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CV optimalisatie met digitale metingen 
 

Inleiding 
CV optimalisatie, ook wel waterzijdig inregelen, heeft een aantal mogelijke voordelen: 

• Reductie van het jaarlijks gasverbruik doordat de ketel efficiënter werkt. Dit heeft zelf weer 

een aantal voordelen: 

o Lagere energiekosten, 

o Minder CO2 uitstoot en dus duurzamer 

• Verhoging van net warmtecomfort. Bijvoorbeeld doordat te warme of te koude ruimtes niet 

meer voorkomen, of doordat er minder tocht of “valse trek” in het huis is. 

CV optimalisatie kan in veel gevallen worden gedaan door de bewoner van  het huis. Een eerste 

vereiste daarvoor is dat er een goed inzicht is in de huidige werking van de CV ketel en de radiatoren 

in het huis. Een tweede is voldoende kennis hoe een CV systeem geoptimaliseerd kan worden. Om 

inzicht krijgen in de huidige werking van het CV systeem (=samenspel van ketel en radiatoren) is er 

een digitaal meetsysteem ontwikkeld. Dit meetsysteem wordt beschreven in het eerste hoofdstuk 

van dit document “Handleiding CVOpti”. Kennis over CV optimalisatie begint met een introductie 

door leden van een team van vrijwilligers van EnergieRijkHouten – iedereen in Houten kan zich 

daarvoor aanmelden bij www.energierijkhouten.nl. Een tweede stap is een verdieping oor een 

aantal websites te bestuderen. Tenslotte kan het tweede hoofdstuk van dit document “CV-

optimalisatie of waterzijdig inregelen” erbij helpen.  

Het meetsysteem is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Duurzaamheidsfonds Houten en 

medewerking van het Fablab in Houten.  

 

  

http://www.energierijkhouten.nl/
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Inleiding 
Het CVOpti systeem bestaat uit een aantal meetkastjes en een Raspberry Pi. De meetkastjes worden 

gebruikt om de in- en uitgaande temperaturen van de ketel en de CV radiatoren te meten. De 

gemeten temperaturen worden draadloos naar de Raspberry Pi gestuurd. De Raspberry Pi is een 

kleine computer en heeft twee taken: het ontvangen en opslaan van de gemeten temperaturen  en 

en een website beschikbaar stellen waar de meetgegevens ingezien kunnen worden.  

Meetkastjes 
De meetkastjes meten elk 3 temperaturen: de temperatuur van de ruimte waar het kastje staat de 

in- en uitgaande temperaturen van de ketel/radiatoren. Dat temperatuursensoren van de in- en 

uitgaande temperaturen  zitten aan het einde van de twee draden die uit het kastje komen. De 

sensoren met een blauw label moeten aan de uitgaande leidingen verbonden worden en die met de 

rode labels aan de ingaande leidingen. De meetkastjes hebben een batterij aan boord waarop ze 

met gemak een week moeten kunnen functioneren. De meetkastjes meten op geregelde momenten 

de 3 temperaturen en sturen die door naar de Raspberry Pi als er een significant verschil is met de 

vorige meting. 

De metingen worden verstuurd via kleine zenders en ontvangers en zijn autonoom, dwz 

onafhankelijk van andere apparatuur of verbindingen.  
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Figuur 1. Meetkastje met nummer 5. De balpen licht erbij om een indruk te krijgen van de schaal. Zie ook de twee labels 
(rood en blauw) en de kleine zwarte sensoren aan het einde van de draden. 

Mocht er iets fout zijn, dan knippert er in het meetkastje een led. Lees hieronder wat dat knipperen 

betekent.  

Naast de knipperende led is er een tweede rode led. Als het kastje ingeschakeld is brand dit ledje; 

het “power on ledje”. De knipperende rode led is een tweede grotere led en het is gemakkelijk te 

zien als die knippert.  

Met de schakelaar aan de zijkant kan het meetkastje aan- en uitgezet worden. Zet het kastje uit als 

het niet gebruikt wordt om de batterij te sparen.  Het aanzetten van de meetkasjes volgt een zeker 

patroon: 

• Het “power on ledje” gaat branden. 

