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Voorwoord

Deze brochure legt de exacte 
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1.  Dwarsdoorsnede van een 
traditionele gasboiler

Onder in de traditionele boiler zit een gasbrander die de inhoud van de tank 
verwarmt. In het midden bevindt zich een rookgasafvoer die de rookgassen naar 
buiten afvoert, zichtbaar gemaakt met de rode pijlen. 

gaSBranDEr uit, BoilErinHouD koElt mEtEEn aF
Wanneer de inhoud van de boiler op temperatuur is, gaat de gasbrander uit. 
Hoewel de tank aan de buitenzijde geïsoleerd is, verliest de inhoud van de boiler 
zijn warmte via het rookgasafvoerkanaal. De pijp onttrekt de warmte aan de 
inhoud van de boiler, stijgt op en geeft de verspilde warmte af aan de buitenlucht. 
Dit verklaart waarom de pijp aan de buitenzijde voortdurend heet aanvoelt. 

StilStanD-VErliES
De warmte die in ruststand door de rookgasafvoer onttrokken wordt aan het 
water en verloren gaat noemen we stilstand-verlies. De brander slaat meerdere 
keren per dag aan om de boiler op temperatuur te houden. Deze energie wordt 
niet benut, het gaat via de rookgasafvoer verloren in de buitenlucht. 
Naast stilstand-verlies via de rookgasafvoer, verliest de boiler ook warmte via de 
circulatieleiding. Het warme water circuleert voortdurend langs de douches en 
koelt daardoor af. 
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2.  Dwarsdoorsnede van  
een FlexHeat Duovat

In tegenstelling tot de traditionele boiler (sheet 1) is de FlexHeat boiler 
opgedeeld in twee helften. In het midden bevindt zich een scheiding. Dit is 
geen fysieke metalen scheiding maar een thermische scheiding. 

tHErmiSCHE SCHEiDing 
Een thermische scheiding is een scheiding veroorzaakt door 
temperatuurverschil. Warm water stijgt op en koud water blijft onderin. 
De dwarsdoorsnede toont de situatie waarin het water boven in het duovat 
een temperatuur heeft van 60 graden en het water onderin 10 graden. 
Het gedeelte tussen het warme water en het koude water is een laag van 
5 tot 10 centimeter bestaande uit een mix van warm en koud water. Deze 
laging, die nooit veel groter of kleiner zal worden, vormt de thermische 
scheiding en zorgt ervoor dat het warme water boven in het duovat 
gescheiden blijft van het koude water onderin. 

FlExHEat StanD-By
In de geschetste situatie staat de geiser op stand-by en staat er niemand 
onder de douche. 
De geiser verwarmt het water dat door de circulatieleiding loopt en gaat via 
de ingang in het midden van de boiler naar binnen. Het warme water stijgt 
op en gaat zich door de thermische scheiding niet mengen met het koude 
water onderin het duovat. De geiser verwarmt in deze situatie uitsluitend 
het bovenste gedeelte. Er is voldoende warm water op voorraad voor het 
geval iemand gebruik wil maken van de douche. 

klEinE Vlam Voor HoogStE rEnDEmEnt
In de stand-by stand verwarmt de geiser het water met een heel klein 
vlammetje, het kleinste vermogen dat hij kent. Telkens als de temperatuur 
van het water in de boiler een beetje zakt, gaat de geiser heel rustig 
branden en brengt het water weer op temperatuur.
 

Hoog rEnDEmEnt
Door de vlam zo klein mogelijk en dicht op de temperatuur van het water te houden, wordt 
het hoogste rendement bereikt. Hoog rendement wil zeggen dat er zo optimaal mogelijk 
energie uit aardgas wordt gehaald. Wanneer optimaal energie uit aardgas wordt gehaald 
gaat de geiser condenseren. Hieraan kun je zien dat het hoogste rendement behaald wordt. 
Een geiser gaat condenseren bij een temperatuur van 60 graden, daarboven niet. Met een 
kleine vlam behaald de geiser het optimale rendement en blijft zo dicht bij de temperatuur 
van het water. In deze situatie is een grote vlam dus niet nodig, de geiser kan het prima aan. 
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3.  FlexHeat Duovat van 
stand-by naar vol vermogen

De boiler staat stand-by maar kan elk moment opgeschaald worden naar vol 
vermogen. Opschalen naar vol vermogen is puur voor piekmomenten en kan 
handmatig of automatisch met een timer ingesteld worden. Op vol vermogen 
wordt het warme water in de onderste helft van het duovat naar binnen geleid. 
De gehele inhoud van de boiler zal nu de temperatuur van 60 graden bereiken.

