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Verwarming

Warm water

Recirculatie van warm water

Zonnesysteem

Circulatiepompen en pompsystemen 
voor woonhuizen
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overzicht van toepassingen

Toepassing

Pomptype
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ph
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wandgasboilers ■

Gas/olie-boilers ■

systeem met één leiding ■ □

systeem met twee leidingen ■ □

vloerverwarming ■ □

zonnesysteem ■

recirculatie van warm water ■ ■ □

warm water ■ ■ ■

■ = beste keuze □ = tweede keuze

* standaard Grundfos low energy pompkoppen alleen voor 
standaard Grundfos circulatiepompen in wandgasboilers.
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warmtetoe-
voer

systeemconstructie systeem  
met één leiding
horizontale verdeling
Constante flow
lichte warmteafgifte
Juiste dimensionering noodzakelijk om de goede hydrauli-
sche balans te verkrijgen
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warmtetoe-
voer

systeemconstructie systeem  
met twee leidingen
horizontale verdeling
variabele flow
Grote warmteafgifte
Juiste dimensionering noodzakelijk om goede hydrauli-
sche balans te verkrijgen. Gebruik de thermostaatkraan 
of een afsluiter.
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Vloerverwarming
bij een vloerverwarmingssysteem zal de warmte van 
leidingen naar de vloerconstructie worden overgebracht. 
vloerverwarming kan worden gecombineerd met traditio-
nele radiatorverwarming.

een groot verschil tussen een radiator- en een vloerverwar-
mingssysteem is de bedrijfstemperatuur. een radiatorsy-
steem kan worden gedimensioneerd voor een flowtempe-
ratuur van maximaal 70-80 °C en een temperatuurverschil 
van 20-40 °C, terwijl in een vloerverwarmingssysteem 
de flowtemperatuur nooit hoger mag zijn dan 40 °C en 
het temperatuurverschil nooit meer is dan 5-8 °C. bij een 
vloerverwarmingssysteem is altijd een menglus nodig om 
de juiste flowtemperatuur te verkrijgen.

Max. 40 °C
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Constructie van de vloerverwarming
een vloerverwarmingssysteem kan op vele verschillende 
manieren worden ontworpen. volg altijd de richtlijnen 
van de fabrikant. elke kamer dient een eigen regelaar te 
hebben, en alle leidingringen moeten in balans worden 
gebracht om hetzelfde drukverlies te hebben. het druk-
verlies in de langste leidingring (nooit langer dan 120 m) 
wordt gebruikt voor het dimensioneren van de pomp.

het grote drukverlies en het kleine temperatuurverschil in 
een vloerverwarmingssysteem vereisen een grotere pomp 
dan een traditioneel radiatorsysteem voor een gebouw 
van dezelfde grootte. de flow zal variabel zijn en het wordt 
aanbevolen om een toerengeregelde pomp te gebruiken 
zoals een Grundfos alpha2.

Lengte van de leiding max. 120 meter

Temp. regelaar

Temp. 
regelaar
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boilersystemen
er zijn twee typen boilersystemen:

 wandgasboilers
 staande gas/olie-boilers

•
•

wandgasboiler

 vaak voorzien van een 
speciale geïntegreerde 
pomp, ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de 
boilerfabrikant.
 sommige wandgasboilers 
worden zonder een geïnte-
greerde pomp geleverd.
 als ze zijn voorzien van een 
standaard Grundfos circula-
tiepomp, dan zijn Grundfos 
low energy pompkoppen 
verkrijgbaar ter vervanging.

•

•

•

staande gas/olie-boilers

 vele uitvoeringen zijn 
verkrijgbaar; de pomp 
kan binnen of buiten 
de kast worden 
geplaatst. 
 als u de terugstel-
functie voor de nacht 
gebruikt, denk er dan 
aan om de pomp aan 
de inlaat te plaatsen. 

•

•

inlaat

inlaat

uitlaat

uitlaat
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alternatieve brandstof
 Kan een verscheidenheid aan brandstoffen gebruiken 
zoals hout, stro of houtsnippers. werkt vaker bij hogere 
temperaturen dan gas/olie-boilers.
 verschillende plaatselijke bepalingen kunnen van 
toepassing zijn, en de boilerfabrikant kan beperkingen 
specificeren met betrekking tot de minimale flow door 
de boiler.
 minimale flow kan worden verzekerd door middel van 
een boileraftakkingspomp. temperatuurverschillen 
tussen de boven- en onderzijde van de boiler zullen ook 
worden geminimaliseerd. pompinlaatdruk moet worden 
gecontroleerd in overeenstemming met plaatselijke 
bepalingen voor wat betreft open expansiesystemen.
 Grundfos adviseert het gebruik van een tp in-line pomp 
voor boilers op alternatieve brandstoffen.

•

•

•

•
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warmtewisselaars
 veelal gebruikt voor het produceren van warm water 
in woongebouwen en wijkverwarmingssystemen. de 
warmtewisselaar draagt energie over van één medium 
naar een ander, wat een kleine daling in temperatuur 
van de primaire naar de secundaire zijde veroorzaakt.
 de pomp aan de secundaire zijde wordt doorgaans in de 
terugvoerleiding geplaatst. een regelklep in de primaire 
terugvoerleiding regelt de flowtemperatuur aan de 
secundaire zijde.
 opmerking: als u de terugstelfunctie voor de nacht 
gebruikt, denk er dan aan om de pomp aan de inlaat te 
plaatsen.

•

•

•

primaire zijde secundaire zijde

Regelklep
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gebruik van huishoudelijk warm water
 een secundair terugvoersysteem verhoogt gebruikers-
comfort door het verzekeren van direct warm water 
uit elke kraan van het systeem. tegelijkertijd wordt 
verspilling geminimaliseerd.

let alstublieft op het volgende:
 flow in de terugvoerleiding is laag; derhalve is een 
kleine pomp nodig.
 als de pomp te groot is en de flow overmatig groot is, 
zal de hoge snelheid in de leiding een lawaaierig geluid 
produceren.

•

•

•

Inlaat om te 
hervullen
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Woning 
(m²)

Radiator-
systeem 
∆t 20°C 
m³/uur

Pomp-
type
Radiator-
systeem

Vloerver-
warming 
∆t 5°C 
m³/h

Pomptype 
Vloerverwarming

Beste 
keuze

Tweede 
keuze

80-120 0,4 alpha2 
XX-40 1,5 alpha2 

XX-60
ups
XX-40

120-160 0,5 alpha2 
XX-40 2,0 alpha2 

XX-60
ups
XX-60

160-200 0,6 alpha2 
XX-40 2,5 alpha2 

XX-60
ups
XX-60

200-240 0,7 alpha2
XX-40 3,0 maGna

XX-60

240-280 0,8 alpha2
XX-60 3,5 maGna

XX-100

voor aanvullende informatie zie, theorie/flowberekening.

Grundfos installatiehandboek 4e editie

ToepassIngen

Verwarmingscirculatoren

Het kiezen van de juiste pomp

bij het vervangen van een bestaande pomp adviseren we 
dat u vraagt of er veranderingen aan het huis zijn aange-
bracht sinds de oorspronkelijke pomp was geïnstalleerd. 
vernieuwing van of verbeteringen aan het verwarmings-
systeem kan/kunnen omvatten:

nieuw geïsoleerd glas
aanvullende isolatie
nieuwe thermostaatkranen.

de meeste oude pompen zijn groter dan nodig is. ze 
kunnen worden vervangen door kleinere, toerengeregelde 
Grundfos pompen. een toerengeregelde pomp zal zich aan 
de nieuwe situatie aanpassen, de kans op lawaai minimali-
seren en tegelijkertijd energie besparen.

•
•
•
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Circulatie van huishoudelijk warm 
water

ervaring laat zien dat de meeste circulatiepompen te groot 
zijn. het wordt daarom aanbevolen om bij het vervangen 
van een pomp de systeemvereisten te berekenen.

u kunt dit doen door onderstaande aan te houden.

Condities:
voor geïsoleerde leidingen in verwarmde ruimtes, calculeer 
met een energieverlies van 10 w/m.

voor geïsoleerde leidingen in niet verwarmde ruimtes, 
calculeer met een energieverlies van 20 w/m.

om drukverlies van de terugslagklep te voorkomen wordt 
deze gesteld op 10 kpa.

Koeling = 5°C

de maximale flow in de leiding is 1,0 m/s, maar 0,5 m/s in 
koperenleidingen voor het tegengaan van hamerslag en 
corrosie door turbelentie in de leiding.

formule:

  kw x 0,86   = m³/h    Koeling

vervolg op volgende pagina >

Verwarmingssystemen in woonhuizen

ToepassIngen
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de 3 onderstaande voorbeelden lichten deze berekening 
toe:

1.  grote ééngezinswoniningen met geïsoleerde leidingen 
in verwarmde ruimtes.

toevoerleiding: 30 m, Ø 22 mm
afvoerleiding: 30 m, Ø 15 mm

Lengte toe-
voerleiding:

(m)

Lengte 
afvoerleiding:

(mm)

Flow 
(m³/h)

Totaal 
drukverlies 

(kPa)

Pomp 
selectie

30 m, 
Ø 22 mm

30 m, 
Ø 15 mm 0,1 20 alpha2 n

�.  industriële gebouwen met geïsoleerde leidingen in 
onverwarmde ruimtes.

toevoerleiding: 300 m, Ø 50 mm
afvoerleiding: 300 m, Ø 40 mm

Lengte toe-
voerleiding:

(m)

Lengte 
afvoerleiding:

(mm)

Flow
(m³/h)

Totaal 
drukverlies 

(kPa)

Pomp 
selectie

300 m, 
Ø 50 mm

300 m, 
Ø 40 mm 2 46 maGna 

32-100 n

�.  Flats of rijtjeshuizen met geïsoleerde leidingen in 
onverwarmde ruimtes.

toevoerleiding: 200 m, Ø 50 mm
20 stijgleidingen, toevoer: 10 m, Ø 25 mm.

afvoerleiding: 200 m, Ø 40 mm
20 stijgleidingen, retour: 10 m, Ø 20 mm

Lengte toe-
voerleiding:

(m)

Lengte 
afvoerleiding:

(mm)

Flow
(m³/h)

Totaal 
drukverlies 

(kPa)

Pomp 
selectie

400 m 400 m 2,8 50 maGna 
32-100 n

Grundfos installatiehandboek 4e editie

ToepassIngen
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zonnepanelen
zonnepanelen worden gebruikt om de toevoer van huis-
houdelijk warm water en verwarming aan te vullen. alle 
systemen zijn op basis van water, en gebruiken derhalve 
een circulatorpomp.

opmerking bij de installatie:
de pomp moet in staat zijn om de volgende omstandighe-
den aan te kunnen:

 antivriesmiddelen die zich in het water kunnen 
bevinden
 hoge watertemperaturen
 Grote temperatuurschommelingen.

