gebruiken. In dit geval de oppervlaktetemperatuur van de 
leidingen. 
 
Er zijn twee methoden om deze temperatuur te meten: 
 
Contacttemperatuur 
Een contacttemperatuur wordt gemeten door een temperatuuropnemer tegen 
de leiding te plaatsen. Er zijn hiervoor speciale sensoren te verkrijgen. De 
sensor meet in alle richtingen, dus er moet voor worden gezorgd dat de 
opnemer de temperatuur van de leiding goed aan neemt. 
 
Infraroodmeting 
Bij infraroodmeting wordt de warmte die de leiding uitstraalt gemeten. Hierbij 
wordt geen contact gemaakt met de leiding. De sensor hoeft slechts op de 
leiding gericht te zijn. De meting wordt nauwkeuriger naarmate er dichter bij de 
leiding wordt gemeten.  
 

 
Op de figuur is te zien wat er gebeurt als de meet-
afstand te groot wordt. De vlek op de muur is het 
oppervlak waar de sensor de temperatuur van meet, 
ofwel ‘spot’. Dit is groter dan een cv leiding. 
Naarmate de afstand kleiner wordt, wordt de spot 
ook kleiner, zodat de meting nauwkeuriger wordt. 
 
In de praktijk is niet deze vlek te zien, maar 
meestal wel een puntje van een laserstraal. Dit is 
alleen een richtpunt en zegt niets over de grootte 
van de spot. 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 10.1 Meten met de infraroodmeter 

Debietmeting 
Een debietmeting is een volumestroom meting en werkt op basis van een 
drukverschil over een bekende weerstand. Bij de meeste meetbare 
inregelafsluiters wordt het drukverschil over de spindel gemeten. De weerstand 
is niet vast, maar is afhankelijk van de ingestelde stand van de afsluiter. De 
stand is af te lezen op de afsluiter.  
 
Voor het berekenen van de gemeten volumestroom is het begrip kv-waarde van 
belang. 
 
De kv-waarde is de volumestroom in m

3
/h door de afsluiter die een weerstand 

geeft van 100kPa. 
 
De fabrikant van de afsluiter geeft een overzicht van de kv-waarden van zijn 
afsluiters bij de verschillende standen. De meeste voor dit doel gebruikte 
instrumenten zijn in staat om de volumestroom te bepalen aan de hand van de 
gemeten druk en de kv-waarde. 
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Afbeelding 10.2 Instelbare inregelafsluiter met ‘hand’computer 

10.2 Meetinstrumenten 
Voor het meten van een contacttemperatuur zijn instrumenten met speciale 
sensoren verkrijgbaar.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Infraroodmeter Micromanometer Contactthermometers 
  Thermistors en thermokoppel 

Afbeelding 10.3 Meetapparatuur voor temperatuur en/of druk 

 
Type meter Meting Meetbereik Nauwkeurigheid Tijdconstante 

Infra rood 
thermometer 

Opp. temperatuur -15 tot 100°C +/-3% aflezing 5s 

Contactthermometer Opp. temperatuur -15 tot 100°C +/-3% aflezing 1s 

Micromanometer Druk en volumestroom 0 tot 200kPa +/-1% aflezing 1s 

Afbeelding 10.4 Toepassingbereik meetapparatuur 
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11 Uitwerking case 

In hoofdstuk 5 ‘waarom inregelen?’ is een voorbeeld gegeven van een 
installatie met daarbij de gevolgen van het niet inregelen van de installatie.  
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Afbeelding 11.1 CV-installatie in voorbeeld-woning 

11.1 Inregelmethode kiezen 
We hebben het hier over een nieuwbouwwoning, dus wordt gekozen voor de 
voorinstelmethode. Er moet dus worden gestart met het maken van een 
leidingnetberekening. 