• Na zo’n 5 seconden gaat de knipperende led aan voor de duur van ongeveer 60 seconden.  

• Daarna gaat, of de led knipperen en is er iets fout, of de led gaat uit en wordt er voor het 

eerst de temperaturen gemeten en doorgezonden. Kijk hieronder hoe je snel kunt zien of 

een meetkastje al gegevens verstuurd heeft.  

De meetkastjes worden ook wel meetapparatuur en units genoemd. 

Raspberry Pi 
De Raspberry Pi vangt alle verstuurde gegevens op en slaat die op in een database. Middels een 

kleine website die op de Raspberry Pi staat kunnen deze gegevens ingezien worden. Om 

onafhankelijk te zijn van internet en wifi verbindingen straalt de Raspberry Pi een eigen wifi signaal 

uit. Op dat wifi signaal kan je inloggen en dan gebruik maken van de website. De Raspberry Pi hoeft 

daarom niet met een lokaal netwerk worden verbonden. Geen van je gegevens worden verstuurd en 

alles blijft “in je huis”.  

De Raspberry Pi moet veilig worden uitgezet. Lees verder om te zien hoe dat moet. Het aanzetten 

gaat eenvoudig: gewoon de stroom aansluiten. De zenders die gebruikt worden zijn dusdanig dat het 
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in het algemeen niet uitmaakt waar de Raspberry Pi in huis staat. Omdat het eigen wifi-signaal niet 

zo sterk is, is het wel gemakkelijk om het op een plaats neer te zetten dichtbij waar je ook met je 

laptop/tablet werkt.  

De Raspberry Pi wordt ook aangeduid met RPi.  

Betekenis knipperende led 
Er is een rode waarschuwings led gemonteerd en die knippert als er iets fout is. Hieronder de 

betekenis van het knipperen 

2x – de zender van het meetkastje kan niet gestart worden. Dit is een hardware fout. 

3x – de server om de data te ontvangen kan niet gevonden worden. Staat de RPi wel aan? 

4x – de server is wel gevonden maar reageert niet op de instellingen die naar de server gestuurd 

worden. Deze fout zou niet moeten kunnen optreden. Er is dan iets mis met de software of 

hardware op de RPi 

5x – aantal temperatuursensoren is niet zoals verwacht (3 stuks). Dit is een hardware fout. 

Behalve als je vergeten bent de RPi aan te zetten, kan je zelf niets doen om de geconstateerde fout 

te herstellen. Mocht er dus iets niet goed gaan, roep dan hulp in. 

 

Wifi netwerk van de RPi 
De RPi heeft een eigen wifi met de naam cvopti-webgui. Log in op dit netwerk met wachtwoord 

aA23%%bBcC4590. Gebruik dit netwerk als je gegevens wilt bekijken of de RPi uit wilt zetten. 

Je kan de gemeten gegevens inzien via http://10.3.141.1   

Namen van de temperaturen 
Elk meetkastje heeft een eigen naam en, behalve het meetkastje voor de CV ketel ook een eigen 

nummer. Het nummer van het kastje staat op één van de zijkanten van het kastje. De standaard 

naam van het meetkastje voor de ketel is “ketel”. De standaard namen voor de meetkastjes voor de 

radiatoren zijn “rad1”, “rad2”, enz. Middels de website kan je de namen van de meetkastjes voor de 

radiatoren aanpassen aan je eigen situatie. Je kan ze een naam geven die overeenkomt met hun 

locatie, zoals “hal”, “keuken:, “woonkamer” en “badkamer”.  

Een CV installatie heeft een “warme kant” en een “koude kant”. De “warme kant” zijn alle leidingen 

die vanaf de ketel het warme CV water brengen naar de radiatoren. De “koude kant” zijn alle 

leidingen die het CV water uit de radiatoren terug voeren naar de ketel.  

Elk meetkastje kan 3 temperaturen meten: ééntje voor de warme kant van ketel of radiator, ééntje 

voor de koude kant van een ketel of radiator en ééntje die de temperatuur meet op de plaats waar 

het meetkastje staat.  

