
  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTFICHE 2:          Voorraadtoestellen 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 
Een voorraadtoestel kan warmte opslaan voor 
gebruik op een later tijdstip, met een breed pallet aan 
warmtebronnen en toepassingen.  

Boilers bevatten sanitair warm water dat klaar is voor 
gebruik. Door hun geringe drukverlies en de stabiele 
watertemperatuur bieden ze een hoog comfort, zelfs 
bij gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten. Omdat 
leidingwater zuurstofrijk is, moeten boilers volledig 
corrosiebestendig zijn.   

Buffervaten bevatten water dat enkel dient voor 
opslag en transport van warmte. Ze maken net als bv. 
radiatoren deel uit van een gesloten circuit, en 
kunnen dus vervaardigd worden uit bv. onbehandeld 
staal dat goedkoper is dan roestvast staal. Dit maakt 
buffervaten interessant voor toepassingen waar een 
groot opslagvolume nodig is, met de mogelijkheid om 
tegelijk meerdere toepassingen op verschillende 
temperatuurniveaus rechtstreeks aan te sluiten.  

Bij opstelling in het beschermd gebouwvolume wordt 
het warmteverlies via de wand gerecupereerd tijdens 
het stookseizoen, maar tijdens een hittegolf stijgt de 
warmtelast. Degelijke isolatie blijft dus belangrijk. 
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1 Werkingsprincipe 
Boilers en buffervaten slaan warmte op voor 
gebruik op een later tijdstip. Dit maakt het 
mogelijk om pieken te leveren ondanks een 
beperkt vermogen. Het overbrugt ook een 
tijdsverschil inzake vraag en aanbod, bijvoorbeeld 
bij thermische zonne-energie.  

Het permanente warmteverlies via de wand kan 
tijdens het stookseizoen gerecupereerd worden 
door het voorraadtoestel op te stellen in het 
beschermd gebouwvolume. Dit verhoogt wel de 
warmtelast tijdens een hittegolf. Een degelijke 
thermische isolatie blijft dus belangrijk. 

Om redenenen van investering en ingenomen 
ruimte vermijdt men best overdimensionering. 
Toch moet dit genuanceerd worden. Uiteraard is 
er bij grotere vaten meer warmteverlies via de 
wanden, maar in verhouding tot het volume is het 
wel kleiner. Wanneer men de afmetingen vergroot 
met behoud van de vorm, stijgt het opslagvolume 
sneller dan het verliesoppervlak. Zo leidt 
verdubbeling van de afmetingen tot een 8x groter 
volume voor 4x meer oppervlakte. De grotere 
compactheid V/A is gunstig voor het 
warmteverlies én de investering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1: Compactheid vergroot bij stijgend volume 

Voor sww is een temperatuur van 60 °C optimaal: 
60 °C is voldoende hoog voor legionellabestrijding 
en laag genoeg i.v.m. het probleem van 
kalkafzetting. Bij een hogere watertemperatuur 
kan men meer koud water bijmengen zodat men 
dezelfde prestaties bekomt met een kleiner en 
goedkoper vat. Omwille van de minder goede 
compactheid zijn de warmteverliezen dan wel 
groter. Men opteert dus  beter voor een grotere 
boiler bij een niet overdreven hoge temperatuur.  

Vooral omwille van de toegankelijkheid bij 
plaatsing kunnen tapwaterzijdig en op het niveau 
van de warmtewisselaars meerdere vaten 
gekoppeld worden ter verhoging van de 
opslagcapaciteit. Dit verlaagt wel de compactheid.  

1.1 Boilers 
Bij boilers bevindt het sww zich in het vat zelf, met 
onderaan de koudwaterinlaat en bovenaan de 
aansluiting voor sww. Op die manier kan bijna het 
volledige volume op korte tijd worden afgetapt. Nadien 
moet men wel even wachten tot de voorraad opnieuw 
opgewarmd is. Het is ook mogelijk om continu een 
beperkt debiet af te tappen, afhankelijk van het 
vermogen. De stabiele watertemperatuur en het kleine 
drukverlies resulteert in een hoog tapcomfort, ook bij 
gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten.  

Opwarming gebeurt met een ingebouwde of een 
externe warmtewisselaar die gevoed wordt door een 
ketel, zonnecollector, warmtepomp of warmtenet 
(stadsverwarming). Een geïntegreerde gasbrander of 
elektrische weerstand is ook mogelijk. De elektrische 
weerstand wordt vaak als bijverwarming in optie 
aangeboden.    

Bij gecombineerde systemen krijgt sww in principe 
voorrang, zodat er tijdens de boileropwarming geen cv 
is. Bij ketels is er doorgaans voldoende vermogen en 
blijft de boileropwarming beperkt tot < 30 min. Die korte 
onderbreking vormt zelden een probleem omdat de 
thermische traagheid van het gebouw dit opvangt.  

Bij elektroboilers of warmtepompboilers kan de 
opwarming langer dan 1 uur duren, te wijten aan het 
kleine vermogen in verhouding tot de boilerinhoud. Ook 
dit vormt geen probleem voor de centrale verwarming 
want deze boilers werken onafhankelijk van de cv. 

Bij verbruik van sww komt zuurstofrijk leidingwater in de 
plaats. Een boiler is dus een open systeem wat maakt 
dat alle onderdelen die met dat water in contact komen, 
corrosiebestendig moeten zijn: boilerwand, warmte-
wisselaars en aansluitingen. Roestvast staal, 
geëmailleerd staal of koper worden courant gebruikt.  
Dit is een essentieel onderscheid met buffervaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2:  Viessmann Vitocell 100-L en 300-V (RVS)  

z = 1 m 
V = 1000 L  
A = 0,15 m² 
V/A = 0,16 L/m² 

z = 0,5 m 
V = 125 L  
A = 0,086 m² 
V/A = 0,08 L/m² 
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1.2 Buffervaten 

1.2.1 Gesloten karakter  
Buffervaten bevatten ‘technisch’ water dat 
uitsluitend dient om warmte op te slaan en te 
transporteren. Ze maken deel uit van een 
gesloten systeem, net zoals bijvoorbeeld 
radiatoren. Zuurstof die initieel aanwezig is in 
luchtbellen en opgeloste lucht, wordt gebonden 
ter vorming van ijzeroxide. Zodra alle zuurstof 
weggereageerd is, houdt het corrosieproces in 
principe op. Twee fenomenen kunnen dit gesloten 
karakter verstoren en corrosieproblemen 
verzoorzaken:  

 Bij waterlekken moet vers water bijgevuld 
worden, maar dat bevat kalk en opgeloste 
lucht, twee ongewenste stoffen in de installatie. 
Een waterteller in het bijvulsysteem geeft 
controle over de hoeveelheid vulwater, zodat 
bij abnormaal waterverlies de oorzaak 
opgespoord en verholpen kan worden.  