Grundfos adviseert de volgende pomp voor deze 
toepassing:

 up solar

•

•
•

•
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koelings- en airconditioningsystemen
Gebruik voor koelings- en airconditioningsystemen stan-
daard pompen, type ups, maGna, or speciale uitvoeringen, 
type ups-K, afhankelijk van type/maat. (zie productlijn)

vloeistoftemp.: -25°C tot +110°C

deze pompen zijn dus toepasbaar voor circulatie van zowel 
warm als koud water.

Grundfos installatiehandboek 4e editie

ToepassIngen
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geothermische verwarming / koeling
het gebruikmaken van de temperatuur die in de grond 
of in de lucht wordt aangetroffen biedt extra manieren 
om woonhuizen te verwarmen of te koelen. speciaal 
vervaardigde systemen kunnen voor zowel verwarming 
als koeling worden gebruikt, waarbij naar behoefte wordt 
geproduceerd. in de winter verplaatsen deze systemen de 
warmte van de aarde naar uw huis. in de zomer halen deze 
systemen de warmte uit uw huis en voeren het af in de 
grond.

het hart van het systeem is een circulatiepomp en een 
omgekeerde warmtepomp of koeleenheid. de koeler 
bevat een condensor, een verdamper, een compressor en 
een expansieklep. de condensor wordt gebruikt voor het 
opwarmen van het circulerende water tijdens de winter; de 
verdamper wordt gebruikt voor het afkoelen van datzelfde 
circulerende water tijdens de zomer. freon is aanwezig als 
koelmiddel.

opmerking bij de installatie:
 de circulatiepomp moet in staat zijn om te werken met 
mediumtemperaturen van +6 °C tot + 55 °C.

•
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warmte uit de grond
in de verwarmingsmodus (wintertijd) wordt verdamping 
van vloeibaar freon bewerkstelligd met een glycol/water-
mengsel (bij ongeveer –17 °C). de grond verwarmt 
het mengsel opnieuw voordat het naar de verdamper 
terugkeert.
het freongas wordt daarna op druk gebracht en naar 
de condensor gecirculeerd, om de warmte hiervan aan 
circulerend water over te dragen.

in de koelmodus (zomertijd) wordt condensatie van het 
freongas bewerkstelligd met een glycol/water-mengsel. de 
grond koelt het mengsel af voordat het naar de condensor 
terugkeert.

de druk van vloeibaar freon wordt daarna verlaagd en 
de freon wordt naar de verdamper gecirculeerd om de 
warmte uit het circulerende water te absorberen.
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warmte uit grondwater
een dompelpomp pompt het grondwater met constante 
temperatuur naar de verdamper tijdens de winter, en naar 
de condensor tijdens de zomer. het gekoelde of verwarmde 
water wordt door verspreiding teruggevoerd naar de 
waterlaag in de aarde.
de manier van leveren of absorberen van de warmte 
uit het circulerende water is hetzelfde als bij het vorige 
systeem (warmte uit de grond).

opmerking bij de installatie:
plaatselijke voorschriften kunnen dit type installatie 
verbieden vanwege de verspreiding van het koelwater. 
Controleer dit van tevoren altijd bij uw plaatselijke 
overheidsinstantie.
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warmte uit de lucht
verdamping van freon tijdens de winter en condensatie 
van freon tijdens de zomer wordt door de buitenlucht 
bewerkstelligd.

de manier van leveren of absorberen van de warmte 
uit het circulerende water is hetzelfde als bij het vorige 
systeem (warmte uit de grond).

opmerking bij de installatie:
de minimale buitentemperatuur is ongeveer 0 °C. lagere 
temperaturen zullen verhinderen dat het systeem juist of 
efficiënt werkt.
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het energy project
wanneer Grundfos het over het energie project heeft, is 
het een uiting van de toewijding om klanten te adviseren 
de meest energiezuinige oplossing te kiezen.

overal ter wereld worden we geconfronteerd met dezelfde 
uitdaging. we hebben behoefte aan meer energie, maar 
om het milieu te beschermen moeten we juist minder 
energie gaan gebruiken. we moeten manieren vinden om 
minder energie te gebruiken, en energiezuinige pompen 
bieden een mogelijkheid om veel energie te besparen.

het vinden van manieren om klanten meer bewust te 
maken van de energie die ze gebruiken en hoe ze energie 
kunnen besparen heeft nu een positieve invloed op de 
pompindustrie. Grundfos doet al sinds het begin van de 
jaren 90 onderzoek naar de mogelijkheden om energie te 
besparen - en nu is het meer dan ooit belangrijk om een 
betrouwbare pomp met een lange levensduur en laag 
energieverbruik te kiezen.

Circulatiepomp
d ��0
a 11�

wasmachine
g ���
a ���

koelkast
g �0�
a 11�

veel klanten zijn zich er niet van bewust dat het omschakelen naar 
circulatiepompen met een a-label één van de meest energiebespa-
rende veranderingen in een huishouden is.

Vernieuwen van circulatoren biedt een zeer goede mogelijkheid om 
te besparen 

gemiddeld jaarlijks energieverbruik in europese 
huishoudens in kwh
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het loont altijd om het label te lezen
het bekende europese energielabel heeft al enige jaren 
als leidraad gediend voor huizenbezitters om bijvoorbeeld 
de juiste koelkasten en lampen te kiezen. dit label maakt 
het gemakkelijk om de meest energiezuinige apparaten 

- dus met het laagste elektriciteitsverbruik - te vinden. het 
maken van een weloverwogen keuze helpt ons allen om 
Co2-emissies te verminderen.

het energielabel voor circulatiepompen werd in 2005 
in europa geïntroduceerd. een energielabel geeft de 
energiezuinigheid van een pomp weer op een schaal van a 
(meest zuinig) tot G.

ter vergelijking: de gemiddelde circulatiepomp in huidige 
europese huishoudens heeft energielabel d. door over 
te schakelen op een circulatiepomp met a-label zal de 
huizenbezitter tot 80 % minder elektriciteit verbruiken dan 
met een pomp met d-label.

energiebesparingen vergeleken met een gemiddelde d/e-pomp: 
pompen met C-, b- en in het bijzonder a-label bieden aanzienlijke 
energiebesparingen in vergelijking met een pomp met gemiddeld 
energieverbruik.

Grote besparingen met energiezuinige circulatiepompen
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Aansluitingen

Pomptype

AL
PH

A2

U
PS

Co
m

fo
rt

U
P-

N
/B

So
la

r

rp ½” x

G 1” x x x

G 1¼” x x x

G 1½” x x x x

G 2” x x x

dn 32 x x

dn 40 x x

rp = binnendraad G = buitendraad dn = flens



0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 Q [m³/h]
0

1

2

3

4

5

6

H
[m]

0

10

20

30

40

50

60

p
[kPa]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]

ALPHA2 XX-40

ALPHA2 XX-60
ALPHA2 XX-50

GRUNDFOS
ALPHA2

��

��

autoADAPT
led-display
automatisch nachtbedrijf functie

•
•
•

Verwarmingssystemen in woonhuizen

Keuze van de poMp

grundfos alpha� Circulatiepomp

–  voor verwarmingssystemen

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  +2 °C tot +110 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  5 w - 45 w
toerental:  variabel en vast toerental (1-3)
aansluitingen:  Koppelingen 
inbouwlengte:  130 tot 180 mm
pomphuis:  Gietijzer, roestvaststaal
toepassingen  verwarming en huishoudelijk warm 

water

energielabel:  5m: a 
6m: a

Capaciteitscurves
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Keuze van de poMp

grundfos ups Circulatiepomp

–  voor verwarmingssystemen

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  -25 °C tot +110 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  25 w tot 350 w
toerental:  vast toerental (1-3)
aansluitingen:  Koppelingen, flenzen
inbouwlengte:  120 tot 250 mm
pomphuis:  Gietijzer, roestvaststaal en brons
alarm module: beschikbaar voor ups XX-100

energielabel:   4m: b 8m: d 
5m: b 
6m: b

   10m: C

Capaciteitscurves
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Keuze van de poMp

grundfos magna

–  voor grotere 
verwarmingssystemen

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  +2 °C tot +110 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  10 w tot 900 w
toerental:  variabel toerental
aansluitingen:  Koppelingen, flenzen
inbouwlengte:  180 tot 340 mm
pomphuis:  Gietijzer, roestvaststaal
isolatieschaal: standaard

bus communicatiemodule beschikbaar
relay module beschikbaar

energielabel:

Capaciteitscurves
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Keuze van de poMp

Capaciteitscurves

technische gegevens
max. opvoerhoogte:  1,2 m
max. flow:  0,6 m³/uur
vloeistoftemperatuur:  +2 °C tot +95 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  25 w
toerental:  vast toerental (1)
aansluitingen:  Koppelingen, rp
inbouwlengte:  80 en 110 mm
pomphuis:  messing 

grundfos ComFort

–  voor recirculatie van warm 
water
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Keuze van de poMp