11.2 Maken leidingnetberekening 
Voor het maken van de leidingnetberekening is gekozen voor uitvoering met 
behulp van een rekenprogramma, in dit geval VABI. De uitvoergegevens staan 
op de volgende pagina. 
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Afbeelding 11.2 Pompselectie 
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Uit de eerste berekening blijkt dat een pompdruk van 11,6kPa bij een 
volumestroom van 0,144l/s nodig is. De pomp levert een druk van 15kPa bij 
0,144l/s in stand 1.  
 
Er is geen hoofdinregelafsluiter, dus het teveel aan druk moet met de 
onderblokken worden weggesmoord  
 
Er wordt ingeregeld met onderblokken omdat de toegepaste radiatorkranen niet 
dubbel instelbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 11.3 Leidingberekening 

 
In afbeelding 11.3 zijn de resultaten van een leidingnetberekening te zien. De 
resultaten worden gegeven per genummerde leiding. Elke regel staat voor een 
leidingdeel in het systeem. 
Het nummer in de eerste kolom is het nummer van de leiding. Deze nummers 
zijn ook te zien op het processchema. Ook het apparaatnummer komt terug op 
het processchema en is het nummer van de radiator. Verder zien we gegevens 
van de leidingen, zoals lengte, afmeting en binnendiameter.  
In de kolom ‘Q kg/s’ wordt de massastroom van het water gegeven. Deze is 
nagenoeg net zo groot als de volumestroom. 
Als berekende gegevens zien we de leidingweerstand per meter en de 
weerstand van het leidingdeel (inclusief appendages). Een belangrijk gegeven 
is te zien onder ‘inregel Pa’. Hier is te zien hoeveel druk moet worden 
weggesmoord met de inregelafsluiter die in het betreffende leidingdeel zit. 
Deze vetgedrukte gegevens zijn het belangrijkst en moeten worden vertaald 
naar de inregelstaat. 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 

|              AERO DYNAMIEK B.V.                                             | 

=============================================================================== 

Programma    : VABI -       LEIDINGNET BEREKENING   VA100        - Versie  4.14 

Projectnummer:                                                     Pagina  6 

Projectnaam  : voorbeeld.PRJ                      

Technicus    : ing L.C.J. Dop                      

Datum        : 20 januari 2003     Tijd : 13:23:38 

Omschrijving : Voorbeeld woning cursus waterzijdig inregelen                

------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTATEN     Voorbeeld woning 

                                            berekende systeemdruk  15000.0 Pa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

nr.  naam  app    Q      lengte   V   druk afmeting              drukval    inregel stand fijn 

           nr     kg/s     m     m/s  Pa/m nr    mm codering     berek.     Pa      klep  inr. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1              0.144     6.0 0.74 484.5   7  16.00 1/2  inch     2907 

   2              0.075     2.0 0.39 144.2   7  16.00 1/2  inch      641 

   3          1     789 W   7.0 0.14  33.6  54  12.00 16.0/12.0     1845       9606  st. 2  34 

   4              0.060     0.2 0.31  94.0   7  16.00 1/2  inch       37 

   5          4     729 W  19.0 0.13  29.4  54  12.00 16.0/12.0     1928       9486  st. 2  26 

   6              0.045     0.2 0.23  56.8   7  16.00 1/2  inch       25 

   7          2    1220 W  12.0 0.22  70.0  54  12.00 16.0/12.0     4627       6762  st. 3  45 

   8              0.021     0.2 0.11  14.7   7  16.00 1/2  inch       19 

   9          3    1065 W  18.0 0.19  55.6  54  12.00 16.0/12.0     3858       7513  st. 3 

  10              0.069     6.0 0.35 121.1   7  16.00 1/2  inch      863 

  11              0.069     2.0 0.35 121.1   7  16.00 1/2  inch      346 

  12          5     706 W   6.0 0.13  27.9  54  12.00 16.0/12.0     1457       9427  st. 2  23 

  13              0.055     0.2 0.28  79.7   7  16.00 1/2  inch       31 

  14          8     442 W  12.0 0.10  18.6  54  12.00 16.0/12.0      739      10113  st. 2 -38 