 Bij onderdruk kan lucht binnenkomen via 
vlotterontluchters, maar ook via koppelingendie 
wel waterdicht maar daarom nog niet gasdicht 
zijn. Daarom moet altijd en overal in de 
installatie  overdruk heersen. Drukbehoud is de 
taak van het exapansievat, een correcte 
dimensionering, montage en onderhoud ervan 
is dan ook essentieel bij de corrosiepreventie. 

Door het gesloten karakter 
wordt het water na korte tijd 
chemisch inert. Hierdoor 
kunnen goedkopere materialen 
gebruikt worden zoals 
onbehandeld staal, en bij 
drukloze vaten ook kunststof. 
Dit maakt buffervaten geschikt 
voor grote opslagvolumes.   

Fig. 3: Viessmann Vitocell 100-E  

1.2.2 Aansluitingen: 
direct of warmtewisselaar 
Een buffervat heeft meerdere aansluitpunten die 
toegang geven tot het vat zelf (directe aansluiting) 
of tot een warmtewisselaar (ingebouwd of extern).  

Directe aansluiting heeft grote voordelen: 

 Aansluit-moffen zijn merkelijk goedkoper dan 
een warmtewisselaar, en daarom meestal ruim 
voldoende aanwezig. Dit biedt mogelijkheden 
om oordeelkundig de gepaste aansluithoogte 
te kiezen in functie van het temperatuurniveau 
(hoe hoger in het vat, hoe warmer, zie verder: 
stratificatie).   

 Bij directe aansluiting is er tussen beide media 
geen temperatuurverschil nodig, te vergelijken 
met een ideale warmtewisselaar (dus met een 

groot warmtewisselend oppervlak en zonder 
drukverlies). Dit leidt tot betere prestaties op het vlak 
van vermogen, opslagcapaciteit, productie- en 
afgifterendement. 

Warmtewisselaars worden alleen gebruikt wanneer het 
niet anders kan, zoals voor de scheiding tussen 
technisch water in het vat en een andere vloeistof (bv. 
stadswater, glycol…). Soms is een warmtewisselaar 
nodig om een druk- of corrosiebarrière te creëren (bv. 
warmtenetten). Aan de buitenzijde van een ingebouwde 
warmtewisselaar zijn soms ribben voorzien. Deze 
vergroten het contactoppervlak ter compensatie van de 
slechtere warmteoverdracht als gevolg van de lage 
watersnelheid (natuurlijke convectie in het vat).  

1.2.3 Hybride systemen 
Om in te spelen op de regelgeving inzake energie en 
om de energiekosten te drukken, is er een tendens naar 
hybride systemen die de voordelen van verschillende 
warmtebronnen op een slimme manier  combineren:   
 beschikbaarheid energie (zonneboilers, elektriciteit) 
 groter aandeel en langere werkingstijden voor een 

lager primair energieverbruik (warmtepompen, wkk) 
 technische noodzaak (houtketels) 

Hybride systemen zijn complexer en duurder, en vooral 
zinvol bij grotere installaties (collectieve systemen in 
grote gebouwen, wijk- en stadsverwarming). Het 
buffervat vereenvoudigt de regeling en verdient een 
centrale plaats bij hybride systemen. Mits voldoende 
aansluitpunten kunnen diverse bronnen en verbruikers 
worden aangesloten: 

 bronnen: zonnecollector, warmtepomp, wkk, 
houtketel, … 

 gebruikers: sww, gebouwverwarming, industriële 
processen… Ook koudeopslag is mogelijk, maar dat 
is niet de focus van dit document.  

Door de aansluitingen te maken op de gepaste hoogte 
afhankelijk van het temperatuurniveaus eigen aan de 
toepassing, wordt handig gebruik gemaakt van 
stratificatie. 

2 Stratificatie 
Boilers en buffervaten zijn altijd volledig gevuld met 
water. Door laden en ontladen ontstaat er stratificatie of 
temperatuurgelaagdheid met soms een scherpe grens 
tussen het warmste water bovenaan en het koudste 
water onderaan. Dit wordt in stand gehouden door de 
volumetoename bij temperatuurstijging, en het 
dichtheidsverschil dat hierdoor ontstaat. In een streven 
naar thermisch evenwicht is er tussen warmere en 
koudere lagen warmtetransport, zowel via het water als 
via de wand, maar dit gebeurt traag. Eenmaal er 
stratificatie is, blijft die dus lang bestaan. De voordelen 
daarvan moeten maximaal benut worden. 
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2.1 Voordelen van stratificatie 
In vergelijking met een gemengde en homogene 
temperatuur verbetert stratificatie de opslag-
capaciteit en de prestaties. Zo is het gunstig voor 
het tapcomfort bij boilers, want het opgeslagen 
warme water is hierdoor bijna volledig 
beschikbaar bij de temperatuur zoals het water 
werd opgeslagen, zonder zich te mengen met het 
instromende koude water. Men definieert het 
taprendement als de verhouding tussen de 
hoeveelheid warm water die bij een aanvaardbare 
temperatuur kan worden afgetapt enerzijds, en de 
boilerinhoud anderzijds. Dankzij stratificatie loopt 
het taprendement op tot 90 %, d.w.z. dat pas na 
verbruik van quasi de volledige boilerinhoud, de 
watertemperatuur vrij abrupt daalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Taptemperatuur bij Remeha Quinta 45 in 
combinatie met Aqua 120/40 

De tapgrafiek toont de evolutie van de 
watertemperatuur. Aanvankelijk blijft die constant, 
eigen aan het voorraadprincipe. Bij een debiet van 
10 L/min begint ze pas te dalen na 450 sec, dus 
nadat er 75 liter afgetapt is, dit terwijl de inhoud 
120 liter bedraagt. Het verloop van de curve hangt 
af van het debiet. De andere parameters worden 
constant gehouden: de constructiekenmerken van 
de boiler en de bedrijfsomstandigheden die 
bepalend zijn voor het vermogen (temperaturen 
van het verwarmingswater en van het tapwater) .   

Bij warmtebronnen waar het rendement sterk 
temperatuurafhankelijk is, zoals bij warmtepompen 
en zonnecollectoren, wordt de warmtewisselaar 
gepositioneerd in de onderste en koudste lagen. 

2.2 Ontstaan van stratificatie 
Om stratificatie te bevorderen, gebeurt de 
aansluiting in tegenstroom, dus met de warme 
leidingen bovenaan en de koude onderaan. Dit 
geldt voor directe aansluitingen en interne 
warmtewisselaars, aan bron- en gebruikerszijde.  