Capaciteitscurves

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  +2 °C tot +110 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  25 w tot 125 w
toerental:  vast toerental (1-3)
aansluitingen:  Koppelingen, flenzen
inbouwlengte:  150, 180, 220, 250 mm
pomphuis:  roestvaststaal / brons

grundfos up – n/b Circulatiepomp

–  voor recirculatie van 
huishoudelijk warm 
water
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Keuze van de poMp

Capaciteitscurves

grundfos solar

–  voor zonnesystemen

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  +2 °C tot +110 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  35 w tot 230 w
toerental:  vast toerental (1-3)
aansluitingen:  Koppelingen
inbouwlengte:  130 en 180 mm
pomphuis:  Gietijzer, middels kataforese 

behandeld
bereik opvoerhoogte (h):  4 m, 4½ m, 6 m, 6½ m, 8 m, 12 m
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Keuze van de poMp

Capaciteitscurves

grundfos ups-k

–  circulatiepomp voor koud 
water

technische gegevens
k-versie:
de statorwikkelingen zijn van een coating voorzien ter bescher-
ming tegen condensatie
vloeistoftemperatuur:  -25 °C tot +95 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  35 w tot 115 w
toerental:  vast toerental (1-3)
aansluitingen:  Koppelingen, flenzen
inbouwlengte:  130 tot 180 mm
pomphuis:  Gietijzer, roestvaststaal en brons

ku-versie:
met schuim gevulde klemmenkast en stator, Kabel inbegrepen
vloeistoftemperatuur:  -25 °C tot +110 °C
vermogen:  60 w tot 190 w
toerental:  vast toerental (1)
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Keuze van de poMp

Capaciteitscurves

grundfos tp

–  voor grotere 
verwarmingstoepassingen

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  -25 °C tot +110 °C
werkdruk:  max. 1 mpa (10 bar)
vermogen:  120 w tot 250 w
toerental:  1450 of 2900 toeren per min. 
aansluitingen:  1½” en 2”
inbouwlengte:  180 mm
pomphuis:  Gietijzer, brons
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Keuze van de poMp

grundfos tpe

–  ééntraps in-line pomp

Capaciteitscurves

technische specificaties
vloeistoftemperatuur:  -25°C to +140°C
werkdruk:  max 1.6mpa (16 bar)
vermogen:  tot 22 kw
toerental:  vast toerental
aansluitingen:  Koppelingen, flenzen
inbouwlengte:  180-900 mm
pomphuis:  Gietijzer, brons
opvoerhoogte, h:  max 90 m
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Keuze van de poMp

grundfos Conlift

–  voor afvoer van condensaat

Capaciteitscurves

technische gegevens
vloeistoftemperatuur:  0 °C tot +35 °C
max. flow:  420 l/uur
opvoerhoogte:  max. 5,4 m
opgenomen vermogen:  0,080 kw
spanning:  1 x 230 v / 50 hz
Gewicht:  2,4 kg
materiaal:  zuurbestendig pp ph>2,7
reservoirgrootte:  2,6 l
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upr

ups

XX-�0

XX-�0

XX-�0

Verwarmingssystemen in woonhuizen

Keuze van de poMp

keuze van reserve standaard grundfos 
low energy kop

Voor gasboilers

productnr.
59200019

productnr.
59200020

productnr.
59200023

productnr.
59200024

er is geen oplossing 
voor upe en uper 
pompen voor wat 
betreft reservekop

er is geen oplossing 
voor 7 en 8 meter 
pompen voor wat 
betreft reservekop
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grundfos gt tanks voor heet water
Grundfos Gt tanks voor verwarmingsinstallaties zijn 
geschikt voor diverse huishoudelijke en industriële toepas-
singen, waar een stabiele druk essentieel is.

Grundfos levert:

Gt-hr: niet-vervangbaar membraan
Capaciteit: 8 - 1000 l

bedrijfscondities:
max. vloeistoftemperatuur:  Continu: 70 °C 

Korte periode: 99 °C
max. werkdruk:  8 - 35 liter: 3 bar 

50 - 1000 liter: 6 bar
voordruk: 1,5 bar

ToebehoRen
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dimensionering van verwarmingstanks
Voorwaarden:
verwarmingssystemen: platte radiatoren, specifiek water-
volume: 11,3 l/kw. verwarmingssysteem: 70 / 50 °C.

maximale systeemdruk (bar) � �

Voordruk (bar) 1,� � tankvolume (l)

input (kw)

3 – 8

4 – 12

8 – 18

16 – 25

27 – 35

44 60 50

75 100 80

90 120 100

130 170 140

180 250 200

230 310 250

270 370 300

370 490 400

460 620 500

550 740 600

730 990 800

910 1230 1000

grundfos adviseert:
•  stel de voordruk van de tank in op minimaal 0,2 bar boven 

de statische druk van het verwarmingssysteem
•  de voordruk van de tank dient nooit lager te zijn dan 1,5 

bar.

dimensioneringsvoorbeeld:
een verwarmingssysteem heeft een input van 160 kw. 
maximale systeemdruk is 6 bar. de voordruk van het 
verwarmingssysteem bedraagt 3 bar.
Kijk in de kolom bij 6 bar max. systeemdruk.
de waarde die het dichtst boven 160 kw ligt is 170 kw.
dit komt overeen met een tankvolume van 140 liter.
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ToebehoRen

Isolatie-omhulsels 

de isolerende dikte van de isolatie-
omhulsels komt overeen met de 
nominale diameter van de pomp.

de isolatieset, die op maat gemaakt is 
voor het afzonderlijke pomptype, omhult 
het gehele pomphuis. de twee omhulsels wor-
den op eenvoudige wijze rondom de pomp aangebracht.

isolatieset is verkrijgbaar voor ups en alpha2 pompen.

ALPHA / Voedingsstekker

alpha connector is verkrijgbaar voor 
alpha2, maGna en ups XX-100.

de maGna circulatiepompen worden standaard met 
isolatieschalen geleverd.

Pomptype Isolatiesets
alpha2, ups 25-20, 32-20, 25-30, 32-30, 
25-40, 32-40, 25-60, 32-60, 25-40n/b, 
25-60n/b

productnr. 505821

ups 25-20a, 25-30a, 25-40a, 25-60a productnr. 505822
ups 25-80, 25-80n/b productnr. 505242
ups 25/32/32n/32f-100/40f-100 productnr. 95906653
ups 40-50f, 40-50fb, 32-80, 32-80n/b productnr. 505243

Omschrijving Productnr. 
alpha connector 595562
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de grondbeginselen
de theoretische aspecten van verwarming zijn elementen 
waar we allemaal mee te maken hebben. hetzij in het veld 
of op kantoor, elementaire kennis van wat er in de pompen 
en leidingen gebeurt is essentieel.

dit onderdeel neemt geselecteerde grondbeginselen van 
verwarming onder de loep, en geeft deze met een aantal 
illustraties weer. deze fundamentele theoretische princi-
pes omvatten warmteverlies, flowberekening en variatie, 
drukverlies, en meer.

voor specifieke pompkeuze in samenhang met systeem-
dimensionering adviseren we het gebruik van Grundfos 
winCaps, webCaps en www.grundfos.com.

de berekeningshulpmiddelen hierin helpen ervoor te 
zorgen dat u de juiste pomp vindt in overeenstemming 
met specifieke systeemeisen.

TheoRIe
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warmteverlies
het verwarmingssysteem dient te compenseren voor het 
warmteverlies uit het gebouw. derhalve zal dit verlies de 
basis zijn voor alle berekeningen in samenhang met het 
verwarmingssysteem.

de volgende formule dient te worden gebruikt:

u x a x (ti - tu) = Φ

u = de overdrachtscoëfficiënt in w/m²/K
a = het oppervlak in m²
ti = Gedimensioneerde binnentemperatuur in °C
tu = Gedimensioneerde buitentemperatuur in °C
Φ =  de energieflow (het warmteverlies) in w

afhankelijk van de plaats zal de buitentemperatuur 
variëren.
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warmtevraag in kw
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gebruik van de tabel:
1.  de linkerkolom geeft het verwarmde oppervlak in m² 

(grondoppervlak) weer.
2.  de bovenste rij geeft het warmteverlies in w/m² weer.
3.  de doorsnede bepaalt de warmtevraag voor het huis 

in kw.
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Flowberekening
wanneer de energieflow Φ bekend is (zie warmteverlies) 
dienen de temperatuur tf van de flowleiding en de tempe-
ratuur tr van de terugvoerleiding te worden bepaald om 
de volumeflowsnelheid Q te berekenen. de temperaturen 
bepalen de volumeflowsnelheid en ook de dimensionering 
van verwarmingsoppervlakken (radiatoren, warmtemeters 
etc.).

de volgende formule wordt gebruikt:
Φ x 0,86

 = Q(TF - TR)

Φ  warmtevraag in kw (zie pagina 46)
Conversiefactor (van kw naar kcal/uur) is 0,86
tf =  Gedimensioneerde temperatuur van de flowleiding in 

°C
tr =  Gedimensioneerde temperatuur van de terugvoerlei-

ding in °C
Q =  volumestroom in m³/uur
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gebruik van de tabel:
1.  de linkerkolom geeft de warmtevraag in kw weer.
2.  de bovenste rij geeft het temperatuurverschil ∆t in °C 

weer.
3.  de doorsnede bepaalt de flowvraag voor de pomp in 

m3/uur.