  15              0.046     0.2 0.23  58.0   7  16.00 1/2  inch       20 

  16          6    1521 W  11.0 0.27 101.8  54  12.00 16.0/12.0     6997       3836  st. 5 

  17              0.016     0.2 0.10  12.8   7  16.00 1/2  inch       21 

  18          7     791 W  18.0 0.14  33.7  54  12.00 16.0/12.0     2187       8624  st. 2  41 
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11.3 Inregelstaat maken 
De inregelstaat is de basis voor de rapportage (zie ook ISSO-56, 
Specificatieblad 4.3). De meeste gegevens worden al in het voortraject 
ingevuld, omdat dit belangrijke gegevens zijn voor de inregeltechnicus. 
Hieronder is de structuur van de rapportage weergegeven. De bladen 
‘Instelstanden’ en ‘Wijzigingen’ bevatten gegevens die vooraf niet bekend zijn, 
de rest wordt door de werkvoorbereider van tevoren ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 11.4 Inregelrapport 

Blad ‘Algemeen’ 
Project: 98 woningen te Voorbeeld 
Adres: Plan ‘waterwoningen’ 
Inregelstaat: Woningtype A 
Aanvang: 10-8-2003 
Gereed: 10-9-2003 
Werkvoorbereiding: Ontwerp en Rekenbureau Design Flow 
Uitvoering inregelen: Instalatiebedrijf LTV bv 
 
Blad ‘Processchema’ 
Het processchema dat hieronder is weergegeven in afbeelding 11.5, is de 
grafische weergave van het rekenprogramma Vabi-100. Alle leidingen zijn recht 
getekend, maar in werkelijkheid liggen ze in een bocht en komen ze vanaf de 
verdeler. 
 
De leidingnummers en apparaatnummers zijn in de resultaten van de 
berekening terug te vinden. 
 
De verdelers zijn getekend als een doorgaande leiding (leiding nummers 4,6,8 
en 13,15,17.). 
 

Fabrikanten 
info 

Wijzigingen 

Instelstande
n 

Inregelprocedur
e 

Processc
hema 

Algemeen 

 
 
 

Project 
98 woningen  
te Voorbeeld 
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Afbeelding 11.5 Processchema rekenprogramma 

Blad ‘Inregelprocedure’ 
De installatie is waterzijdig ingeregeld met behulp van de voorinstelmethode. 
De standen van de onderblokken zijn bepaald aan de hand van een 
leidingnetberekening. 
 

Stap 1 Installatie controle 

 Ontwerp Gemeten/geconstateerd 

Ketel Intergas type 1  

Pomp Grudfos UPS25-40-130  

Onderblok/voetventiel/radiatorkraan. Heimeier Vekolux N  

Alle componenten geïnstalleerd? Ja  

   

Stap 2/3 Instellen 

Radiatornummer Ruimte Ontwerpstand Ingestelde stand 

1 Slaapkamer 2,3  

2 Slaapkamer 3,5  

3 Slaapkamer 3,0  

4 Badkamer 2,3  

5 Woonkamer 2,2  

6 Woonkamer 5,0  

7 Keuken 2,4  

8 Hal 1,6  

    

Pomp  Zolder 1  

  
Blad ‘Wijzigingen’ 
Op dit blad worden in het rapport wijzigingen gerapporteerd. 
 
Blad ‘Fabrikanten informatie’ 
Onderblok:  Heimeier Vekolux N 
Aantal slagen: 6 (maximaal) 
Gereedschap: Geen (afsluitkap gebruiken) 
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Afbeelding 11.6 Onderblok 

Voor het maken van een voorinstelling wordt het onderblok met de afsluitkap 
gesloten en aansluitend het benodigde aantal slagen geopend. Als 
insteloriëntatie dienen de vier markeringen op de sterzijde van de afsluitkap 

11.4 Controle installatie 
Bij aankomst wordt gecontroleerd of alles aanwezig is wat op de tekeningen 
staat en op dezelfde plaats gemonteerd is. Controleer merk en type van 
inregelafsluiters en pomp. 
Als er afwijkingen zij ten opzichte van de eerste inregelstaat, worden deze 
onder het hoofdstuk ‘wijzigingen’ vermeld. De werkvoorbereider moet altijd over 
afwijkingen worden geïnformeerd. Deze beslist of een aangepaste berekening, 
en dus ook een aangepaste inregelstaat moet worden gemaakt. 