Soms zijn alle aansluitingen onderaan, maar dan 
is er een binnenbuis tot de juiste hoogte. Voor een 

correcte aansluiting moeten in ieder geval de 
specificaties geraadpleegd worden. 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Aansluiting bron en gebruiker  

Stratificatie ontstaat vooral door het verdringingseffect 
aan de zijde met de directe aansluiting, bij een boiler is 
dat de sww-zijde. Het koude water dat bij het aftappen 
onderaan binnenstroomt duwt het aanwezige water 
naar boven zoals een zuiger in een cilinder (fig. 6).  

In mindere mate onstaat stratificatie bij ingebouwde 
warmtewisselaars o.i.v. het tegenstroomprincipe (fig. 7).  

Convectie en menging in het vat is een ongewenst 
effect dat de stratificatie afbouwt. Bij directe aansluiting 
kan dit beperkt worden door snelheidsremmende 
elementen zoals een verdeelplaat nabij de inlaat. Bij 
ingebouwde warmtewisselaars is stroming moeilijk te 
vermijden omdat het nodig is bij de warmteoverdracht.  

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 6: Temperatuurprofiel van een boiler met interne 
warmtewisselaar (geen opwarming tijdens het aftappen).   

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Temperatuurprofiel van een boiler met interne 
warmtewisselaar (geen aftap tijdens het opladen).   

Het taprendement verbetert naarmate het vat hoger en 
smaller is, en het debiet kleiner. Zo is het taprendement 
van eenzelfde vat > 90% bij een verticale opstelling, 
tegenover 50% bij een horizontale. De horizontale 
opstelling biedt soms een oplossing bij plaatsgebrek.  

Bij buffervaten worden diverse technieken gebruikt om 
stratificatie in de hand te werken. Deze worden 
besproken bij “uitvoeringen”.  

warmte-opslag 

bron gebruiker 

koude-opslag 

bron gebruiker 

10   L/min 

12   L/min 

14   L/min 
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3 Uitvoeringen 

3.1 Boiler 
Grotere boilers zijn doorgaans vrijstaand, kleinere 
boilers kunnen aan een muur opgehangen 
worden. Indeling volgens de manier van opladen:  

 elektroboiler  
 gasboiler 
 interne  warmtewisselaar:   

o monovalent (1 ww onderaan) 
o bivalent (2 ww op verschillende hoogte) 
o al dan niet met elektrische bijverwarming 

 externe warmtewisselaar 

3.1.1 Elektroboiler 
Een ingebouwde elektrische weerstand is 
ondergedompeld (natte montage) of gemonteerd 
in een huls (droge montage). De warmte 
verspreidt zich boven de weerstand door 
natuurlijke convectie, terwijl er onder de 
weerstand nauwelijks opwarming is. Van deze 
eigenschap wordt gebruik gemaakt wanneer men 
plaatselijke opwarming wenst, bv. naverwarming 
bij zonneboilers of warmtepompboilers. In dat 
geval positioneert men de elektrische weerstand 
op halve hoogte. 

Toestellen met een klein aansluitvermogen 
hebben een lange oplaadtijd wat bij normaal 
gebruik en een goede dimensionering van het vat 
geen probleem vormt. Door het goedkopere 
elektriciteitstarief gebeurt opwarming overwegend 
’s nachts, daarom spreekt over ‘volledige 
accumulatie’. Met een hoger vermogen (één- of 
driefasig) kan de opwarmtijd ingekort worden, 
maar bijverwarming aan het hogere dagtarief 
wordt best tot een minimum beperkt.  

De omzetting van elektrische energie naar warmte 
gebeurt aan een rendement van 100 %, maar 
door permanente warmteverliezen via de wand is 
het jaarrendement van elektroboilers beduidend 
lager. Elektriciteit is een dure energievorm, een 
degelijke isolatie wordt dus snel terugverdiend. 

 

Figuur 8: Keukenboiler (decentrale opstelling) 

Een keukenboiler heeft een klein voorraadvat met 
relatief grote stilstandsverliezen, afhankelijk van de 
isolatiekwalteit. In vergelijking met een kleine 
elektrogeiser neemt hij relatief veel plaats in, maar men 
kan grotere debieten aftappen. Er is enkel een 
koudwateraansluiting nodig, en bij montage nabij de 
keukenkraan zijn er nauwelijks distributieverliezen.  

3.1.2 Gasboiler 
Gasboilers zijn voorzien van een ingebouwde brander 
en rookgaswarmtewisselaar. Het zijn dus directe 
voorraadtoestellen die onafhankelijk werken van de 
centrale verwarming.  

Bovenop de verliezen via de wand hebben oude 
toestellen met atmosferische brander significante 
stilstandsverliezen via het ondergedompelde rookgas-
kanaal. Deze verliezen nemen toe bij stijgende 
watertemperatuur. Een waakvlam kan dit warmteverlies 
gedeeltelijk compenseren, maar het blijft een verlies. Dit 
verklaart het bedroevend jaarrendement bij een laag 
warmwaterverbruik. Gasboilers met premixbranders 
scoren merkelijk beter. Ze zijn vooral geschikt voor 
grootverbruikers.  

De tapprestaties zijn uitstekend: 
 geen toestelwachttijd 
 groot piekdebiet i.f.v. volume 
 constant debiet i.f.v. vermogen  

Door de omvang en de noodzaak 
van een rookgasafvoer zijn de 
mogelijkheden om dicht bij een 
frequent gebruikt tappunt te 
plaatsen eerder beperkt.   
 

Figuur 9: Gasboiler met 
premixbrander 

3.1.3 Boiler met interne warmtewisselaar 
Deze boiler kan gecombineerd worden met een cv-
ketel, een warmtepomp of een andere warmtebron. De 
warmtewisselaar is van het type  ‘spiraal’, ‘mantel’ of 
‘vat-in-vat’. De spiraal is duurder dan de mantel, maar 
heeft een grotere drukbestendigheid, en dat is een 
voordeel bij de selectie van het expansievat bij 
zonneboilers. Doorgaans worden boiler en warmte-
wisselaar vervaardigd uit hetzelfde materiaal: RVS, 
email of koper.  

Interne warmtewisselaars zijn minder gevoelig voor 
kalkafzetting dan platenwarmtewisselaars die gebruikt 
worden als externe warmtewisselaar (zie 3.1.4.), maar 
wanneer dit toch problematisch wordt, kunnen ze 
moeilijker ontkalkt of vervangen worden.  

Omdat opwarming op elk ogenblik mogelijk is, spreekt 
men over ‘semi-accumulatie’. Veronderstel bijvoorbeeld 
een cv-ketel: bij een te lage temperatuur in de boiler 
start de brander. Het warme ketelwater wordt naar de 
warmtewisselaar gestuurd, het opgewarmde sww 
verspreidt zich over de boiler o.i.v. natuurlijke circulatie.  
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Fig. 10: Boiler met gladde spiraal 

Omschakeling tussen boileroplading en cv-bedrijf 
gebeurt door een wisselklep (vooral toegepast bij 
wandketels) of door twee pompen (vooral 
toegepast bij vloerketels). 