Flowvraag in m³/uur
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er zijn veel bronnen van omgevingswarmte in een huis, die allemaal 
invloed hebben op de vraag van het verwarmingssysteem.

zonnestraling

mensen

verlichting

elektrische 
apparatuur

Flowvariatie
de maximale warmtevraag voor het specifieke gebouw 
wordt bepaald met de formules op de vorige pagina’s. de 
maximale flow zal echter alleen nodig zijn in een zeer 
korte periode van het jaar.

variaties van omgevingstemperatuur, zonnestraling en de 
warmte die wordt bijgedragen door mensen, verlichting 
en elektrische apparatuur in de kamers zullen aanzienlijke 
variatie van de warmtevraag, en dus de flow, tot gevolg 
hebben.

het installeren van thermostatische radiatorkranen en een 
toerengeregelde pomp zijn de meest efficiënte manieren 
om met deze variaties om te gaan.

ventilatie
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Flow/berekeningsprofiel van een 
verwarmingssysteem
op basis van meting van de flow in een verwarmings-
systeem en de gemiddelde buitentemperatuur kan een 
standaard flowprofiel en een berekeningsprofiel worden 
gemaakt. het berekeningsprofiel kan worden gebruikt voor 
het berekenen van het energieverbruik van de circulatie-
pomp, en dus om het voordeel te bepalen van het gebruik 
van een automatische toerengeregelde a-label pomp. een 
life cycle cost (lCC) analyse voor de pomp kan ook worden 
gemaakt.

maximale flow is zelden nodig
de maximale flow zal doorgaans minder dan 6 % van het 
jaar nodig zijn. de flow zal 79 % van het jaar minder dan 
50 % zijn.

variatie in flow

berekenings-
profiel

Fl
ow

 in
 %

Bedrijfsuren %
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drukverlies over radiator en kraan is 
10 kpa (voorbeeld)

het drukverlies 
door het gehele 
systeem is gelijk 
aan 30 kpa de systeemdruk 

op het laagste 
punt wanneer de 
pomp is gestopt is 
hier 70 kpa

[m
et

er
]

drukrelaties bij een 
verwarmingssysteem
bij het dimensioneren van een verwarmingssysteem is het 
nodig om zowel met de systeemdruk als met het drukver-
lies rekening te houden.
1. systeemdruk [kpa]
de overdruk die in een verwarmingssysteem aanwezig is 
wanneer de circulatiepomp gestopt is. de hoogte van het 
gebouw is van invloed op de druk.
�. drukverlies Δp [kpa]
de circulatiepomp moet voor het verlies van druk in het 
systeem compenseren. de totale grootte van het systeem 
en de grootte van de afzonderlijke componenten zijn van 
invloed op het drukverlies.

zorg ervoor dat de circulatiepomp de beschikking heeft 
over de vereiste minimale inlaatdruk (zie technische 
documentatie of installatie-instructie).

het werkpunt van de pomp dient te worden gekozen 
conform het drukverlies van 30 kpa (en niet conform de 
druk van 70 kpa in het systeem!).
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systeemdruk
systeemdruk, of de statische druk van het systeem, wordt 
gedefinieerd als de overdruk die in het systeem aanwezig 
is. de systeemdruk is afhankelijk van de constructie van 
het systeem. we maken onderscheid tussen twee typen 
systemen:

• open systeem
• Gesloten systeem onder druk.

de systeemdruk is van grote invloed op de pompen en 
kranen van het systeem. als de systeemdruk te laag is 
vergroot dit de mogelijkheid van lawaai dat wordt veroor-
zaakt door cavitatie in het systeem. dit is in het bijzonder 
een probleem bij hoge temperaturen. wanneer een pomp 
met ingekapselde rotor wordt gebruikt (bijv. ups, alpha2, 
maGna), zorg er dan voor dat de pomp de beschikking 
heeft over de vereiste minimale inlaatdruk.

atmosferische 
druk

voorgecompri-
meerd gas

open systeem systeem onder druk
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open expansiesystemen
de hoogte van het waterniveau in het expansievat bepaalt 
de systeemdruk en dus de druk bij de pomp.

in het voorbeeld hieronder is de systeemdruk bij de pomp 
ongeveer 1,6 m. Controleer de technische informatie voor 
de vereiste minimale inlaatdruk van de pomp.

open systemen worden niet vaak gebruikt, maar wanneer 
de warmtebron bijvoorbeeld een systeem met vaste 
brandstof is, kan een open expansievat nodig zijn.

[m
et

er
]

[systeemdruk]
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drukexpansiesystemen
een druksysteem is uitgerust met een drukexpansievat 
met een rubber membraan dat het gecomprimeerde gas 
scheidt van het water in het systeem.

de systeemdruk moet ongeveer 1,1 maal de inlaatdruk bij 
het vat zijn. als de systeemdruk hoger is, verliest het vat 
het vermogen om de uitzetting van het verwarmde water 
te absorberen. dit kan ongewenste drukverhogingen in het 
systeem veroorzaken.

als de systeemdruk lager is dan de inlaatdruk zal er geen 
noodvoorraad water zijn wanneer de temperatuur in het 
systeem daalt. in sommige gevallen kan dit veroorzaken 
dat een vacuüm wordt gevormd, waardoor lucht in het 
systeem wordt getrokken.

expansievat
(voorgecomprimeerd gas)

statische 
systeemdruk
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opvoerhoogte
weerstand moet worden overwonnen om verwarmings-
water door de leidingen te pompen. deze hydraulische 
weerstand bestaat uit leidingweerstand en afzonderlijke 
punten met weerstand. de vergelijking

Δp = 1,3 x Σ[r x l] + Σz

wordt gebruikt om het drukverlies Δp in de apparatuur 
te berekenen, waarbij al rekening wordt gehouden met 
een toename van 30 % voor vormgegeven onderdelen en 
leidingen. de relatie:

          Δp 
        ρ x g

geeft ons de opvoerhoogte H van de pomp.
Of, vereenvoudigd:

          1,3 x Σ[R x L] + ΣZ  
                     10000

waarbij:  R =   R-waarde van de leiding in Pa/m (zie 
pagina 60).

 L =  lengte van het minst gunstige segment 
(flow en terugvoer) in m

 Z =   afzonderlijke weerstanden in Pa

De waarden voor afzonderlijke weerstanden kunnen 
worden verkregen uit de beschrijvingen van de fabrikanten 
van de gebruikte producten. Wanneer zulke informatie 
niet voorhanden is, kunnen de volgende waarden worden 
gebruikt als ruwe schattingen: 

Boiler: 1000 tot 2000 Pa
Menger: 2000 tot 4000 Pa
Thermostaatkraan 5000 tot 10000 Pa
Warmtemeter: 1000 tot 15000 Pa
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Component Drukverlies

boiler 1-5 kpa
boiler compact 5-15 kpa
warmtewisselaar 10-20 kpa
warmtemeter 15-20 kpa
waterverwarmer 2-10 kpa
warmtepomp 10-20 kpa
radiator 0,5 kpa
Convector 2-20 kpa
radiatorkraan 10 kpa
regelklep 10-20 kpa
terugslagklep 5-10 kpa
filter (schoon) 15-20 kpa

alle waarden zijn gemiddelde waarden.
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Drukverlies

systeemkarakteristiek 

(flow)

(opvoerhoogte)

drukverlies
het drukverlies in componenten zoals boilers, leidingen 
en bochten zal toenemen als de flow toeneemt. het totale 
drukverlies van het systeem kan in een diagram worden 
weergegeven als een systeemkarakteristiek. als de flow 
wordt verdubbeld zal het drukverlies verviervoudigen. 
de toename in flow vergroot ook de snelheid door de 
componenten, en hoge snelheid vergroot de kans op 
lawaai van het systeem (bijv. wanneer thermostatische 
radiatorkranen gesloten worden).
dit wordt voorkomen door een automatische pomp met 
variabel toerental te gebruiken, zoals alpha2 en maGna.
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pompcurves / systeemkarakteristieken
de pompcurve geeft de capaciteitsrelatie weer tussen druk 
en flow voor de gegeven pomp. het werkpunt is waar de 
systeemkarakteristiekencurve de pompcurve doorsnijdt. 
het werkpunt geeft de flow en opvoerhoogte weer die de 
pomp in dit systeem dient te leveren.

als de warmtevraag afneemt zullen de kleppen in het 
systeem sluiten en zal de flow vervolgens afnemen. 
hierdoor zullen de systeemkarakteristieken veranderen 
waardoor een nieuw werkpunt 2 wordt gevormd.

systeemkarakteristiek 2

systeemkarakteristiek 1

drukverlies

pompcurve

werkpunt 1, max. opvoer-
hoogte & flow

werkpunt 2 
afgenomen flow
toegenomen 
opvoerhoogte

(opvoerhoogte)

afname (flow)

to
en

am
e 

Pompcurve voor een standaard pomp
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drukverlies
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deze tabel wordt gebruikt om het beoogde drukverlies in een leiding-
systeem in pa/m bij een watertemperatuur van 60 °C te bepalen.
aanbevolen max. drukverlies is 105 pa/m.
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in balans brengen van een 
verwarmingssysteem
zelfs verwarmingssystemen met twee leidingen moeten 
in balans gebracht worden. op het aansluitpunt zal nor-
malerwijze een variatie in drukverschil bestaan. dit moet 
vereffend worden door middel van smoorkleppen die in de 
radiatorkranen worden geïntegreerd of in de terugvoerlei-
ding worden geïnstalleerd.

radiatorkraan radiatorkraan radiatorkraan

smoorklep smoorklep smoorklep

Δp
pomp

Δp
radiator totale Δp totale 

Δp
totale Δp

= Δp, die met smoorklep moet worden bewerkstelligd.

Δp = drukverschil
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statische druk
de statische druk moet altijd hoger zijn dan de omgevings-
druk. dit is van toepassing op alle punten in het systeem. 
dit zorgt ervoor dat lucht niet van buitenaf het verwar-
mingssysteem kan binnendringen.

handhaven van druk betekent echter niet handhaven van 
constante druk. wanneer het warme water opwarmt en 
uitzet wordt de stikstof in het membraanvat samenge-
drukt waardoor druk toeneemt.

werking van een membraanvat met een voordruk p0 van 
1 bar

0 bar 1 bar water ingebracht 
(koud water)

1 bar 1,3 bar

1,3 bar

1,5 bar 2,5 bar

? bar

1,5 bar 2,5 bar

membraanvat in 
bedrijf, 45 °C

membraanvat in 
bedrijf, 75 °C

voor-
druk 
1 bar

membraanvat voor 
installatie

vulproces eind van het 
vulproces

water ingebracht + expansie

membraanvat niet in bedrijf, geen stikstof 
aanwezig 

nb: Controleer de gasvoordruk regelma-
tig. regelgeving in diverse landen kan 
vereisen dat gebruik wordt gemaakt van een 
geborgde klep.
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Voordruk
 de voordruk van het gas in het expansievat wordt bepaald 
door:

 de statische hoogte
 de minimale inlaatdruk van de circulatiepomp.

opmerking bij de installatie: bij systemen met lage geode-
tische hoogtes en boilers in het dak is de vereiste minimale 
inlaatdruk een kritische factor.

aanbevolen instelling van de voordruk:
vrijstaande en halfvrijstaande huizen met systeemhoogtes 
ha maximaal 10 m
p0 = 1 bar
systeemhoogtes ha meer dan 10 m
p0 = (ha/10 + 0,2) bar

taken van het membraanvat
 druk handhaven binnen toegestane grenzen
 inbrengen van water; compensatie voor waterverliezen
 in balans brengen van het variërende watervo-
lume in het verwarmingssysteem, afhankelijk van 
bedrijfstemperatuur.