In de grafieken heten de 3 temperaturen van de ketel: ketel_warm, ketel_koud en ketel_kmr, waar 

kmr staat voor kamer. Als een meetkastje, bijvoorbeeld, de naam “hal” heeft, dan heten de 

temperaturen hal_warm, hal_koud en hal_kmr.  

http://10.3.141.1/
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Plaatsen van de kastjes 
Uit een kastje komen twee draden, elk met een kleine zwarte temperatuursensor aan het eind. Elke 

draad heeft een rood label of een blauw label. Monteer de rode sensor aan de warme kant van de 

ketel of radiator en de blauwe sensor aan de koude kant van de ketel of radiator. Het is het 

gemakkelijkst om de sensoren aan de leiding te bevestigen en niet aan/op de radiatoren zelf. 

 

Figuur 2. Het meetkastje met de naam Ketel verbonden met een CV ketel 😊. Er is altijd een wirwar van leidingen bij een 
CV ketel, zorg dat je de sensoren op de goede leidingen plaatst. 

Plaats het kastje met naam “ketel” op de zijkant dus bij de ketel, met de rode sensor aan de leiding 

die het warm gemaakte water naar de radiatoren brengt. De blauwe sensor maakt je aan de leiding 

vast die het koudere water weer naar de ketel brengt. De overige kastjes kun je in willekeurige 

volgorde plaatsen bij de radiatoren die je wilt meten. Schrijf alleen op welk nummer van het kastje 

waar staat. Dat maakt het later makkelijk om in het programma de radiatoren een relevante naam te 

geven.  

Website 
Ga naar de website via http://10.3.141.1 of via http://10.3.141.1/cv/showdata.php Je komt dan bij 

de pagina om grafieken te zien. De heel website heeft maar 4 pagina;s:  

1. Meetgegevens inzien middels grafieken,  

2. zien of de meetapparatuur werkt 

3. de namen van de radiatoren aanpassen aan je eigen situatie en  

4. de RPi uitzetten.  

http://10.3.141.1/
http://10.3.141.1/cv/showdata.php.j
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Deze pagina’s worden hieronder besproken.  

Meetgegevens inzien via de Grafiek pagina 
De grafiek pagina ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

 

Wil je een specifieke datum zien, gebruik dan 

 

 

Je kunt ook een snelkeuze button gebruiken om een dag eerder of een dag later te zien. Hier dus of 

14 november of 16 november. 

 

 

Voor de ketel en de radiatoren worden 3 temperaturen getoond: de warme en koude temperaturen 

en de temperatuur van de ruimte waar het meetapparaat zich bevindt. Je kan kiezen welke van de 

temperaturen in de grafiek getoond worden en welke van de radiatoren en de ketel middels 

“Update grafiek” 



7 
 

De verticale “rode” banen in de grafiek laat zien wanneer de ketel brandt, althans, dit is op dit 

moment nog experimenteel.  

 

  

Als het CV systeem soms niet in het HR regime werkt toont de grafiek ook een horizontale 

lichtblauwe balk, zoals in het (kunstmatig) voorbeeld hieronder: 

 

Daar waar de Ketel warme lijn loopt in zowel een rode vertikale balk en ook in de blauwe horizontale 

balk werkt het CV systeem niet in het HR regime. Het is dus een teken dat het cv systeem beter 

ingesteld kan worden.  

Numerieke analyse 
Naast de grafiek staat op deze pagina nog een aantal tabellen. 
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Van alle meetkastjes wordt de koudste (minimum), gemiddelde en warmste (maximum) 

temperaturen weergegeven. Voor elke meetkastje dus 3 x 3 temperaturen. In het voorbeeld 

hierboven waren op die dag maar twee meetkastjes aangesloten eentje bij de ketel en eentje in de 

hal. 

 

Ook wordt een schatting gemaakt van wanneer de ketel brandt (de rode vertikale banen in de 

grafiek) en daarop gebasseerd een schatting van energieverbruik. Dit is een eenheidsloos getal, dus 

geen kubieke meters of kWh. Als de ketel niet in het HR regime werkt, wordt ook wordt geschat 

hoeveel procent op die dag door cv optimalisatie bespaard kan worden. In onderstaande voorbeeld 

dus 6.6%. Maw, als het gas verbruik op die dag 10m3 was, dan kun er 0.66m3 bespaard worden.