Bijna het volledige keuze tussen 
sww- en cv-bedrijf gebeurt door het 
aansturen van één pomp en een 
klep (vooral toegepast bij 
wandketels) of door 2 pompen 
(vooral bij vloerketels of cascade-
opstellingen).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Wisselklep of twee pompen 

Bijna het volledige volume van het vat kan in korte 
tijd afgetapt worden, en nadien moet men zo’n 
kwartier wachten tot de voorraad opnieuw 
opgewarmd is. Bij een goede dimensionering 
vormt dit echter geen probleem. Bovendien kan 
continu een beperkt debiet worden afgetapt.  

Dit continue debiet en ook de wachttijd voor het 
heropladen hangen af van het vermogen, en dat 
wordt bepaald door de zwakste schakel in de 
keten. Soms is dat het ketelvermogen, in andere 
gevallen is dat het vermogen dat door de 

warmtewisselaar kan worden overgedragen. Bij een te 
kleine warmtewisselaar (vooral bepaald door de 
oppervlakte) kan het temperatuurverschil (LMTD) 
tussen het technisch water en het tapwater verhoogd 
worden, maar daarbij wordt ingeboet op het 
productierendement.   

 Bij warmtepompen is de aanvoertemperatuur 
bepalend voor de COP, en hiervoor is een 
performante warmtewisselaar cruciaal. Het blijft 
problematisch om de hoge temperaturen te bereiken 
die nodig zijn voor legionellabestrijding.  

 Bij condensatieketels is de retourtemperatuur 
bepalend voor het rendement, en die kan in 
beperkte mate verlaagd worden door het debiet van 
het technisch water te verkleinen. Ondanks de lage 
temperatuur van het inkomende tapwater water is er 
van condensatie nauwelijks sprake.  

Uitzonderlijk worden warmtewisselaars dubbelwandig 
uitgevoerd om bij lekkage te voorkomen dat vreemde 
stoffen (bv. glycol bij zonnecollectoren) zouden 
terugstromen naar het drinkwaternet. De ruimte tussen 
de twee wanden dient als lekafvoer met de bedoeling 
lekken te kunnen detecteren. Meer informatie rond deze 
regelgeving is te vinden op www.belgaqua.be. 
Daarnaast is een dubbelwandige warmtewisselaar 
duurder en de warmteoverdracht is minder goed. Dit 
laatste kan gecompenseerd worden door een hogere 
watertemperatuur aan productiezijde, maar dat heeft 
een nadelinge invloed op het rendement.  

3.1.3.1 Monovalente boiler 

Een monovalente boiler heeft één warmtewisselaar 
voor aansluiting van één warmtebron naar keuze. De 
warmtewisselaar is onderaan gepositioneerd in de 
koudste lagen, het opgewarmde water verspreidt zich 
onder invloed van natuurlijke stroming.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 12: Ingebouwde en afzonderlijke boiler  
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In het geval van een cv-ketel als warmtebron is de 
opstellingshoogte van de temperatuursensor 
bepalend voor het energieverbruik en tapcomfort. 

 Bij de sensor onderaan in de boiler wordt de 
oplading al gestart bij een geringe aftap. Dit 
geeft het grootst mogelijke tapcomfort maar de 
schakelfrequentie van de brander is maximaal, 
met hoge stilstandsverliezen en een laag 
rendement.  

 Bij de sensor bovenaan in de boiler wordt de 
oplading pas opgestart wanneer het koude 
water boven aangekomen is en de 
warmwatervoorraad helemaal opgebruikt is. Dit 
zorgt voor een kleinere schakelfrequentie, en 
dus een hoger rendement. Anderzijds moet de 
gebruiker telkens lang wachten tot het water in 
de boiler opnieuw opgewarmd is, en daarom 
wordt deze optie bijna nooit toegepast. 

 Een middenpositie van de sensor is een goed 
compromis tussen tapcomfort en energie-
efficiëntie.  

Zonnecollectoren kunnen ook aangesloten 
worden, maar dan moet de warmtewisselaar 
voldoende ruim bemeten zijn zodat de collectoren 
bij een lagere temperatuur kunnen werken. Bij 
terugstroomsystemen stelt men ook voorwaarden 
aan de inhoud om de warmtewisselaar te 
gebruiken als terugloopvat. Bijverwarming kan 
met een ingebouwde elektrische weerstand 
(gemonteerd op halve hoogte i.v.m. de 
stratificatie) of met een nageschakeld systeem 
(zie zonneboilers). Een bivalente boiler is ook 
mogelijk (zie hieronder).  

3.1.3.2 Bivalente boiler 

Een bivalente boiler bevat twee interne 
warmtewisselaars. De onderste die zich in de 
koudste waterlagen bevindt, wordt  verbonden 
met de warmtebron die het meest geschikt is om 
bij lage temperatuur te werken, bv. een 
zonnecollector. Als de watertemperatuur te laag 
is, wordt de bovenste warmtewisselaar ingezet. 
Die staat in voor de bijverwarming en is meestal 
verbonden met een cv-ketel.   

Op het ogenblik dat de zon meer warmte levert 
dan er in die periode verbruikt wordt, stijgt de 
temperatuur in de onderste lagen tot boven de 
insteltemperatuur van de bijverwarming. Hierbij 
ontstaan convectiestromingen waardoor het 
volledige vat opgewarmd wordt, voldoende om 
een dag zonder zon te kunnen overbruggen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figuur 13: Aansluitschema bivalente boiler  

3.1.4 Boiler met externe warmtewisselaar 
Water wordt onttrokken aan de onderzijde van de 
boiler, verwarmd in een externe warmtewisselaar en 
terug naar de bovenzijde van de boiler gepompt. Het 
debiet hangt af van het geïnstalleerd vermogen. Er is 
een scherpe scheiding tussen het gebruiksklare sww 
bovenaan en het koudere water onderaan in de boiler. 

Een gangbare toepassing is een combiketel (ketel met 
ingebouwde platenwarmtewisselaar) waaraan een 
boiler, een corrosiebestendige tapwaterpomp en 
bijbehorende regeling worden toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Boiler met externe warmtewisselaar 
(stippellijn: toevoeging t.o.v. combiketel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 15: Ingebouwde en afzonderlijke boiler 
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3.1.4.1 Werking 

Veronderstel temperatuurvoelers gepositioneeerd 
zoals in fig. 16. De bovenste geeft aan wanneer 
het vat afgekoeld is en start de productie van 
sww. De onderste geeft aan wanneer het vat 
voldoende opgewarmd is en stopt de productie.  

 aftapdebiet < geleverd debiet (4):  
het debietoverschot zorgt ervoor dat de grens 
warm/koud naar beneden verschuift;  
de voorraad wordt opgewarmd.  

 aftapdebiet > geleverd debiet (2 en 3):  
het debiettekort zorgt ervoor dat de grens 
warm/koud naar boven verschuift;  
de voorraad wordt opgebruikt.  