•
•

•
•
•

ha is de 
systeemhoogte 
in meter
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Vloeistoftemperatuur Minimale inlaatdruk
75 °C 0,5 m
90 °C 2,8 m
110 °C 11,0 m

Verwarmingscirculatoren

Opstarten van de pomp

om problemen te vermijden met lawaai als gevolg van 
lucht in het systeem, is het belangrijk om het systeem op 
de juiste wijze te ontluchten:

1.  vul het systeem tot de juiste statische druk (zie pagina 
62 voor nadere informatie)

2.  ontlucht het systeem.
3.  start de boiler.
4.  start de pomp en open de radiatorkranen om er zeker 

van te zijn dat er flow in het systeem is.
5.  laat de pomp een paar minuten lopen.
6.  stop de pomp en ontlucht het systeem nogmaals.
7.  Controleer de statische druk en hervul als de druk te laag 

is (zie de tabel hieronder).
8.  start de pomp nogmaals en pas de instelling zonodig 

aan. 
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bruikbare pomptips

Voor het installeren van Grundfos 
circulatiepompen voor verwarmingssystemen

deze tips zijn van toepassing op de volgende producten:
1. alpha2
2. ups
3. ups solar

•  natte-rotor-pompen moeten altijd met de as in horizon-
tale positie worden gemonteerd.

•  installeer nooit een grotere pomp dan nodig is; pompla-
waai in het systeem kan het gevolg zijn.

•  start de pomp nooit voordat het systeem met water 
gevuld is en op de juiste wijze ontlucht is. zelfs korte 
periodes van drooglopen kunnen de pomp beschadigen.

•  spoel voor het starten van de pomp schoon water 
door het systeem om al het vreemde materiaal te 
verwijderen.

•  laat altijd de kabeldoorvoer/stekker naar beneden 
gericht zijn om te voorkomen dat water de klemmenkast 
binnenkomt.

•  de inlaat van de pomp dient zo dicht mogelijk geplaatst 
te worden bij het expansievat, als dit geïnstalleerd is.

•  zorg ervoor dat het mogelijk is om de pomp en het 
leidingsysteem te ontluchten wanneer u de installatie 
bouwt. is dit niet mogelijk, installeer dan een pomp met 
een luchtafscheider.
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•  plaats in gesloten expansiesystemen indien mogelijk 
de pomp in de terugvoerleiding vanwege de lagere 
motortemperatuur.

•  installeer geen circulatiepompen met een thermos-
taat te dicht bij waterverwarmers of opslagtanks. 
wamteoverdracht kan de thermostaat beïnvloeden.

•  de pompkop kan opnieuw gepositioneerd worden 
conform de grootte van de installatie.

aanvaardbare installatieposities voor Grundfos 
circulatiepompen

plaatsingsopties voor de pompkop
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secundaire terugvoer van 
huishoudelijk warm water

Opstarten van de pomp

lucht in het systeem zal lawaai veroorzaken tijdens het 
in bedrijf zijn. het op de juiste wijze ontluchten van het 
systeem zal deze situatie tenietdoen:

1.  draai de watertoevoer open.
2.  open een kraan aan het eind van het systeem tot alle 

lucht uit het systeem is verwijderd.
3.  start de pomp en laat deze een paar minuten lopen.
4.  als er nog steeds lucht in het systeem is, stop en start de 

pomp 4-5 maal tot alle lucht is verwijderd.
5.  alleen voor Grundfos Comfort: stel de timer en/of de 

thermostaat in.
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bruikbare pomptips

Voor het installeren van Grundfos 
circulatiepompen voor secundaire terugvoer 
van huishoudelijk warm water

 natte-rotor-pompen moeten altijd met de as in horizon-
tale positie worden gemonteerd.
 start de pomp nooit voordat het systeem met water 
gevuld is en op de juiste wijze ontlucht is. zelfs korte 
periodes van drooglopen kunnen de pomp beschadigen.
 spoel voor het starten van de pomp schoon water door 
het systeem om al het vreemde materiaal te verwijderen.
 laat altijd de kabeldoorvoer/stekker naar beneden 
gericht zijn om te voorkomen dat water de klemmenkast 
binnenkomt.
 installeer de pomp altijd in de terugvoerleiding, nooit in 
de flowleiding.
 bij hard water wordt geadviseerd om een droogloop-tp-
pomp te installeren.

•

•

•

•

•

•
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Storing Oorzaak Oplossing

1.  Lawaai van de 
radiator

a)  overmatige 
druk gaat door 
de thermos-
taatkraan.

installeer een 
snelheidsge-
regelde pomp. 
systeemdruk zal 
afnemen als de 
flow kleiner wordt, 
zodat het lawaai 
niet meer optreedt.

2.  De radiator 
geeft geen 
warmte af

a)  de thermos-
taatkraan is 
verstopt of 
geblokkeerd 
door rommel.

sluit alle overige 
radiatoren in het 
systeem en stel de 
pomp in op maxi-
maal toerental.

b)  het verwar-
mingssysteem 
is uit balans.

stel het systeem 
opnieuw in 
werking. plaats 
nieuwe kranen op 
alle radiatoren (kan 
in de thermostaat-
kranen worden 
geïntegreerd) om 
een gelijkmatige 
verdeling van de 
flow mogelijk te 
maken.

3.  Een niet-snel-
heidsgeregelde 
pomp start 
niet

a)  neerslagen 
hebben zich 
in de pomp 
opgehoopt.

stel de pomp in op 
snelheid 3 en start. 
het moment zal 
voldoende zijn om 
de neerslagen te 
verwijderen.
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Storing Oorzaak Oplossing

4.  Pomp 
genereert te 
weinig (geen) 
capaciteit

a)  de motor draait 
verkeerd om

bij driefasenpom-
pen, draai twee 
fasen om

b)  onjuiste 
afvoerrichting 
uit balans.

draai de pomp 
180°

c)  vuile waaier open de pomp en 
reinig de waaier. 
nb: sluit klep

d)  Geblokkeerde 
zuigopening

open de pomp 
en reinig het huis. 
nb: sluit klep

e)  Gesloten klep open de klep 
(controleer as)

f)  vuile zeef reinig de zeef

g)  lucht in de 
pomp

schakel de pomp 
uit en ontlucht. 
stel terugslagklep 
in

h)  pomp op 
het laagste 
snelheidsniveau

stel pomp 
in op hoger 
snelheidsniveau

i)  instelling van 
overloopklep te 
laag

stel overloopklep 
in op hogere druk.
sluit 
omloopleiding

j)  setpoint van de 
pomp is te laag

verhoog setpoint 
op de pomp of 
regelaar
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Storing Oorzaak Oplossing

5.  Pomp 
gestopt, geen 
vermogen

a)  stroomtoevoer 
onderbroken

Controleer de 
stroomtoevoer.
Koppel zonodig 
externe vermo-
gensregeling aan

b)  zekering 
uitgeschakeld.

repareer kortgeslo-
ten draad.
repareer los 
contact.
Controleer 
zekeringswaarden.
Controleer 
pompmotor en 
bekabeling

c)  motorstarter is 
ingeschakeld

reinig geblok-
keerde of langzaam 
roterende pompen.
stel nominale 
stroom van de 
motor in.
Controleer 
viscositeit.
repareer 2-fase 
werking.
vervang defecte 
pomp
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Storing Oorzaak Oplossing

6.  Pomp gestopt, 
stroomtoevoer 
aanwezig

a)  thermische 
schakelaar is in 
werking

verlaag medium-
temperatuur.
reinig geblok-
keerde of langzaam 
roterende pompen

b)  thermische 
schakelaar is 
ingekomen.

Controleer 
viscositeit.
repareer 2-fase 
werking.
vervang defecte 
pomp

c)  pomp start niet hef de blokkade 
van de pomp op.
reinig de pomp.
verhoog toerental 
/ setpoint.
vervang 
condensator.
repareer 2-fase 
werking
vervang defecte 
pomp

7.  Geluiden in 
systeem, ther-
mostaatkranen 
/ leidingen

a)  pompcapaci-
teit te hoog

verlaag 
snelheidsniveau. 
open omlooplei-
ding / klep.
hydraulisch 
gelijkstellen.
Controleer 
metingen met 
meetpomp 
/systeem
stel de pomp af
Controleer systeem
vervang pomp
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Storing Oorzaak Oplossing

8.  Luidruchtige 
pomp

a)  lucht in de 
pomp

ontlucht pomp
ontlucht en vul het 
systeem aan
Controleer 
expansievat
installeer 
luchtafscheider

b)  Cavitatie is 
hoorbaar.

verhoog voordruk
verlaag 
temperatuur
regel de pomp 
terug
verlaag toerental

c)  resonantiege-
luiden

bedwing 
pompbevestiging.
installeer expansie-
koppelingen.
stel pomptoerental 
bij.
stel natuurlijke 
frequentie van het 
systeem bij.
vervang pomp / 
motor

d)  Kloppen van 
vreemde 
voorwerpen in 
de pomp of op 
klepkegels

reinig waaier.
vervang 
terugslagklep.
stel klepdruk bij.
stel klepveer bij.
zet klepkegel vast.
draai klep rond.
vervang pomp
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Vind gedetailleerde informatie via de 
huis & tuin website
de huis & tuin website geeft u gemakkelijk en direct 
toegang tot gedetailleerde productinformatie in onze 
webCaps database. volg eenvoudig de onderstaande 
stappen.

