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In het huidige energielabel voor de bestaande bouw zijn de Gaskeurlabels
tevens geaccepteerd. Het is dan ook eenvoudig om met het toepassen van
een moderne HR-ketel één of meer labelsprongen te maken zonder dat grote
aanpassingen aan de woning noodzakelijk zijn. De inzet van verbeterde en
innovatieve gastechnieken, de goede samenwerking met duurzame energieopwekkers en de bewezen prestaties geven de leden van de VFK een extra
stimulans om de ingezette weg verder te vervolgen.

Vernieuwde VFK

De VFK heeft als voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen en de noodzaak tot voortdurende energiebesparing haar organisatie vernieuwd. Met
deze vernieuwde organisatie kan nog beter en sneller worden ingespeeld op
de wensen van vele partijen. Met betrouwbare, zuinige toestellen met een
hoog comfort en een geringe uitstoot aan schadelijke stoffen tegen acceptabele kosten. Maar ook eenvoudige toestelaansluiting, hoge toestelveiligheid
en objectieve voorlichting naar gebruikers wordt gewaarborgd.
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Niet alleen sterk
in innovatieve keteltechniek
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Niet alleen sterk in innovatieve keteltechniek

Al ruim veertig jaar zijn alle Nederlandse
cv-ketelfabrikanten verenigd in de
Vereniging van Nederlandse Fabrieken
van Ketels voor Centrale Verwarming
(VFK). Een sterk samenwerkingsverband
dat actief is op vele terreinen. Dankzij deze
samenwerking is Nederland in Europa
koploper op het gebied van energiezuinige
cv-techniek. De VFK streeft ernaar om
deze koppositie te behouden door optimaal combineren van gastoestellen
en duurzame technieken.

Kloppend hart

De geschiedenis van de VFK begint in 1971, de
periode waarin de eerste gietijzeren cv-ketels terrein beginnen te winnen. In de jaren daarna is de
betrouwbaarheid, het comfort en de rendement
van de cv-ketels enorm toegenomen. Dankzij de
vrijwillige samenwerking van Nederlandse ketelleveranciers ( VFK) in samenwerking met de overheid is het huidige ketelpark in Nederland op een
niveau gebracht waar de andere landen in Europa
slechts van kunnen dromen. Door de introductie
van de HR-ketel is een besparing gerealiseerd van
ruim 20% op het jaarlijkse energiegebruik van
woningen met een totale kostenbesparing voor
gebruikers van ruim 15 miljard euro.
De VFK streeft ernaar om zijn koppositie te handhaven. De technische ontwikkelingen bieden daartoe voldoende mogelijkheden. Combinaties van
de gastechniek met andere technieken brengen
rendementen van maar liefst 140% in zicht. HRketels zijn bijvoorbeeld te combineren met technieken waarbij naast warmte ook elektriciteit
wordt geproduceerd zoals de micro-wkk techniek
(HRe-ketel). In combinatie met warmteopwekking
door zonne-energie geeft een HR-ketel een uitstekende back-up indien de zon even niet schijnt.

Bij de combinatie met een warmtepomp levert de HR-ketel de aanvullende
benodigde warmte die gevraagd wordt bij
extreem lage temperaturen en een piekvraag
naar warm tapwater (de hybride ketel). De HRketel wordt dan ook beschouwd als het kloppend
hart van de verwarmingsinstallatie: het is de betrouwbare basis en door duurzame aanvullingen
wordt het systeem steeds energiezuiniger.

Energie besparen blijft belangrijk

Nederland is een gasland bij uitstek. En aardgas
hebben we nodig om in de overgang naar een
echt duurzame energievoorziening te kunnen
voorzien in onze groeiende energiebehoefte en
om klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.
De VFK onderstreept het belang van energiebesparing en de inzet van duurzame toepassingen in de gebouwde omgeving, zodat we kunnen
besparen op het verbruik van fossiele energie.
Ook de komst van biogas en groen gas wordt
toegejuicht. Daarmee kan door bijmenging het
aardgas worden vergroend en blijven onze gasreserves langer op peil.

Kwaliteit als grootste zorg

Om uitdrukking te kunnen geven aan de verbeterde prestaties van ketels is op initiatief van
de VFK samen met KIWA Gastec het zogenaamde
Gaskeurmerk in het leven geroepen. Dit Gaskeurmerk is doorontwikkeld tot een zeer hoogwaardig label dat onder controle staat van de overheid
via de Raad van Accreditatie. De basisregels voor
dit label zijn gebaseerd op voorwaarden voor
veiligheid en betrouwbaarheid van het toestel.

Deze Nederlandse eisen overstijgen de minimale
eisen die in Europa worden gehanteerd. De consument is hiermee dus verzekerd van een toestel
dat voldoet aan de allerhoogste eisen.
De inbreng van de VFK is niet alleen beperkt geweest tot de ontwikkeling van ketels. Bij de totstandkoming van normeringen voor de bepaling
van de energetische prestaties van woningen is
de VFK ook nauw betrokken geweest en zal dit
ook blijven. De VFK beperkt zich bij het opstellen
van deze normeringen niet alleen tot de gastoepassingen, maar neemt hierin ook vaak het initiatief op zich om breder te kijken en informatie te
delen met andere betrokkenen. Mede dankzij de
gezamenlijk inspanningen is het mogelijk gebleken om de eisen voor nieuwbouwwoningen (EPC)
te reduceren tot een EPC van 0,6. En dit tegen
aanvaardbare kosten.