 

Verder worden er 1 of 2 tabellen gemaakt zoals hieronder 

 

Hierin staat de ketel centraal. Als een ketel brandt kan het CV systeem wel of niet in het HR Regime 

opereren. De tabellen geven informatie hoeveel tijd het systeem wel in het HR regime werkt en 

wanneer dat niet het geval is. De betekenis van de kolommen: 

gem Warm: gemiddelde temperatuur van het cv water dat uit de ketel komt of in een radiator gaat. 

gem Koud: idem voor de ketel in of uit de radiator 

max Warm: de maximum temperatuur uit de ketel of in de radiator 

delta T graden: het gemiddelde verschil tussen de ketel/radiator in- en uitgang. 

delta T%: zelfde als delta T graden maar dan uitgedruk in het percentage van de gemiddelde warme 

temperatuur 

Tijd wel/niet HR: hoeveel tijd de ketel wel of niet in het HR regime opereerde (zie hieronder voor 

uitleg).  

Opmerkingen/Opties: zijn fouten de gezien worden of iets wat je mogelijk zou kunnen doen. Dit is 

voor 100% op eigen risico en zonder enkele garantie. 

Het zijn geen eenvoudige tabellen en zijn bedoeld om inzicht te geven in de mogelijke betekenis van 

de gemeten temperaturen. Een HR ketel zit in het HR regime als de temperatuur van het water dat 
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van de radiatoren komt en de ketel ingaat ten hoogste 56 graden is. Als dat zo is, dan gebruikt de 

ketel het minste gas en stoot dan dus oom het minste CO2 uit.  

Als je cv systeem altijd in het HR regime werkt, dan zie je de tabel “Niet in HR  Regime” niet. Idem als 

de ketel nooit in het HR Regime werkt.  

Het programma probeert op grond van de meetgegevens eerst uit te rekenen wanneer de ketel 

brandt. Alleen tijdens de momenten dat de ketel brandt, wordt onderzocht of de koude kant van de 

ketel en radiatoren een temperatuur hebben die hoger is dan 56 graden.  

• Opmerkingen/Opties zijn fouten de gezien worden of iets wat je mogelijk zou kunnen doen. 

Dit is voor 100% op eigen risico en zonder enkele garantie.  

 

Van de laatste tabel op deze pagina tenslotte vind je hieronder een voorbeeld 

 

 

Het komt af en toe voor dat er een vreemde temperatuur wordt doorgegeven. Het programma 

probeert dit te corrigeren. Welke correcties gemaakt worden zie je in deze tabel.  

Ook kan het gebeuren dat je per ongeluk de koude en de warme temperatuur verkeerd aan de 

radiator of ketel vastmaakt. Dat kan je hier ook terugvinden. 

 

Meetgegevens tonen 

Helemaal onderop de pagina zie je een button . Middels deze 

button komt er in deze pagina een tabel met alle meetgegevens in een formaat dat Excel goed 

begrijpt. Een voorbeeld zie je hieronder 
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Controleren of de meetapparatuur werkt, de status pagina 
Middels http://10.3.141.1/cv/showStarted.php krijg je een overzicht zoals hieronder 

 

Het laat zien wanneer een meetapparaat voor het laatst gegevens heeft verstuurd. Als je net een 

meetapparaat hebt aangezet, dan zou je dit binnen ongeveer twee minuten moeten gaan zien op dit 

scherm. Gebeurt dat niet, dan is er iets mis. Kijk dan naar hoe de led knippert. Elk meetkastje stuurt 

zeker één keer per uur gegevens naar de server. Dat betekent ook dat als een meetkastje al 70 

http://10.3.141.1/cv/showStarted.php
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minuten niets van zich heeft laten horen, dat er iets mis is. Gebruik dus deze pagina om te kijken of 

alles nog goed gaat. 

De pagina ververst zichzelf elke 30 seconden. Je ziet dus steeds de laatste toestand.  