Een piekafname eindigt wanneer de boiler 
volledig koud is. Het temperatuurverschil tussen 
een opgeladen en een ontladen boiler is zeer 
groot voor een maximale opslagcapaciteit. Dit kan 
gewaardeerd worden voor meer tapcomfort met 
eenzelfde boilervolume, of voor een kleiner 
boilervolume met evenveel tapcomfort. Ter 
vergelijking: bij boilers met interne 
warmtewisselaar wordt de warmte onderaan 
ingebracht en komt de toegevoegde warmte 
tijdens het aftappen grotendeels ten goede aan de 
volgende laadbeurt. Een piekafname eindigt 
daarbij met een deels opgewarmde boiler.  

De beschikbare hoeveelheid sww per laadbeurt is 
gelijk aan het volume boven de bovenste 
temperatuurvoeler, vermeerderd met de 
hoeveelheid water die tijdens het tappen kan 
worden verwarmd. Veel hangt af dus van de 
positie van de bovenste temperatuurvoeler. 

 Bij de bovenste temperatuurvoeler onderaan in 
de boiler wordt oplading al gestart bij een 
geringe aftap. Dit levert het grootst mogelijk 
tapcomfort maar de schakelfrequentie van de 
brander is maximaal, met hoge 
stilstandsverliezen en een laag rendement.  

 Bij de bovenste temperatuurvoeler bovenaan 
in de boiler wordt de oplading pas opgestart 
wanneer de warmwatervoorraad helemaal 
opgebruikt is. Dit zorgt voor een kleinere 
schakelfrequentie, en dus een hoger 
rendement. Anderzijds valt men terug op het 
debiet dat instant kan geleverd worden, 
afhankelijk van het vermogen. Daarom komt 
deze opstelling niet voor. 

 Een middenpositie van de bovenste 
temperatuurvoeler is een compromis tussen 
tapcomfort en energie-efficiëntie. Toch wordt 
de sensor vaak onderaan geplaatst om op die 
manier kleinere boilers te kunnen toepassen, 
zeker bij wandketels met ingebouwd vat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Boiler volledig opgeladen (overal 60°C). 
2. Afname sww. Zolang T1 > 60°C treedt de 

bijverwarming en laadpomp niet in werking. 
3. Zodra T1 < 60°C start bijverwarming en laadpomp. 

Bij grote afname wordt de voorraad aangsproken. 
4. Weinig of geen afname, boiler wordt opgeladen. 

Zodra T2 > 60°C stopt de bijverwarming en 
laadpomp. 

Figuur 16: Temperatuursverloop laden en ontladen 

3.1.4.2 Beoordeling 

Door de combinatie van een doorstroom- en een 
voorraadsysteem spreekt men over een semi-
doorstroomsysteem of laadboiler. Het vergt een extra 
investering en meer plaats dan een combiketel, maar 
het principe heeft  belangrijke voordelen: 

 Externe warmtewisselaar t.o.v. combiketel:  
o geen toestelwachttijd  
o piekdebieten zijn mogelijk 
o bij aftap van een kleine hoeveelheid sww wordt 

de voorraad aangesproken zodat de ketel niet 
telkens moet opstarten; dit is gunstig voor het 
ketelrendement maar er komt een warmteverlies 
van de boiler in de plaats. Het energetisch 
optimum hangt af van de isolatiekwalteit van de 
boiler en van het tappatroon (voordeel 
voorraadsysteem bij grote verbruikers). 

 Externe t.o.v. interne warmtewisselaar:  
o lagere ketel-retourtemperatuur voor een hoog 

rendement bij condensatieketels 
o meer tapcomfort voor eenzelfde voorraadvat of 

kleiner vooraadvat voor dezelfde prestaties, wat 
inbouw in wandtoestellen vergemakkelijkt  

o bij een koude voorraad kan men heel snel 
beschikken over een kleine hoeveelheid sww. Bij 
interne warmtewisselaar moet men wachten tot 
de volledige boiler voldoende warm is, en dit kan 
langer dan een kwartier duren. 
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3.2 Buffervaten 

3.2.1 Opwarming van SWW 
Een buffervat dat voorzien is om ook sww te 
bereiden, heeft een corrosiebestendige 
warmtewisselaar om het zuurstofrijke tapwater te 
scheiden van het technisch water. 
Uitvoeringsvormen: 

 interne warmtewisselaar (tapspiraal) 
 tank-in-tank (au bain-marie) 
 externe warmtewisselaar (drinkwaterunit) 
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 17:  
Tapspiraal,   au bain-marie   en   drinkwaterunit 

           

3.2.1.1 Ingebouwde tapspiraal  

Het sww stroomt door de ingebouwde tapspiraal 
die de volledige hoogte van het buffervat bestrijkt. 
Hierin wordt koud tapwater voorverwarmd in het 
onderste en koudste deel van het buffervat, en dat 
wordt op haar beurt verwarmd door een 
lagetemperatuurbron (fig. 19 bv. zonnecollector, 
aangesloten op de warmtewisselaar onderin). Het 
voorverwarmde sww stroomt verder door de 
tapspiraal naar de bovenzijde van het buffervat 
die permanent warm gehouden wordt, bv. met 
een cv-ketel (rechtstreeks aansluiting).   

Door haar aanzienlijke diameter en lengte 
balanceert de tapspiraal tussen een doorstroom- 
en een voorraadsysteem. 

 Doorstroomsysteem: een kleiner volume 
verbetert de spoeling bij legionella-besmetting.  

 Voorraadsysteem: een groot volume verhoogt 
het tapcomfort (minder drukval, maar ook: een 
temperatuurdaling na een piekafname kan zich 
tijdens een rustperiode herstellen). Een groot 
volume wordt hier gerealiseerd door een grote 
warmtewisselende oppervlakte van de spiraal 
(bepaald door lengte en diameter), en dat 
maakt het mogelijk om sww op te warmen tot 
zeer dicht bij de temperatuur in het buffervat.   