11.5 Instellen inregelorganen 
Stel de onderblokken in volgens de tabel in de inregelstaat. Eerst dichtdraaien 
en dan het aantal slagen open. Vul op het blad ‘inregelprocedure’ achter de 
ontwerpwaarden de werkelijk ingevulde waarden in. 
 
Pas op als in de inregelstaat standen kleiner dan stand 1 voorkomen. Er wordt 
geadviseerd niet lager dan stand 1 in te draaien. Afhankelijk van de doorlaat in 
kleinere standen kan hiervan worden afgeweken. Overleg dit altijd met de 
werkvoorbereider of de ontwerper. 

11.6 Pomp afstellen 
CV-ketels en andere warmte opwekkers worden nogal eens gestolen. Meestal 
worden ze op de dag van oplevering geplaatst. Pas op het laatste moment kan 
de installatie in bedrijf worden gesteld. Zet daarna de pomp in de juiste stand. 
Vul op het blad ‘inregelprocedure’ achter de ontwerpwaarden de werkelijk 
ingestelde waarde in. 

11.7 Controle 
Als de installatie in bedrijf is genomen, kan een controle worden uitgevoerd op: 

 Temperatuurverschil, elke radiator moet ongeveer hetzelfde 
temperatuurverschil hebben tussen aanvoer en retour. De 
retourtemperaturen moeten bij vollast in dezelfde orde van grootte liggen. 

 Aanvoertemperatuur naar de grootste radiator in de woonkamer. De 
aanvoertemperatuur mag maar 5% dalen van de ketel tot aan deze 
radiator. 

 
De resultaten van de controle worden in het rapport vermeld onder 
‘inregelprocedure’. In de praktijk wordt de controle meestal uitgevoerd bij de 
eerste (proef)woning.  
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11.8 Rapportage 
Als bovengenoemde stappen zijn uitgevoerd en opgeschreven, is het rapport 
meteen klaar.  
 

11.9 Vloerverwarming 
Als in een CV-installatie ook vloerverwarming is opgenomen, zijn er twee 
mogelijkheden: 
 
 

 De vloerverwarming werkt met afwijkende 
(lagere) temperaturen, zoals meestal in een 
HTV-systeem. Het vloerverwarmingssysteem 
is dan een systeem binnen het hoofdsysteem. 
De pompstand en de stand van de 
inregelafsluiter worden separaat berekend. Let 
op bij het controleren op temperaturen, dat 
deze afwijkend zijn. Het waterzijdig inregelen 
van een dergelijk systeem is zeer belangrijk. 
Als er teveel water recirculeert, wordt de 
temperatuur van het water te laag, zodat de 
stralingswarmte niet wordt gevoeld. 

 
 
 
 
 

 De temperatuurtrajecten zijn gelijk aan die van 
de radiatoren, hetgeen meestal het geval is bij 
een LTV-systeem. Elke vloerver-
warmingsgroep kan dan worden gezien als 
een radiator met een hoge weerstand (of een 
lange aansluitleiding). Per groep moet een 
inregelafsluiter zijn gemonteerd. De 
werkvoorbereider kan de standen bepalen. 

 
 
 
 
 
 

12 ISSO 56 

Inregelen van ontwerpvolumestromen in individuele verwarmingsinstalla-
ties in woningen 
ISSO-publicatie 56 geeft in een logische opeenvolging van handelingen weer 
hoe individuele warmwaterverwarmingssystemen in woningen worden 
ingeregeld.  
 
Deze publicatie kan als naslagwerk dienen voor deze cursus, mede omdat de 
cursus voor een groot deel aan de hand van deze publicatie is opgesteld en 
gedoceerd. 
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