Eigen namen geven aan de radiatoren  
Op deze pagina kome je via  http://10.3.141.1/cv/namen.php . Je zie dan een scherm zoals hieronder 

 

Geef de radiatoren nu een naam die je makkelijk kunt herkennen.  Als je de nieuwe namen gegeven 

hebt, klik dan op “Opslaan”. Daarna zie je bijvoorbeeld een pagina zoals hieronder 
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Let op dat op de pagina staat “De namen zijn aangepast, zie hieronder”. Ga met een van de links aan 

de bovenkant van de pagina verder met wat je wilt.  

Uitzetten van de RPi 
De RPi moet op de volgende manier uitgezet worden. De stekker uit het stopcontact trekken kan er 

voor zorgen dat de RPi kapot gaat en niet meer werkt. 

Veilig uitzetten doe je met http://10.3.141.1/cv/uitzetten.html en dan bevestigen met  

 

Het klikken op “RPi nu veilig uitzetten”. 

Dit is nu verder onomkeerbaar. De RPi gaat uit en slaat geen gegevens van de meetkastjes meer op. 

Om de batterijen te besparen, zet de meetkastjes aub uit.  

Je kan hier ook de RPi opnieuw opstarten als je denkt dat er iets is misgegaan en dat door een 

herstart mogelijk verbeterd wordt.  

 

http://10.3.141.1/cv/uitzetten.html


13 
 

Stappenplan installeren meetkastjes 
1. Bedenk welke radiatoren je wilt meten en maak er een lijst van. 

2. Bedenk waar je de RPi wilt neerzetten. Moet dicht bij een vrij stopcontact zijn en, omdat de 

wifi van de RPi niet zo sterk is, ook ergens waar je makkelijk de website kunt gebruiken. 

Suggestie: werkkamer, slaapkamer, of de woonkamer. 

3. Zet de RPi op je gekozen plek neer en doe de stekker in het stopcontact. Nooit zomaar de 

stekker er weer uittrekken, dat kan de RPi kapot maken. Stroom afzetten doe je middels de 

website, zie hierboven. 

4. Wacht een paar minuten en log met je laptop/tablet/smart phone in bij het wifi van de RPi. 

Hierboven staat hoe dat moet. 

5. Ga nu naar de “status” pagina. Als het goed is staat overal “Nooit gezien”. 

6. Plaats nu je kastje met naam “ketel” bij je CV-ketel. De rode sensor aan de uitgaande CV 

leiding en de blauwe sensor aan de terugvoer leiding. Wees voorzichtig, trek nooit aan de 

draden met de sensoren. Ze gaan gemakkelijk kapot.  

7. Schakel nu het kastje in en wacht zo’n 2 minuten. Controleren of er een led knippert. Kijk op 

de status pagina of de server de ketel “ziet”.  

8. Ga zo door met de radiatoren de je wilt meten: sensoren plaatsen en daarna meetkastje 

aanzetten en 2 minuten wachten. 

9. Optioneel: Ga op de website naar de pagina waar je de namen van de radiatoren kunt 

aanpassen. 

10. Zet je thermostaat hoger zodat de ketel zal gaan branden. Controleer nu of alles goed is 

gegaan: 

• Worden meetgegevens door alle meetkastjes verstuurd en ontvangen door de 

server. Kijk hiervoor op de status pagina 

• Voor de ketel en alle gemeten radiatoren moet gelden dat de temperatuur aan de 

“warme” kant hoger is dan aan de “koude” kant. Controleer of dat zo is op de grafiek 

pagina. Zie je dat dat ergens niet zo is, controleer of je de sensoren goed hebt 

aangesloten. Zo niet, verbeter het dan.  

• Mocht alles goed zijn aangesloten en toch is de temperatuur ergens aan de warme 

kant lager dan aan de koude kant, dan kan het zijn dat de installateur een fout heeft 

gemaakt bij de installatie van je CV systeem. Die zou eigenlijk niet mogen gebeuren, 

maar een fout is natuurlijk snel gemaakt. Voordat je de installateur belt, voel voor 

de zekerheid nog eens of de uitgaande leiding van de radiator (zit altijd aan de 

onderkant van de radiator) echt warmer is dan de leiding die aan de bovenkant de 

radiator ingaat.  