CapaCitEit opSCHalEn
Voorbeeld
Voor een camping vormen de Pinsterdagen een piekperiode. De campinghouder 
weet dat er veel gebruik gemaakt zal worden van de douches en schakelt over 
naar vol vermogen. Na de Pinksterdagen volgt weer een rustige periode en heeft 
hij voldoende aan de helft van de capaciteit van de FlexHeat duovat. De boiler 
kan worden teruggeschakeld naar stand-by. 
De hoeveelheid mensen die gebruik maken van de douches bepalen dus de 
capaciteit van de boiler. 

BEDiEningSpanEEl oF timErknop
Een bedieningsknop op de boiler volstaat wanneer het duidelijk is wie de boiler 
bedient. Deze persoon schakelt voor piekmomenten handmatig over naar vol 
vermogen en daarna zet hij de boiler terug naar half vermogen. 
Een timer is ideaal wanneer er meerdere mensen over het opschalen van de boiler 
naar vol vermogen gaan, bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging. Het risico is dat 
men vergeet de boiler op stand-by te zetten. Met een timer kan de tijd ingesteld 
worden gedurende welke periode de boiler op vol vermogen draait en vervolgens 
schakelt hij automatisch terug naar stand-by. 
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4.  FlexHeat duovat bij gering 
gebruik

In de geschetste situatie is de FlexHeat voorbereid op een piekmoment. Het 
water in het gehele duovat wordt op 60 graden gehouden. Er maken een paar 
mensen gebruik van de douche en dat kan de geiser prima aan. Hij brandt rustig 
met een kleine vlam voor het hoogste rendement. Komen er meerdere mensen 
achter elkaar gebruik maken van de douche, dan kan de boiler dat nog steeds 
goed aan met een kleine vlam.
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5.  FlexHeat duovat bij  
optimaal gebruik

In de geschetste situatie wordt er tijdens de piekperiode door veel mensen 
tegelijk gebruik gemaakt van de douches. De FlexHeat moet nu zijn optimaal 
vermogen gebruiken en de geiser brandt op vol vermogen. 

FloWmEtEr
De hoeveelheid water wordt gemeten dat nodig is om het waterpeil op niveau 
te houden. De flowmeter communiceert met de geiser. Het water dat via de 
douches de boiler verlaat moet worden aangevuld. Door deze hoeveelheid te 
meten, weet de flowmeter hoeveel water er via de douche wegstroomt en dus 
hoeveel mensen er tegelijk gebruik maken van de douches. 
De flowmeter meet niet alleen hoeveel mensen er staan te douchen, hij geeft 
ook een signaal aan de geiser wanneer er meer vermogen nodig is. De flowmeter 
staat bijvoorbeeld ingesteld op een capaciteit van 6 mensen. Maken er meer dan 
6 mensen tegelijk gebruik van de douche, dan krijgt de geiser het signaal om 
op vol vermogen te gaan branden en daarmee de vraag naar warm water aan te 
kunnen. De flowmeter is variabel instelbaar voor het aantal mensen dat tegelijk 
kunnen douchen alvorens er een signaal naar de geiser gaat. 

DE gEiSEr op Vol VErmogEn
De geiser heeft een signaal gekregen van de flowmeter en brandt nu met een 
grote vlam. Het water van 60 graden uit de boiler wordt door de geiser opgewarmd 
naar 70 à 80 graden. Door dit extra hete water bij de douche te vermengen met 
veel koud water, wordt de capaciteit van de douches aanzienlijk verhoogd. Er 
kunnen veel mensen gelijktijdig gebruik maken van de douche. 

klEin opSlagVat VolStaat Voor FlExHEat
Bij optimaal vermogen wordt dus niet de inhoud van de boiler naar 70 à 80 graden 
gebracht, maar uitsluitend het water waar op dat moment daadwerkelijk vraag naar 
is bij de douches. Hierdoor kan worden volstaan met een veel kleinere boilerinhoud. 
Is er bijvoorbeeld een traditionele boiler met een inhoud van 500 liter nodig, dan 
volstaat in dezelfde situatie een FlexHeat duovat met een inhoud van 300 liter. 
De inhoud van 500 liter water van de traditionele boiler wordt voortdurend op 

temperatuur gehouden zonder rekening te houden met piek en dal momenten. 
Bovendien veroorzaakt de traditionele boiler een enorm stilstand-verlies. Dankzij 
het unieke systeem volstaat een FlexHeat boiler met een inhoud van 300 liter in 
dezelfde situatie waarin bij een traditionele boiler 500 liter nodig is. Het grote 
voordeel is dat tijdens dal momenten slechts de helft van de FlexHeat boiler, in 
dit geval 150 liter water, op temperatuur wordt gehouden. En uitsluitend tijdens 
piekperiodes wordt de gehele inhoud van het duovat op temperatuur gebracht. 