 

 

 

   

  

 

Figuur 18: Buffervat 
Viessmann Vitocell 340-M  
met ingebouwde tapspiraal 
(volledige hoogte)  
en zonnewarmtewisselaar 
(onderzijde) 

 

 

Figuur 19: Voorbeeld van 
een aansluitschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Tank-in-tank of au bain-marie 

Bij het tank-in-tankprincipe is een boiler ingebouwd in 
de bovenste lagen van een buffervat, waarbij het 
tapwater in de boiler verwarmd wordt door contact met 
het omliggende water. Door de hoge opstelling wordt 
minder ingespeeld op de stratificatie. De 
warmtewisselende oppervlakte van een dergelijk 
boilervat is kleiner dan bij een tapspiraal, maar dat 
wordt gecompenseerd door de grotere tijd voor de 
wamtewisseling, met nog meer de nadruk op voorraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 20: Tank-in-tanksysteem,   
rechts: warmtewisselaar voor bv. zonnecollector (glycol) 
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3.2.1.3 Externe platenwarmtewisselaar 

Een externe platenwarmtewisselaar met pomp 
wordt ‘drinkwaterunit’ genoemd. Wanneer een 
vraag naar sww gedetecteerd wordt, start de 
pomp en stroomt water uit de bovenzijde van het 
buffervat naar de warmtewisselaar en zo terug 
naar de onderzijde van het buffervat. De 
temperatuur van dit water is erg laag door de ruim 
gedimensioneerde warmtewisselaar, het tegen-
stroomprincipe en de lage temperatuur van 
leidingwater. De debietregeling is cruciaal, want 
een te klein debiet geeft een lage 
watertemperatuur, en een te groot debiet 
vernietigt de stratificatie.  

 

Figuur 21: Buffervat met drinkwaterunit 

3.2.2 Stratificatiebevordering  
In het buffervat ontstaan convectiestromingen die 
voor menging zorgen en de stratificatie kunnen 
verstoren. Natuurlijke convectie ontstaat door 
temperatuursverschillen nabij warmtewisselaars, 
terwijl gedwongen convectie ontstaat o.i.v. 
rechtstreekse aansluitingen met pompcircuits. Om 
deze stromingen te sturen, hebben vele 
fabrikanten hun eigen gepatenteerd systeem dat 
ervoor zorgt dat de thermische gelaagdheid zo 
weinig mogelijk verstoord wordt en zelfs in de 
hand gewerkt wordt. De werking is meestal 
autonoom-regelend (passieve stratificatie-
bevordering en berust op dichtheidsverschillen). 

3.2.2.1 Tapspiraal rond geleidingsplaat (fig.22) 

De tapspiraal zit ‘verpakt’ tussen de mantel van 
het buffervat en een metalen koker. Bij afname 
van sww ontstaat een afkoeleffect rond de spiraal, 
waardoor warm water vanaf de bovenzijde via de 
tapspiraal in tegenstroom met het tapwater 
helemaal naar beneden wordt geleid. 

 

Figuur 22: Remeha HFS – verpakte tapspiraal  

3.2.2.2 Interne thermosyphonzuil (fig. 23) 

De spiraalwarmtewisselaar onderin, die bedoeld is voor 
een zonnecollector, is omgeven door een ‘doos’ die 
onderaan open is en bovenaan verbonden is met een 
thermosyphonzuil. Het door de zon opgewarmde water 
kan via de openingen naar de juiste temperatuurlaag 
stromen, afhankelijk van de zonne-intensiteit. Hierbij 
wordt dit water zo weinig mogelijk gemengd met kouder 
water onderaan of warmer water bovenaan in het 
buffervat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23: Interne thermosyphonzuil - principe  
(de tapspiraal of een andere manier om sww te 
produceren is in de figuur niet weergegeven) 
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Figuur 24: Viessmann Vitocell 360-M met tapspiraal  

3.2.2.3 Externe thermosyfonzuil (fig. 25) 

De spiraalwarmtewisselaar 
met thermosifonzuil kan ook 
ingebouwd zijn in een klein 
vat naast het buffervat.  

 

 

Figuur 25:  
Tisun pro-clean met externe 
thermosyphonzuil 

 

Volgende figuren visualiseren de opbouw van de 
stratificatie bij dit buffervat verbonden aan een 
zonnecollector. De starttemperatuur is 15°C. De 
zonne-opwarming start, na 5 minuten komt het 
stratificatie-effect al op gang. 

 

Figuur 26: Start stratificatie in de thermosyphonzuil 

Na 30 minuten is de bovenkant van het buffervat 
opgewarmd tot 30°C, de onderkant blijft koud. 

 

Figuur 27: Boiler op 30°C 

Na 75 minuten begint de opwarming op twee niveaus. 
Onderaan blijft de temperatuur 15°C.  

 

Figuur 28: Opwaming op twee niveaus 

Na 125 minuten is de opwarming gevorderd tot 40°C 
bovenaan en 30°C op het tweede niveau. Onderaan 
blijft de temperatuur 15°C.  

 

Figuur 29: Opwarming op drie niveaus 

Na 175 minuten is het buffervat voldoende opgeladen 
om te kunnen aftappen via de ingebouwde spiraal. 

 

Figuur 30: Buffervat half opgeladen 
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3.2.2.4 Grote collectorvelden (fig. 31) 

Een klein temperatuurverschil tussen de warme 
en de koude zijde van de warmtewisselaar (LMTD 
<5 K) verlaagt de collectortemperatuur en zorgt 
voor een hoger collectorrendement. Uit de 
vermogensformule P U ∙ A ∙ LMTD   volgt dat 
een performante warmtewisselaar nodig is (grote 
oppervlakte A en warmteoverdrachtscoëfficiënt 
U). De relatief kleine vermogensdichtheid van 
zonnecollectoren (max. 600 W/m²) maakt deze eis 
realiseerbaar, maar toch zijn buffervaten met 
ingebouwde zonnewarmtewisselaars niet voorzien 
voor zeer grote collectorvelden.  

Een externe warmtewisselaar lost dit probleem 
op. De ingebouwde spiraalwarmtewisselaar met 
natuurlijke convectie wordt hier vervangen door 
een externe warmtewisselaar met pompcirculatie. 
Het debiet moet goed worden afgestemd op het 
aanbod, zowel voor de warme als de koude zijde 
van de warmtewisselaar, anders wordt de 
stratificatie in het buffervat verstoord en is het 
rendement van de zonnecollector suboptimaal. 

 

Figuur 31: Ingebouwde thermosifonzuil met een 
externe platenwarmtewisselaar 

3.2.2.5 Actieve stratificatie (fig. 32) 

Actieve stratificatie maakt gebruik van kleppen, 
sensoren en regelaars. Wegens de kostprijs tracht 
men dit tot een minimum te beperken.  