1.  bezoek de www.grundfos.com website.
2.  vind het “select your business area …” drop-down menu 

aan de linkerzijde en kies “home & garden”.
3.  als het intro gereed is heeft u toegang tot een lijst 

met algemene productinformatie via één van de 
volgende links in de bovenste balk:  “watertoevoer”, 

“verwarming”, “afvalwater”, en “totale productlijst”.
4.  volg in deze lijsten de “Gedetaileerde productinformatie 

in webCaps” links voor volledige informatie over de 
pomp waarin u geïnteresseerd bent.

dat is alles!
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Vraag:
wanneer is het nodig om een Grundfos alpha2 pomp bij 
te stellen?

antwoord:
de nieuwe alpha2 met fabrieksinstelling is geschikt voor 
meer dan 80 % van de verwarmingssystemen.

uitzondering:
wanneer een Grundfos alpha2 pomp wordt gebruikt voor 
vloerverwarming met >120 m leidingring kan het nodig 
zijn om de fabrieksinstelling bij te stellen naar een hogere 
(constante) druk vanwege een hoger drukverlies in de 
leidingen. bij een maximale leidinglengte tot 90 m zal de 
fabrieksinstelling voldoende zijn.

Voorbeeld:
de langste leiding in een vloerverwarmingssysteem is 120 
m. bij een drukverlies van 0,017 m per meter leiding zal het 
totale drukverlies (incl. klep en leidingwerk) meer dan de 2 
meter zijn die de fabrieksinstelling geeft met lage flow.

systeem met twee 
leidingen, vloerverwarming 

en handmatige klep voor 
omloopleiding

systeem met één 
leiding

in bedrijf stellen van 
omloopleiding

ontluchten van de 
pomp

automatische klep voor 
omloopleiding

bovenstaande instellingen zijn van toepassing voor meeste systemen zoals 
beschreven.  de instructiehandleiding dient echter altijd te worden gelezen 
voorafgaand aan het installeren.

Grundfos ALPHA2 instellingen:
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Vraag:
is het oK om een pomp gedurende langere tijd te stoppen?

antwoord:
Ja, kwaliteitspompen van Grundfos met a-label kunnen 
langere tijd worden gestopt zonder enige problemen 
(bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden).
wanneer ze weer worden ingeschakeld laat hun zeer hoge 
startkoppel elke neerslag die zich kan hebben opgebouwd 
losgaan. deze functionaliteit garandeert een hoge mate 
van betrouwbaarheid en een langere levensduur van de 
pomp.

voor niet-toerengeregelde pompen zal het nodig zijn om 
de pomp in te stellen op snelheid 3 om voldoende moment 
te leveren om de pomp te starten.
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Vraag:
Kan een toerengeregelde pomp worden gebruikt voor alle 
verwarmingssystemen?

antwoord:
nee. de warmtebron speelt een belangrijke rol. de geïnte-
greerde pompen in wandgasboilers kunnen niet worden 
vervangen door een standaard toerengeregelde pomp.

Warmtebronnen vs. pomptype:

Systeemtype ALPHA2 Reserveonder-
delen*

olieboiler X
elektrisch verwarmde boiler X
Gasboiler met geïntegreerde 
pomp X

Gasboiler zonder geïnte-
greerde pomp X

warmtewisselaar X
directe wijkverwarming X

warmtepomp X
boiler voor alternatieve 
brandstoffen X

Grundfos adviseert alhpa2 voor deze toepassingen, maar ook 
andere pompen kunnen worden gebruikt. zie pagina 7 voor aanvul-
lende informatie.

* standaard Grundfos low energy pompkoppen alleen voor 
standaard Grundfos circulatiepompen in gasboilers.
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Vraag:
waarom moet een circulatiepomp aan de perszijde 
voorzien zijn van een terugslagklep?

antwoord:
warm tapwater kan de aftappunten alleen bereiken via 
de hoofdstijgleiding. zonder een terugslagklep kan warm 
tapwater door de circulatieleiding en circulatiepomp naar 
de aftappunten stromen. de volgende problemen zouden 
kunnen optreden:

•  er zou koud tapwater door de circulatieleiding kunnen 
stromen – en hierdoor kan condensatie in de pompmotor 
optreden. de temperatuur van het medium dient altijd 
hoger te zijn dan de omringende kamertemperatuur.

•  een circulatiepomp met een thermostaat (bijv. de 
Grundfos Comfort up 20 – 14 bXt) zou onmiddelijk aan 
gaan.

•  alle maatregelen die worden genomen om economische 
werking van het circulatiesysteem te bewerkstelligen 
zouden niet effectief zijn.
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Vraag: 
hoe kan ik lucht uit mijn systeem verwijderen? ik heb geen 
up air geïnstalleerd.

antwoord:
een luchtverwijderaar, aangebracht direct in de flowleiding 
van de boiler (en doelbewust niet op de hoogste positie) 
maakt gebruik van een bijzonder fysisch effect in de 
boiler. het water direct naast de wand van de boiler wordt 
verwarmd tot ongeveer 135 °C en de gassen die hierin zit-
ten komen vrij. deze gasbellen worden daarna verwijderd 
uit het systeem door de luchtverwijderaar direct in de 
flowleiding van de boiler.

na de luchtverwijderaar is het water in de flowleiding 
gereed om gas te absorberen. het water is, bij wijze 
van spreken, “hongerig naar lucht”. hier, waar lucht en 
andere gassen samenkomen in het systeem, worden ze 
geabsorbeerd door delen van het verwarmingswater, zelfs 
bij hogere niveaus, en tijdens de volgende passage door de 
boiler worden ze uit het systeem verwijderd, in samenwer-
king met de luchtverwijderaar.

opmerking bij de installatie:
Gasbellen kunnen niet op deze manier worden verwijderd 
uit systemen waarbij de geodetische systeemhoogte 
meer dan 15 m is. voor zulke systemen kan de industrie 
apparaten leveren die kunnen ontluchten door middel van 
drukverlaging tot aan het negatieve drukbereik.
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Vraag:
ik heb een grotere pomp gemonteerd in een poging 
om een probleem op te lossen met slechte verwarming. 
waarom wordt de kamer nog steeds niet verwarmd?

antwoord: 
het leveren van alleen een grotere flow zal slechts een 
kleine verandering in verwarmingsuitvoer bewerkstel-
ligen. de verhoogde snelheid houdt geen rekening met 
voldoende straling van de warmte die in het warme 
water wordt aangetroffen. een hoge temperatuur van de 
terugvoerleiding heeft ook aanzienlijke nadelen voor de 
calorische verwarmingswaarde. omgekeerd geldt dat een 
kleinere flow het mogelijk maakt dat het warme water 
afkoelt. de lagere temperatuur van de terugvoerleiding 
heeft een onmiddellijk, positief effect op de calorische 
verwarmingswaarde. zie de illustratie hieronder om deze 
principes onder de loep te nemen.
een verwarmingsoppervlak dat wordt toegevoerd met 
slechts 50 % van de systeemcapaciteit heeft ongeveer 
80 % van de warmte verkregen die in het systeem wordt 
aangetroffen. radiator bedrijfscurve van een kamerver-
warmingsoppervlak met de radiatorexponent 4/3 (bijv. 
radiatoren en paneelradiatoren).

Q [m³/uur]



80
60
40
30
20
1 5
10
8
6
5
4
3
2

1 2 3 4 N5

1

30 l/h
60 l/h 120l/h

4  5  7    10      20   304050 70 100     200 300400500700

1 20,50,07 0,1       0,2 0,3                                     3  4 5   7    10       Q kw
Q l/h

Δt = 15 K

��

��Verwarmingssystemen in woonhuizen

pRobLeMen opLossen

Vraag:
hoe maak ik de druk in een verwarmingssysteem 
gelijkmatig?

antwoord:
door gebruik te maken van thermostaatkranen: hetzij 
vooraf ingesteld, of instelbaar.

het drukverschil bij de thermostaatkranen aan de 
afzonderlijke radiatoren zal variëren in overeenstemming 
met de lengte en aard van het leidingsysteem. fluiten zal 
plaatsvinden als de druk te hoog is. overmatige volume-
flows kunnen geluiden veroorzaken, terwijl ongunstig 
geplaatste radiatoren koud blijven.
als vuistregel is het volgende van toepassing:

 de opvoerhoogte dient groot te zijn; r-waarde moet 
echter niet groter zijn dan 150 pa/m. 
nb: Kies een leiding slechts één eenheid groter en 
weerstand wordt verlaagd met maximaal 75 %.
 om doorstroming van de radiator te beperken zouden 
vooraf ingestelde thermostaatkranen met een kleine 
warmteuitvoer (maximaal 0,5 kw) als volgt moeten zijn: 

= kleine instellingswaarde gemiddelde warmteuitvoer 
(ongeveer 1 kw)  

= gemiddelde instellingswaarde hoge warmteuitvoer 
(ongeveer 2 kw)  

= hoge instellingswaarde.
 Gebruik geen overloopklep. Gebruik in plaats hiervan 
een snelheidsgeregelde pomp.