CapaCitEit Van FlExHEat op 2 maniErEn rEgElEn
Het benodigde vermogen van de FlexHeat kan worden bepaald voor:
	 •	 het	aantal	mensen	dat	na	elkaar	gebruik	maken	van	de	douches
	 •	 het	aantal	mensen	dat	gelijktijdig	gebruik	maken	van	de	douches	
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6.  FlexHeat geschikt voor  
meer dan 50 douches

Bij een capaciteit vanaf 50 douches wordt er een tweede geiser aangesloten 
op de onderste helft van het duovat. In deze situatie is de FlexHeat uitgebreid 
met een tweede geiser. Het grote voordeel hiervan is dat de FlexHeat voor een 
enorm grote capaciteit kan volstaan met een kleine boilerinhoud. Daarmee is de 
FlexHeat geschikt om in te bouwen in kleine ruimtes. 
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7.  FlexHeat duovat met  
heatpipes koud

In de geschetste situatie zijn er heatpipes aangesloten op de onderste helft van 
het duovat. De bovenste helft fungeert als een gewone boiler en de onderste 
helft als een zonneboiler. De energie van de zon wordt gebruikt om zoveel 
mogelijk warmte in de onderste helft van de boiler te brengen. 

8.  FlexHeat duovat met 
heatpipes warm

In de geschetste situatie heeft de zon via de heatpipes de onderste helft van de 
boiler opgewarmd naar een temperatuur van 60 graden. Het is daarom niet nodig 
het water met de geiser op temperatuur te houden. 
Met zonne-energie zijn de heatpipes in staat het water te verwarmen tot 80 
graden. Wanneer de temperatuur in de onderste helft van het duovat boven de 
60 graden komt, stijgt de warmte op en verwarmt daarmee de bovenste helft.
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9.  FlexHeat duovat met  
heatpipes heet

In de geschetste situatie heeft de inhoud van het duovat dankzij zonne-energie 
een temperatuur van 80 graden bereikt. De heatpipes hebben het water onderin 
verwarmt en deze warmte is opgestegen tot overal de zelfde temperatuur is 
bereikt. In de geiser wordt de hoge temperatuur gemeten en krijgt nu het signaal 
dat het niet nodig is om bij extra vraag naar warm water bij te verwarmen. De 
geiser blijft uit.  
Door het zeer hete water bij de douches te vermengen met veel koud water 
kunnen er veel douches gelijktijdig worden aangestuurd. Er is er voldoende 
capaciteit indien veel mensen tegelijk gebruik willen maken van de douches. 
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ReHeat BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast

+31 (0)594 69 79 02 
info@reheat.nl

www.reheat.nl

Hoewel wij aan deze folder de nodige aandacht hebben besteed, kunnen aan deze informatie 

geen rechten worden ontleend. Nadruk of overname is zonder toestemming van ReHeat B.V. ten 

strengste verboden. Wijzigingen voorbehouden.

technische gegevens FlexHeat boilers

Subsidies:

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met deze subsidie kunt u een behoorlijke  

tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf  

van zonnecollectoren. 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmid-

delen, dan kunt u in aanmerking komen voor 

de KIA. 

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten 

dan wel in aanmerking komen voor investerings-

aftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsin-

vesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde 

bedrag in het boekjaar.

Surf voor de meest actuele informatie 

over deze regelingen naar: www.rvo.nl

Kijk voor de  

actuele leveranciers op: 

www.reheat.nl

dealer

type 300 400 500 750 1000
Inhoud (liter) 300 400 500 750 1000

Afmetingen in mm (lxbxh) 910 x 620 x 1950 1020 x 720 x 1750 1020 x 720 x 1750 1020 x 720 x 1750 1020 x 720 x 1750

Aantal wisselaars 2 2 2 2 2

Frame RVS RVS RVS RVS RVS

Aansluitmogelijkheid CV Ja Ja Ja Ja Ja

Afgegeven vermogen (70-45) kW 3 4 5 7 9 - 18

RVS of stalen boiler RVS of Staal RVS of Staal RVS of Staal RVS of Staal RVS of Staal

Solar toepassing mogelijk Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal Heatpipes 48 (2 rekken) 72 (3 rekken) 96 (4 rekken) 120 (5 rekken)
144 (6 rekken)

144 (6 rekken)
168 (7 rekken)