11. Wacht nu een dag en bekijk dan je gemeten temperaturen. Je kan verrast worden door hoe 

je ketel je huis verwarmt:  

• hoe vaak gaat de ketel aan,  

• welke temperaturen heeft het CV water dat de ketel verlaat  

• hoe zit het met de temperatuur van de terugvoer leiding, is die boven de 56 graden? 

• Hoe doen je radiatoren het? Wat is de temperatuur aan de koude kant?  

• Zit er veel temperatuur verschil tussen het CV water dat de ketel verlaat voordat je 

bij je radiatoren aankomt?  Zo ja, dan kan je leidingverlies hebben: tijdens de weg 

van ketel naar radiator wordt blijkbaar veel warmte verloren 

• Enz, enz, enz. 
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Inleiding  
Ketels en de radiatoren samen staan vaak niet goed afgesteld. Dat heeft tot gevolg dat er meer 

aardgas wort gebruikt dan nodig is om het huis comfortabel te verwarmen. Via EnergieRijkHouten 

kan je meer leren over wat een CV ketel precies doet en hoe je kan zien of je CV ketel optimaal 

functioneert. Het verschil in gasverbruik tussen een slecht afgesteld CV systeem en een goed kan zo 

maar 10% van je verbruik zijn. Bij een verbruik van 1400m3 aardgas per jaar is dat dus zo’n 140m3 

en rond de 100 euro per jaar. Ook scheelt het 10% van je CO2 uitstoot oftewel, zo’n 280kg. 

Er zijn veel artikelen op het internet te vinden die uitleg geven over CV optimalisatie, ook wel 

waterzijdig inregelen genoemd. Het lijkt me dus niet verstandig om dat allemaal te gaan herhalen. 

Vandaar dan ik hieronder een korte uitleg geef en dat je daarna op verschillende sites kan zien welke 

acties je kan nemen.  

 

HR ketels en HR regime 
Bijna alle CV ketels in Nederland zijn een HR ketel. Hier staat HR voor “Hoog Rendement” en een 

rendement van 110% wordt genoemd. Deze HR Ketels kunnen zo’n 10% zuiniger zijn dan de vorige 

generatie ketels, de VR ketels, ofwel de Verhoogd Rendement ketels.  

Echter, een HR ketel is alleen efficiënter dan een VR ketel als de HR ketel op een goede manier is 

afgesteld. Een HR ketel is alleen zuiniger als die ketel in het HR Regime opereert. En een HR ketel 

werkt in het HR Regime als het water dat van de radiatoren weer terugkomt bij de ketel een 

temperatuur heeft van 56 graden of lager. Is die, zogenaamde, retourtemperatuur hoger dan 56 

graden, dat werkt je ketel niet in het HR Regime. De kunst van CV optimalisatie is nu het geheel van 

CV ketel en radiatoren zo af te stellen dat  

1. Je huis comfortabel warm wordt en 

2. Je HR ketel ook in het HR regime werkt 

Uitleg over hoe je dat inregelen nu precies doet  wordt moeilijk doordat verschillende ketels 

verschillende mogelijkheden hebben om geregeld te worden. Sommige ketels hebben bijna geen 

instellingen die je als bewoner kunt aanpassen en anderen hebben weer zoveel instellingen dat het 

lastig wordt te begrijpen wat al die instellingen nu precies doen. Het is dus zaak om de handleiding 
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van je ketel goed te lezen  en bij de hand te hebben als je zelf gaat proberen je CV systeem te gaan 

inregelen. Maar voordat je aan de slag gaat, lees eerst onderstaande. 

Geen aansprakelijkheid 

Voor de volledigheid: ik ben een enthousiaste hobbyist en geen installateur. Ik ben 

niet aansprakelijk voor schade of andere ongewenste gevolgen die worden geleden 

naar aanleiding van wat ik heb geschreven over CV-optimalisatie. 

Noteer je beginsituatie 

Voordat je begint met wijzigingen aan te brengen aan je CV systeem, noteer dan eerst de 

huidige instellingen. Doe dit zowel voor de instellingen van de ketel als ook de standen van 

de radiatorknoppen. Je bent dan altijd in staat de instellingen weer terug te brengen in de 

oude stand! Het optimaliseren van je CV systeem kan complex zijn en hoeft niet succesvol te 

zijn. Vandaar! 

