
Het belang van de Zeta-waarden en de binnendiameter

Steeds strengere regels, tijdsdruk, voorthollende technologie en almaar 
hogere eisen van de consument aan het badkamercomfort: wie beweert  
dat de installateur het eenvoudig heeft, doet de waarheid geweld aan.  
Schijnbaar onschuldige fenomenen kunnen daardoor nogal eens onder de 
radar door glippen. Drukverlies in fittingen voor waterleidingen, bijvoorbeeld. 
Een onderwerp dat echter oplettendheid vereist.

HOE VERMIJDT U  
DRUKVERLIES IN FITTINGEN?

EEN MISKEND PROBLEEM
Drukverliezen kunnen leiden tot verminderd comfort  
door temperatuurschommelingen, storend stroom-
geluid, een hoger waterverbruik en last but not 
least: een veiligheidsrisico door stagnerend water. 
Ook heeft de installateur er meer montagetijd en 
kosten aan dan op het eerste gezicht lijkt. Toch wordt 
er in Nederland lang niet altijd voldoende aandacht 
geschonken aan drukverliezen. Hoe komt dat?

BUITENDIAMETERS ZEGGEN NIET ALLES
  Feit: bij kunststoffittingen treedt een groter 

drukverlies op dan bij metalen leidingen. De 
reden? Bij kunststofsystemen wordt de buis op 
de fitting verbonden, terwijl het bij het persen 
of solderen van metalen leidingen het omge-
keerde het geval is. De binnendiameter van de 
buis speelt daarbij een belangrijke rol.

  Praktijk: te vaak worden alleen de buiten-
diameters vergeleken. Voorbeeld: een koperen  
buis van 22 x 1,0 mm (binnen: 20 mm) is vergelijk-
baar met een kunststof buis van 25 x 2,7 mm 
(binnen: 19,6 mm). Maar omdat er in kunststof-
fittingen grotere drukverliezen optreden dan  

in metalen leidingen, bestaat de neiging om 
de diameter te vergroten om evenveel water 
op de juiste plaats te hebben als met metalen 
leidingen.

  Gevolg: om tijd uit te sparen vertrouwen veel 
installateurs op hun ervaring. Voor metaal 
weten zij ongeveer welke diameter ze moeten 
gebruiken, maar voor kunststof niet. Vele merken  
hanteren verschillende diktes van kunststof 
voor een vergelijkbare buitendiameter, wat het 
nog moeilijker en verwarrender maakt.

COMMON PRACTICE
Het kan helpen om bochten te gebruiken in plaats 
van knieën en fittingen zonder O-ringen. Maar het 
zou vooral ‘common practice’ moeten worden om 
de Zeta-waarden per fabrikant te vergelijken, en 
de binnendiameters in plaats van de buitendia-
meters. Daar profiteert zowel de installateur als 
de eindgebruiker van.   

Beproefde Viega kwaliteit: alle fittingen zijn op beste doorstroomeigenschappen geoptimaliseerd.

Zeta = 2,7
Stroomsnelheid = 2 m/s
Drukverlies = 54 mbar

Zeta = 17
Stroomsnelheid = 2 m/s
Drukverlies = 340 mbar

Stroomsnelheid (m/s)

Viega - Drukverlies 



Dit zijn de reeële Zeta-waardes van de buisleidingsystemen voor drinkwater gemeten volgens 
de DVGW-richtlijn W575. Bij juiste berekening van de installatie, kan er veelal voor een kleinere 
leidingdiameter worden gekozen.

Profipress Sanpress Sanpress Inox

Zeta-waarden

Bocht 0,5 0,7 0,6

T-stuk  
(uitgang) 2,1 1,9 2,0

T-stuk  
(doorgang) 0,9 0,7 0,7

Muurplaat 1,4 1,4 1,4

DE ZETA-WAARDE
De Zeta-waarde is een dimensieloze coëfficiënt waarmee het drukverlies in een doorstroomd onder-
deel berekend wordt. De Zeta-waarden die in de leidingtechniek worden gehanteerd voor accessoires  
of vormstukken, hebben doorgaans betrekking op het extra drukverlies dat het onderdeel veroorzaakt 
(in vergelijking met een gewone rechte buis). Aan de hand hiervan kan het totale drukverlies in de 
leiding nauwkeurig bepaald worden. De Zeta-waarde van een onderdeel hangt af van de vormgeving 
van het stuk en de oppervlakteruwheid van het materiaal. Die parameters kunnen aanzienlijk verschillen  
tussen fabrikanten.
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