 
Figuur 32: Actieve stratificatie 

 

3.3 Geïntegreerd buffervat 
Er zijn ook buffervaten met geïntegreerde gasketel en 
zonne-aansluiting.  

 

Figuur 33: Viessmann Vitosolar 300-F 

A: buffervat voor sww en zonnecollector 
B: condenserende gasketel 
C: tapspiraal in RVS-ribbenbuis 
D: regeling 
E: warmtewisselaar voor zonnecollector 
F: rechtstreekse aansluitingen voor cv 
G: verwarmingscircuitverdeling met mengklep voor cv 
H: zonnepomp 

4 Materialen 

4.1 Koper 
Koper is een zeer goede warmtegeleider en hierdoor 
minder geschikt als materiaal voor boilers omdat het de 
afbraak van de stratificatie versnelt. Voor boilers en 
warmtewisselaars wordt koper niet aanbevolen in 
gebieden met een hoge concentratie aan chloride en 
calcium. 

4.2 Roestvast staal (RVS) 
RVS boilers zijn vrijwel onderhoudsvrij en hebben een 
lange levensduur. RVS heeft ook een beduidend lagere 
warmtegeleidingscoëfficiënt dan koper, wat beter is 
voor de stratificatie. Bij hoge chloride-concentratie in 
het leidingwater kiest men best voor RVS-316 i.p.v. 
RVS-314. 
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4.3 Geëmailleerde boiler 
Een geëmailleerde boiler is gemaakt uit plaatstaal 
met een dun laagje email als bescherming tegen 
corrosie. Door de verschillende uitzettings-
coëfficiënten van beide materialen ontstaan er 
microscheurtjes waardoor opgeloste zuurstof 
afkomstig van het sww de stalen mantel kan doen 
corroderen. Daarom is een kathodische 
bescherming nodig onder de vorm van een 
opofferingsanode of een elektrische stroomanode. 
Het principe is gebaseerd op een potentiaal-
verlaging van de stalen wand die men wil 
beschermen.  

De leidingaansluiting op het geëmailleerde deel 
gebeurt door middel van een koppeling uit nylon 
die elektrisch isoleert en tegelijk de emaillaag niet 
doet barsten. 

4.3.1 Opofferingsanode 
Een opofferingsanode is gemaakt uit een minder 
edel metaal, bij een boiler meestal magnesium. 
Ze corrodeert langzaam weg ter bescherming van 
de delen van de boiler in contact met sww. Voor 
de gezondheid is dit ongevaarlijk. Deze methode 
vereist een voldoende hoge geleidbaarheid van 
het water (>100 Si).  

Een opofferingsanode heeft een beperkte 
levensduur. Het is aan te bevelen om periodiek de 
stroomsterkte (A) te meten om te bepalen 
wanneer vervanging nodig is. Ook controle op 
fouten inzake de aarding van de elektrische 
installatie is nodig want als de aarding niet in orde 
is, kan de anodestroom mogelijk te klein zijn 
terwijl na visuele inspectie zou kunnen blijken dat 
de anode nog goed is. 

Voor visuele inspectie moet men het vat laten 
leeglopen. Daarom zijn opofferingsanodes vaak 
uitgerust met een signaallampje dat aangeeft 
wanneer vervanging nodig is. 

 

Figuur 34: Een gebruikte beschermingsanode 

4.3.2 Elektronische stroomanode 
Gebruik van een corrosiebestendige elektrode en 
een stroombron (vereist netaansluiting) maakt 
periodiek vervangen van de elektrode overbodig. 
Het elektriciteitsverbruik van zo een anode is 
verwaarloosbaar, de investering is wel iets hoger.  

5 Drukbeveiliging 

5.1 Veiligheidsklep 
Tijdens het aftappen van sww komt koud water in de 
plaats, m.a.w. boilers zijn altijd volledig gevuld. Een 
beveiliging conform de Belgaqua-regelgeving belet 
terugstromen naar het drinkwaternet.  

Wanneer opwarming van 
de boiler zich voordoet 
wanneer er niet wordt 
afgetapt, zorgt een 
veiligheidsklep dat de 
druk niet te hoog wordt 
door water weg te laten 
vloeien naar de riolering.  

Terugslagklep, 
veiligheidsklep en 
afsluitklep  
vormen samen de 
inlaatcombinatie.  

Figuur 35: 
Inlaatcombinatie 

5.2 Expansievat 
Telkenmale de veiligheidsklep opengaat en er water 
wordt geloosd naar de riolering, verdampt water dat op 
de klepzitting kleeft. Na jaren kan dit leiden tot 
kalkafzetting en het vastzitten van de veiligheidsklep. 
Een expansievat vermijdt dit herhaald verlies aan sww. 
Het moet corrosiebestendig zijn en weerstaan aan de 
hoge druk die kan optreden in de boiler (insteldruk 
veiligheidsventiel). Voor sww zijn enkel doorstroom-
vaten toegestaan omdat deze minder risico geven op 
legionellagroei. Desondanks blijft de kans op 
legionellabesmetting door het feit dat dit vat moeilijk 
toegankelijk is voor desinfectie.  

 

Figuur 36: Sanitair expansievat in doorstroom 
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6 Energieverliezen 
Om bij boilers en buffervaten het continue verlies 
aan warmte te beperken, is een goede isolatie 
noodzakelijk.  

Om het energieverlies bij voorraadvaten te meten 
is er een test voorzien in de norm EN 15332:2006. 
Hierin wordt het voorraadvat met een elektrische 
weerstand gedurende 24h op 65°C gehouden. Dit  
energieverbruik is maat voor het energieverlies.  

De warmteverliezen kunnen onderverdeeld 
worden in mantelverliezen, verliezen via bodem 
en deksel en tot slot de warmteverliezen ter 
hoogte van de aansluitingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 37: Boiler met warmteverliezen 

6.1 Mantelverliezen 
Onder impuls van de Ecodesign-regelgeving (zie 
algemene fiche) is er een tendens naar 
efficiëntere isolatie van voorraadvaten. De 
isolatiekwaliteit wordt bepaald door de dikte en 
door de warmtegeleidingscoëfficiënt.  

Vaak worden voorraadvaten geïsoleerd door de 
ruimte tussen het vat en de bekleding op te 
schuimen. Deze methode is prijsgunstig degelijk, 
maar bemoeilijkt het scheiden van beide 
materialen tijdens het recycleren. Een andere 
manier is de tank te bekleden met een al dan niet 
flexibele isolatiemantel.  

De meest toegepaste isolatiematerialen zijn:  
 schuim: polyurethaan, polyetheen, polystyreen 
 polyestervlies of minerale wol (toegepast bij 

grote voorraadboilers en buffervaten). 

6.2 Verliezen via bodem en deksel 
Omdat men ervan uitgaat dat de vatbodem veel 
kouder is door de stratificatie, wordt deze soms 
niet geïsoleerd. Het energieverlies via de bodem 
kan daardoor oplopen. Tegelijk verlaagt dit de 
watertemperatuur onderaan, en dat verhoogt het 
risico op legionellaproblemen.  