Test of je ketel al in het HR Regime werkt 
Je kunt eenvoudig testen of je ketel al optimaal werkt, of de retourtemperatuur al 56 graden of lager 

is. Tenminste als je de schoorsteen van je CV ketel kan zien. Mocht dat zo zijn, doe dan de 

eenvoudige snelle test: 

1. Zorg ervoor dat je het komende uur geen warm water tapt. Dat kan namelijk deze test 

verstoren.  

2. Draai de thermostaat flink omhoog, zet hem op 26 graden of meer en zet in de ruimte waar 

de thermostaat staat de deuren en ramen open. Daardoor kan de warmte goed naar buiten 

ontsnappen en blijft de ketel draaien, want dat is de bedoeling. 

3. Na het omhoog  

4. draaien van de thermostaat, kijk een uur lang regelmatig naar je schoorsteen van je CV ketel. 

Komt er, zeker na 30 minuten, meer dan een beetje witte rook uit, dan is je CV systeem niet 

optimaal ingesteld.  

Toelichting: als je aardgas verbrandt dan komt daar CO2 (kooldioxide) en hete stoom (verdampt 

water) bij vrij. In die stoom zit veel energie. Als je CV systeem optimaal functioneert, gebruikt de 

ketel ook de energie van de stoom - de stoom condenseert in je CV ketel wordt dus gewoon water. 

Als je CV niet optimaal functioneert gaat die stoom door de schoorsteen naar buiten en condenseert 

in de lucht: de witte rook uit de schoorsteen.  

Als je warm water tapt, dan ontsnapt de stoom bijna altijd door de schoorsteen naar buiten en zie je 

witte rook. Dat komt omdat het warm water maken op een iets andere manier gaat dan CV water 

verwarmen. Dus witte rook van warm water maken is normaal zegt niet of je CV systeem optimaal 

werkt.  

 

Snelle Methode 
Sinds kort, november 2020, hebben een aantal CV ketel fabrikanten de actie “zet ‘m op 60” 

gelanceerd, zie www.zetmop60.nl. Daar staan instructies voor veel ketels om de maximale 

temperatuur van het CV water dat uit de ketel komt op 60 graden in te stellen. Als het CV water 

maximaal 60 graden is, dan hoeft het maar 4 graden af te koelen in de radiatoren om op 56 graden 

http://www.zetmop60.nl/
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uit te komen. En dat gebeurt natuurlijk al gauw. Die 60 graden zorgt er dus in veel gevallen voor dat 

de temperatuur van het retourwater lager is dan 56 graden en dus dat de ketel in het HR regime 

werkt. Dus wordt er gas, geld, en CO2 uitstoot bespaard.  

Dit kan je altijd proberen. Als je huis dan nog comfortabel warm wordt, ben je al helemaal klaar. 

Voor slecht geïsoleerde huizen is het nog maar de vraag of die temperatuur van 60 graden genoeg is 

om je huis lekker te kunnen verwarmen bij winterdag. Mocht dat zo zijn, kan je altijd de “normale” 

methode proberen die hieronder staat. 

 

De normale methode 
De normale methode probeert er voor te zorgen dat de uitgaande temperatuur van elke radiator die 

je gebruikt ten hoogste 56 graden wordt. Er zijn een aantal instellingen die daar vaak voor gebruikt 

worden: 

• De maximale temperatuur van het CV water dat de ketel verlaat lager instellen. Inderdaad, 

zoals bij “zet ‘m op 60” actie. 

• Elke ketel heeft een pomp die het water door de radiatoren heen pompt. Dat kan op 

verschillende snelheden. Je kan ook de pompsnelheid verlagen. Het cv water stroomt dan 

langzamer door de radiatoren en krijgt daarom meer kans om af te koelen. 

• Je kan ook proberen het maximale vermogen van je ketel lager in te stellen. Het duurt dan 

langer voordat het CV water warm wordt en geeft daarom ook een hogere kans dat het 

retourwater lager is dan 56 graden. 

• Tenslotte kan je proberen, als dat al mogelijk is, de kraan van de radiator dichter te draaien, 

waardoor er minder water door de radiator stroomt en dat daardoor meer kan afkoelen. 