•

•

•

Δp bij kraan 
in kpa

verschilmeting bij kraan: 
10 kpa
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bedrijf  adres  plaats  telefoon

burggraaf tuinbouw techniek mr. Jac takkade 3 aalsmeer (0297) 32 39 51
technische unie  alkmaar ivoorstraat 2 alKmaar (072) 567 67 67
vegro  alkmaar Korte vondelstraat 2-10 alKmaar (072) 519 26 26
wasco alkmaar phoenixstraat 1 alKmaar (072) 540 21 00
warmteservice Groep laanenderweg 34 alKmaar (072) 541 00 41
eriks servicecenter alkmaar safierstraat 3 alKmaar (072) 514 17 17
salo  u.a. toermalijnstraat 6 alKmaar (072) 514 50 00
eriks b.v. toermalijnstraat 5 alKmaar (072) 514 15 14
lasaulec b.v.  bestevaerstraat 61 alKmaar (072) 54 12 198
technische unie  almelo twentepoort oost 44 almelo (0546) 53 41 41
wasco almelo virulyweg 5a almelo (0546) 47 39 00
vihamij  b.v. almelo haven noordzijde 89 a almelo (0546) 87 34 75
plieger  almelo turfkade 27 a almelo (0546) 87 00 05
wasco almere Koningsbeltweg 73 almere (036) 540 33 78
plieger  almere transistorstraat 108 almere (036) 536 03 85
lasaulec b.v. zwenkgrasstraat 5 almere (036) 548 25 55
Koekkoek b.v. almere palmpolstraat 18 almere-stad (036) 547 04 05
warmteservice Groep euromarkt 125 alphen a/d riJn (0172) 44 81 11

plieger  alphen aan den rijn hoorn 100 alphen aan den 
riJn (0172) 41 80 70

vihamij  b.v. ambt delden langenhorsterweg 16 ambt delden (074) 376 63 00
rensa  amersfoort Chromiumweg 87 amersfoort (033) 461 67 44
technische unie  amersfoort Cobolweg 5 amersfoort (033) 453 52 51
Gebr. van walraven b.v, nijverheidsweg noord 112 amersfoort (033) 469 13 48
vihamij  b.v. amersfoort neonweg 8 amersfoort (033) 461 91 34
plieger  amersfoort nijverheidsweg 95 n amersfoort (033) 422 07 50
warmteservice Groep puntenburgerlaan 82-84 amersfoort (033) 465 04 75
Kopex san. Groothandel b.v. databankweg 8 amersfoort (033) 455 16 33
technische unie  amsterdam dynamostraat 5 amsterdam (020) 581 21 21
technische unie  amsterdam h.J.e. wenckebachweg 171 amsterdam (020) 560 85 00
wasco a’dam west nieuwe hemweg 20 amsterdam (020) 686 26 46
vegro  a’dam oost nobelweg 27 amsterdam (020) 592 28 00
vegro  a’dam west zekeringstraat 36 amsterdam (020) 592 28 00
Groothandel van der wal anthony fokkerweg 51 amsterdam (020) 617 35 81
warmteservice Groep a’dam oost Cruquiuskade 155 amsterdam (020) 535 32 80
warmteservice Groep a’dam 
oud-west de Clercqstraat 22 amsterdam (020) 689 27 37

eriks service Centrum amsterdam dynamostraat 46 - 48 amsterdam (020) 448 96 30
warmteservice Groep a’dam 
Centrum haarlemmerstraat 51 amsterdam (020) 623 93 64

vihamij  b.v. amsterdam Jacob Catskade 37-41 amsterdam (020) 682 06 31
solar nederland b.v. amsterdam Kabelweg 54 amsterdam (020) 606 06 90
warmteservice Groep a’dam west van slingelandtstraat 43 amsterdam (020) 584 97 90
lasaulec b.v. berchvliet 17 amsterdam (020) 684 96 05
Koekkoek b.v. a’dam oost wenckebachweg 101 amsterdam (020) 692 59 77
Koekkoek b.v. a’dam west willem de zwijgerlaan 344 amsterdam (020) 683 76 56
Koekkoek b.v. a’dam Centrum zeeburgerpad 19 amsterdam (020) 665 54 49
pieksma J. & zn. b.v. achtergracht 27 amsterdam (020) 623 53 12
Cvs amsterdam den brielstraat 22 amsterdam (020) 684 87 48
pieksma J. & zn b.v. Gerard terborgstraat 46 amsterdam (020) 670 44 74
vimeta handel  v.o.f hoogte Kadijk 410 amsterdam (020) 622 48 05
havia  b.v. nassaukade 373 amsterdam (020) 612 61 51

wasco a’dam zuidoost hoogoorddreef 72 amsterdam zuid 
oost (020) 453 11 15

wasco apeldoorn sint eustatius 73- 77 apeldoorn (055) 540 11 01
rensa  apeldoorn tweelingstraat 137 apeldoorn (055) 360 20 16

plieger  apeldoorn aruba 5 apeldoorn (055) 538 99 
61/62/63
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plieger  apeldoorn saba 12 apeldoorn (055) 538 99 99
warmteservice Groep sleutelbloemstraat 31 apeldoorn (055) 36 82 100
Kopex san. Groothandel b.v.  spadelaan 3 apeldoorn (055) 533 71 22
vihamij  b.v. arnhem driepoortenweg 16 arnhem (026) 384 09 85
rensa  arnhem overmaat 78 a arnhem (026) 361 83 53
technische unie  arnhem vlamoven 33 arnhem (026) 365 04 65
plieger  arnhem de overmaat 60 arnhem (026) 327 29 77
eriks servicecenter arnhem p. Calandweg 46 arnhem (026) 362 92 44
vegro  arnhem p.Calandweg 23 arnhem (026) 384 37 00
warmteservice Groep vlamoven 2b arnhem (026) 376 02 80
dales sanitair arnhem Cruguiusweg 6-8 arnhem (026) 364 37 40
Kopex san. Groothandel b.v. p. Calandweg 48 arnhem (026) 370 77 00
handelsonderneming arnhem merwedestraat 2 arnhem (026) 443 36 80
solar nederland b.v. assen havenkade 2 assen (0592) 31 78 11
vihamij  b.v. assen wiltonstraat 4 assen (0592) 34 17 18
plieger  assen zeilmakersstraat 4 assen (0592) 34 43 44
lasaulec b.v. europaweg noord 7 assen (0592) 34 02 22
Koekkoek b.v. baarn saturnusweg 5 baarn (035) 542 93 84
akkermans techniek b.v. lelyweg 15 berGen op zoom (0164) 27 57 00
vihamij  b.v. bergen op zoom Karmel 223 berGen op zoom (0164) 23 49 25
beuken b.v. vierlingweg 1 berGen op zoom (0164) 24 62 46
plieger  beverwijk laan van meerenstein 12 beverwiJK (0251) 23 81 81
lasaulec b.v. rietlanden 4 beverwiJK (0251) 22 09 41
rensa  breda minervum 1607 breda (076) 573 85 00
wasco breda nikkelstraat 1 breda (076) 543 05 03
technische unie  breda takkebijsters 19 breda (076) 572 22 57
warmteservice Groep neerloopweg 7 breda (076) 524 60 30
vegro  breda zinkstraat 28 breda (076) 548 31 00
de ruyter b.v. Groothandel allerheiligenweg 85 breda (076) 565 03 00
Kopex san. Groothandel b.v. hekven 2 c breda (076) 542 68 88
akkermans techniek b.v. spinveld 62 breda (076) 522 49 44
Gevier b.v. bunnik rumpsterweg 8 b bunniK (030) 65712 99
bouwmaat nederland b.v. Ceciusweg 5 bunsChoten (033) 299 28 00
van walraven bussum b.v. vaartweg 11 bussum (035) 694 30 13
Koekkoek b.v. bussum Kruislaan 15 bussum (035) 691 33 14
technische unie  Capelle a/d iJssel rivium oostlaan 51-59 Capelle a/d iJssel (010) 266 71 66
vihamij  b.v. Capelle a/d iJssel mient 22 Capelle a/d iJssel (010) 450 88 11
w.p. van den dungen / oskaro bv de hork 7 CuiJK (0485) 31 58 04
van walraven de bilt b.v. Kerklaan 3 de bilt (030) 220 05 04
thermonoord / plieger breeuwhamer 3 de Goorn (0229) 54 88 20
haring b.v. de lier leemolen 6 de lier (0174) 51 51 56
plieger  de meern strijkviertel 54 de meern (030) 666 17 77
dales sanitair utrecht b.v. molensteijn 25 de meern (030) 666 15 04
haring b.v. delft abtswoudseweg 18 delft (015) 251 23 45
vihamij  b.v. delft rijnweg 14-16 delft (015) 261 37 01
Koekkoek b.v. delft surinamestraat 9 delft (015) 213 31 08
lasaulec b.v. sikkel 4 delfziJl (050) 593 33 33
technische unie  den bosCh het sterrenbeeld 20 den bosCh (073) 687 36 87
vegro  den bosch afrikalaan 12 den bosCh (073) 644 41 66
warmteservice Groep Goudsmidstraat 12 den bosCh (073) 645 86 66
plieger  den bosch Graaf van solmsweg 52 den bosCh (073) 624 21 20
vihamij  b.v. den bosch zandzuigerstraat 17 den bosCh (073) 642 43 55
w.p. van den dungen b.v. techn. 
Grooth. moeskampweg 4 den bosCh (073) 621 24 25

w.p. van den dungen / osKaro rietveldenweg 12 a den bosCh (073) 621 24 25
technische unie  den haag 

- binckhorst Jupiterkade 7 den haaG (070) 315 16 16

wasco den haag westvlietweg 60b den haaG (070) 387 43 30
technische unie  den haag 