6.3 Verliezen via de aansluitingen 
Warmteverliezen in de aansluitleidingen kunnen als 
volgt verminderd worden: 

 het aantal aansluitingen beperken tot het nodige 

 aansluiting d.m.v. een binnenbuis naar de koudere 
bodem brengen. Opm: dit vermindert de stratificatie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 38: Rechts: aansluiting met binnenbuis 

 isoleren van de aansluitingen 

 gebruik aansluitingen met een lage thermische 
geleidbaarheid (kunststof of flexibele RVS in plaats 
van koper of staal). 

Door de aansluitleiding bij buffervaten over een korte 
naar beneden te laten hellen, creëert men een 
warmteslot. Dit voorkomt dat warm water door 
thermosiphonwerking migreert naar hoger gelegen 
delen zoals zonnecollectoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 39: Paradigma – Aqua Expresso 

  

warmteverlies via 
aansluitleidingen 

mantelverlies naar 
de omgeving 
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7 Schakeling  
Als een voldoende groot vat (boiler of buffervat) 
niet beschikbaar is of niet kan worden geplaatst, 
kunnen meerdere vaten gekoppeld worden voor 
het creëren van een grotere opslagcapaciteit. 
Nadeel is de grotere verliesoppervlakte en dito 
warmteverliezen in vergelijking met één groot vat. 
De keuze tussen serie- en parallelschakeling 
hangt af van het doel.  

7.1 Serieschakeling van boilers 
De uitgang van een boiler wordt verbonden met 
de ingang van de volgende. Het taprendement is 
goed, het debiet is beperkt door het toestel met de 
kleinste aansluitdiameter. Serieschakeling wordt 
vooral toegepast bij naverwarming omwille van de 
betere stratificatie, bv. na een zonneboiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 40: Serieschakeling 

 

Figuur 41: Opwarming bij seriegeschakelde boilers 
met externe warmtewisselaar: temperatuurverloop. 

7.1.1 Parallelschakeling van boilers 
Bij parallelschakeling worden alle uitgangen verbonden 
met de warmwaterleiding, terwijl alle ingangen via de 
inlaatcombinatie verbonden worden met de 
koudwatertoevoer. Parallelschakeling wordt vooral 
toegepast voor het bekomen van grote piekdebieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 42: Parallelschakeling 

Parallelgeschakelde boilers hebben best een gelijk 
volume en de debieten moeten evenredig verdeeld zijn. 
Als het debiet gedeeld door het boilervolume voor alle 
parallelgeschakelde boilers niet gelijk is, zal één boiler 
vlugger opgebruikt zijn en koud water leveren. Dat 
wordt gemengd met warm water uit een minder belaste 
boiler, met een daling van de watertemperatuur tot 
gevolg. Een goede hydraulische balans is dus van groot 
belang, men gebruikt hiervoor inregelkranen.  

Het Tichelmann-principe is hierbij aan te bevelen, maar 
niet voldoende. Omdat de aangesloten boilers een zeer 
kleine drukval hebben, is de debietverdeling moeilijk 
voorspelbaar en blijven inregelkranen noodzakelijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 43: Tichelmann-schakeling 

  

veiligheidsgroep 

inregelkranen 
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7.2 De circulatieleiding 
Om bij grote afstanden de leidingwachttijd te 
verkorten, en ook om te grote afkoeling met risico 
op legionella te beperken, wordt gebruik gemaakt 
van een circulatieleiding met pomp. Het 
terugstromende water wordt hierbij terug naar de 
onderzijde van de boiler gestuurd. Dit houdt het 
distributienet op temperatuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 44: Boiler met circulatieleiding 

Bij een duoboiler is het aansluitpunt van de 
retourleiding boven de zonnewarmtewisselaar, 
anders wordt de onderzijde opgewarmd door de 
naverwarming, en werken de zonnecollectoren 
ondermaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 45: Circulatieleiding bij duoboiler 

Het circulatiedebiet moet zo ingeregeld worden, 
dat de watertemperatuur  boven 55 °C blijft tot het 
einde van de circulatieleiding. In de parallelle 
takken moet het debiet ingeregeld worden, anders 
is het mogelijk dat de retourleiding voldoende 
warm is, maar dat sommige takken een te lage 
temperatuur hebben.  

Meestal is ter hoogte van de circulatieleiding een aparte 
dompelhuls voor de boilervoeler aanwezig om zo snel 
mogelijk te reageren op een eventuele afkoeling door 
de circulatieleiding en niet te wachten tot een groot 
volume van de boiler afgekoeld is.  

naverwarming 

zonneverwarming 
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8 Beoordeling 
 Voordelen Nadelen 

Voorraadtoestellen  Grote piekdebieten, stabiele temperatuur 

 Toepassingsmogelijkheden voor zonne-energie 

 Geen toestelwachttijd 

 Weinig problemen met kalkafzetting 

 Stilstandsverliezen afhankelijk van isolatie-
kwaliteit 

 Vraagt meer ruimte in het gebouw 

 Hogere investering 

Elektroboiler  Klein productievermogen volstaat 

 Opladen aan nachttarief 

 Relatief lage investering 

 Klein beschikbaar vermogen: lange opwarmtijd, 
beperkte mogelijkheden van bijverwarmen buiten 
de voorziene opwarmperiode. 

 Dure elektriciteit 

 

Gasboiler 

 Aardgas: tarief niet tijdgebonden, opladen is 
permanent mogelijk, grote volumes leverbaar. 

 Gasaansluiting en rookgasafvoer voor 2 
toestellen (SWW en CV) 

Boiler met een interne warmtewisselaar  Aardgas: tarief niet tijdgebonden, opladen is 
permanent mogelijk, grote volumes leverbaar. 

 Minder goed rendement bij condensatieketel 

 Minder goede stratificatie 

Boiler met een externe warmtewisselaar  Bij een  opgebruikt boiler kan in doorstroom-
modus verder getapt worden aan beperkt debiet. 

 Externe warmtewisselaar is gemakkelijk te 
vervangen, betere warmteoverdracht en lagere 
retourtemperatuur door tegenstroomprincipe 

 Goede stratificatie 

 Gevoeliger voor kalkafzetting 

 Investering (externe wisselaar, laad-pomp) 

 Complexe regeling 

 

Buffervat met interne of externe warmtewisselaar  Hygiënisch, geen legionellaprobleem 

 Aansluitmogelijkheden voor diverse verbruikers 
en warmtebronnen tegelijk 

 Omvangrijk, hoog gewicht 

 Hoge investering 

Buffervat met tank-in-tanksysteem  Compact ontwerp 

 Geen complexe regeling 

 Beperkte investering 

 Minder goed rendement bij condensatieketels 

 Minder goede stratificatie  

 