Hoe dit allemaal aan te pakken staat op verschillende websites beschreven. Bestudeer bijvoorbeeld: 

• https://www.vandomburg.net/bespaar-energie-met-cv-tuning/cv-ketel-instellen-en-

afregelen/  

Alhoewel de auteur dit artikel verouderd noemt, bevat artikel  dit toch een goede 

beschrijving hoe je het zou kunnen aanpakken. 

• Deel 1: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1490013  

en Deel 2: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1619229 

Ook deze uitgebreide artikelen bevatten veel kennis en uitleg hoe je het zou kunnen 

aanpakken.  

 

Methode met de meetkastjes 
Je kan de meetkastjes gebruiken om snel en overzichtelijk bij te houden hoe je CV systeem werkt en 

dan eenvoudige wijzigingen aanbrengen in je instellingen op de ketel en je radiatorkranen. Je ziet 

dan ook snel het effect van je wijzigingen.  

Dan nu de stappen 

1. Doe eerst de test of je CV systeem al goed is afgesteld, zie “Test of je ketel al in het HR Regime 

werkt”. Is dat het geval en ben je tevreden met het warmtecomfort van je CV systeem, dan ben 

je klaar. Zo niet, neem dan onderstaande stappen. 

2.  Installeer eerst het meetsysteem zoals eerder aangegeven 

https://www.vandomburg.net/bespaar-energie-met-cv-tuning/cv-ketel-instellen-en-afregelen/
https://www.vandomburg.net/bespaar-energie-met-cv-tuning/cv-ketel-instellen-en-afregelen/
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1490013
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1619229
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3. Zet de kranen van alle radiatoren die je normaal gebruikt om je huis te verwarmen voluit open. 

Geef dan een zwieper aan de thermostaat (26 graden of zo) en zet de ramen open. 

4. Kijk nu regelmatig naar de meetresultaten voor een tijd van 1 a 2 uur. Zet na deze tijd de 

thermostaat weer laag, zeg 18 graden.  

Er zijn nu een aantal mogelijke uitkomsten van de test:  

o De retourtemperatuur bleef netjes beneden de 56 graden, zowel ketel als radiatoren. 

Je bent dan klaar. Je CV systeem werkt zelfs in deze omstandigheden optimaal en stel de 

thermostaat weer in als gebruikelijk. 

o De retourtemperatuur naar de ketel bleef beneden de 56 graden, maar sommige 

radiatoren hebben een te hoge retourtemperatuur. Dit kan de reden zijn van je tekort 

aan warmtecomfort. Probeer de kranen van de te warme retour radiatoren dichter te 

draaien en wacht zeker een half uur om het systeem weer wat te laten afkoelen. Zet dan 

weer je thermostaat hoog en begin weer vanaf het begin van dit punt 4.  

o De retourtemperatuur naar de ketel is hoger dan 56 graden. In dat geval ga naar de 

volgende stap.  

5. Ook nu zijn er weer een paar mogelijkheden: 

o Is de uitgaande temperatuur van je ketel tijdens de test hoger dan 70 graden?  

Breng dan die temperatuur terug te naar 70 (volg daarbij de methode van “zet ‘m op 

60”, maar stel de tempratuur in op 70).  Doe nu weer de test: zet de thermostaat hoger 

en ga verder met stap 4. 

o Is de uitgaande temperatuur van je ketel lager dan 70 graden en toch de retour naar de 

ketel te warm? Probeer dan de pompsnelheid van je ketel te verlagen als dat gaat. Niet 

op alle ketels kan de gebruiker dit instellen. Kan je deze instelling wijzigen? Schrijf dan 

eerst de huidige stand op en verminder het met 25% en doe de test nog een keer vanaf 

punt 4.  

o Kan je de pompsnelheid niet verlagen, dan kan je proberen de kranen van de radiatoren 

wiens retour hoger is dan 56 graden dichter te draaien en dan de test vanaf 4 nog eens 

te doen. 

6. Het kan zijn dat het niet lukt je CV systeem optimaal te laten draaien. Het is dan tijd om een 

expert te raadplegen.  

 

 

 

Veel succes, 

Ben Sijtsma 
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