- westland zilverstraat 100 den haaG (070) 359 43 59

solar nederland b.v. den haag  elbe 33-35 den haaG (070) 317 44 60
vihamij  b.v. den haag radarstraat 11 a den haaG (070) 389 34 14
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plieger  den haag b.v. slachthuisstraat 22 den haaG (070) 307 77 60
warmteservice Groep televisiestraat 244 den haaG (070) 384 40 40
plieger  den haag b.v. waldeck  pyrmontkade 25-27 den haaG (070) 365 69 36
vegro  leidschendam wolga 3 den haaG (070) 317 32 00
Koekkoek b.v. den haag Kleine veenkade 40 den haaG (070) 345 74 00
verploegen verwarming b.v. loosduinseweg 637 den haaG (070) 360 29 24
eriks servicecenter marofra neckar 2 den haaG (070) 381 84 81
hoogeveen J. & Co.  b.v. veenkade 31 den haaG (070) 346 96 15
ed alter b.v. techn. 
handelsonderneming elandstraat 43-49 den haaG (070) 345 28 28

technische unie  deventer hanzeweg 34 deventer (0570) 66 16 16
wasco deventer schonevaardersstraat 8b deventer (0570) 62 86 20
vihamij  b.v. deventer industrieweg 2a deventer (0570) 62 59 96
hadeg deventer b.v. Groningerstraat 16015 deventer (0570) 50 20 50
rensa didam beekseweg 3 didam (0316) 29 29 29
rensa  doetinchem plakhorstweg 46 doetinChem (0314) 35 05 11
warmteservice Groep transportweg 7-01 doetinChem (0314) 37 76 66
dales sanitair doetinchem bedrijvenweg 10 doetinChem (0314) 37 77 77
technische unie  dordrecht röntgenstraat 19 dordreCht (078) 654 66 66
plieger / thermonoord Kamerlingh onnesweg 13 dordreCht (078) 652 16 66
warmteservice Groep rijksstraatweg 22 dordreCht (078) 654 30 00
de ruyter b.v. Groothandel veerplaat 17 dordreCht (078) 630 51 51
vihamij  b.v. drachten de Giek 33 draChten (0512) 52 58 58
vegro  drachten de hemmen 4 draChten (0512) 52 49 81
lasaulec b.v. de roef 20 draChten (0513) 61 71 40
Gevier b.v. drachten den bolder 79 draChten (0512) 54 22 02
vihamij  b.v. duiven rijksweg 26 duiven (0316) 28 30 28
technische unie  ede maxwellstraat 39 ede (0318) 66 47 64
solar nederland b.v. ede radonstraat 12 ede (0318) 63 40 13
rensa  eelde burg.  J.G.legroweg 100 eelde (050) 309 17 00
technische unie  eindhoven ambachtsweg 12 eindhoven (040) 264 06 40
pleuger techniek b.v. hooge zijde 29 eindhoven (040) 251 68 74
wasco eindhoven rooijakkersstraat  8 eindhoven (040) 266 15 50
vihamij  b.v. eindhoven beemdstraat  19 eindhoven (040) 252 06 00
vegro  eindhoven beemstraat 15 eindhoven (040) 256 39 00
solar nederland b.v. eindhoven Croy 15 eindhoven (040) 252 75 75
warmteservice Groep hurksestraat 7b eindhoven (040) 259 50 60
Galvano Groothandel b.v. aalsterweg 137 eindhoven (040) 214 14 14
m. van dijk. sanitair b.v. bemmelseweg 10 elst (0481) 37 19 37
lasaulec b.v. techniekweg 6 emmeloord (0527) 63 15 50
bijl & de Jong  b.v. daalder 5 a emmeloord (0527) 61 30 37
technische unie  emmen tweede bokslootweg 10-12 emmen (0591) 65 76 57
vihamij  b.v. emmen m. strogoffstraat  7  a emmen (0591) 61 84 05
warmteservice Groep wolfsbergenweg 51 emmen (0591) 307 000
lasaulec b.v. 2e bokslootweg 16 emmen (0591) 65 46 54
technische unie  enschede de Giem 35 ensChede (053) 480 41 41
wasco enschede hendrik ter Kuilestraat 208 ensChede (053) 432 77 63
plieger  enschede binnenhaven 100 ensChede (053) 480 31 51
vihamij  b.v.enschede de reulver 51 ensChede (053) 432 11 70
lasaulec b.v. het lentfert 98-100 ensChede (053) 480 70 70
wellplast bv telgterweg 226 ermelo (0341) 363 312
vihamij  b.v. Geleen vouersweg 101 Geleen (046) 475 11 97
Cema b.v. techn. 
handelsonderneming burg. lemmensstraat 216 Geleen (046) 474 75 75

rensa Geleen vouwerweg 114 Geleen (046) 410 54 59
plieger  Goes nansenbaan 15 Goes (0113) 24 64 64
van der peijl techniek livingstoneweg 1 Goes (0113) 27 92 79
Gevier b.v. Goes nobelweg 1 Goes (0113) 24 95 00
hogeweg  Goor  b.v. Gruttostraat 77 Goor (0547) 27 34 04
thermonoord / plieger tolhuislaan 7 GorrediJK (0513) 46 99 99
technische unie  Gouda marconistraat 36 Gouda (0182) 54 12 41
van munster  &  zn. b.v.    Gouda Groningenweg 1 Gouda (0182) 51 80 44
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technische unie  Groningen Jeverweg 13 GroninGen (050) 590 01 00
wasco Groningen Kielerbocht 15 a GroninGen (050) 542 69 90
plieger  Groningen osloweg 55 GroninGen (050) 318 88 80
thermonoord / plieger osloweg 55 GroninGen (050) 316 87 80
vihamij  b.v. Groningen osloweg 105 GroninGen ( 050 ) 3129944
warmteservice Groep stettinweg 3 GroninGen (050) 597 39 73
lasaulec b.v. bornholmstraat 10 GroninGen (050) 593 33 33
simon de haas  b.v.  Groningen stavangerweg 14 GroninGen (050) 549 18 90
technische unie  haarlem Conradweg 30 haarlem (023) 512 31 23
rensa haarlem hendrik figeeweg 5 d haarlem (023) 531 74 63
plieger  haarlem heringaweg 6 haarlem (023) 553 99 55
vihamij  b.v. haarlem rutherfordstraat 29 haarlem (023) 524 71 04
warmteservice Groep schalkwijkerstraat 17 haarlem (023) 543 54 54
dicks handelsonderneming b.v. werfstraat 10 haarlem (023) 541 00 20
vihamij  b.v. harderwijk Graaf ottolaan 1 harderwiJK (0341) 41 35 44
Kopex san. Groothandel b.v. herenweg 101 heemstede (023) 548 11 11
rensa  heerenveen venus 29 heerenveen (0513) 68 36 46
vihamij  b.v. heerenveen de Kuinder 2-a heerenveen (0513) 63 30 30
lasaulec b.v. Kûper 4 heerenveen (0513) 61 71 40
plieger  heerlen breukerweg 3 heerlen (045) 571 78 66
vegro  heerlen in de Cramer 54-56 heerlen (045) 573 51 00
vihamij  b.v. heerlen wijngaardsweg 14 heerlen (045) 522 68 38
delbouw b.v. heerlen breukerweg 194 heerlen (045) 522 42 50
warmteservice Groep de Groote heeze 32 b heiJen (0485) 51 46 26
technische unie  helmond schootense loop 8 helmond (0492) 50 65 06
vihamij  b.v. helmond binnendijk 16 helmond (0492) 52 65 85
warmteservice Groep lagedijk  2c helmond (0492) 32 88 88
dumoulin helmond b.v. buitendijk 7 helmond (0492) 52 65 25
plieger  hengelo diamantstraat 5 henGelo (074) 255 65 65
vihamij  b.v. hengelo haaksbergerstraat 31 henGelo (074) 242 44 40
eriks servicecenter hengelo hassinkweg 16 henGelo (074) 291 57 57
warmteservice Groep turbinestraat 10 henGelo (074) 245 25 90 
vegro  hengelo wegtersweg 20a henGelo (074) 245 23 00
lasaulec b.v. pasmaatweg 2 henGelo (074) 255 66 77
norad herten solvayweg 10a herten (0475) 31 16 19
technische unie  hilversum nieuwe havenweg 43 hilversum (035) 655 77 55
plieger  hilversum Korte noorderweg 77 hilversum (035) 642 16 63
plieger  hilversum nieuwe havenweg 51 hilversum (035) 623 81 40
warmteservice Groep verlengde zuiderloswal 21 hilversum (035) 628 06 54
imbema van vught  b.v. oosterengweg 32 hilversum (035) 683 84 44
norad b.v.  hoensbroek de  Koumen 148 hoensbroeK (045) 522 64 65
Gebr. van walraven b.v. Graftermeenstraat 38 hoofddorp (023) 565 41 12
vihamij  b.v. hoogeveen stephensonstraat 15-a hooGeveen (0528) 27 48 49
lasaulec b.v. siemensstraat 5 hooGeveen (0591) 65 46 54
vihamij  b.v. hoogezand sluiskade 8 hooGezand (0598) 39 95 01
delbouw b.v. horst energieweg 12 horst (077) 3976363
sluiter b.v. Karreweg noord 14 Kessel (077) 462 29 00
adr. v.d. voort b.v. bovendijk 41 Kwintsheul (0174) 29 15 00
eriks servicecenter leek zernikelaan 10 leeK (0594) 58 70 00
wasco leeuwarden Ceresweg 36a leeuwarden (058) 280 06 35
technische unie  leeuwarden zuiderkruisweg 1 leeuwarden (058) 284 79 99
vihamij  b.v. leeuwarden James wattstraat 3 leeuwarden (058) 213 13 21
warmteservice Groep marsweg 16 leeuwarden (058) 280 13 36
plieger  leeuwarden zwettestraat 29 a leeuwarden (058) 212 30 59
lasaulec b.v. zwettestraat 9-17 leeuwarden (058) 294 44 06
technische unie  leiden flevoweg 16 leiden (071) 568 15 68
warmteservice Groep flevoweg 39 b leiden (071) 521 06 88
plieger  leiden rooseveltstraat 6 leiden (071) 535 17 00
sjartec b.v. flevoweg 2 leiden (071) 565 90 00 
sjardin handelsmaatschappij b.v. rooseveltstraat 40 leiden (071) 531 78 39
warmteservice Groep noordersluisweg 19 e lelYstad (0320) 28 90 60
lasaulec b.v. Koperstraat 11-13 lelYstad (0320) 28 50 28
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lasaulec b.v. lemsterpad 22 lemmer (0514) 56 84 68
vihamij  b.v. lichtenvoorde newtonstraat 14 liChtenvoorde ( 0544 ) 371122
lasaulec b.v. newtonstraat 1 liChtenvoorde (0544) 39 33 00
vihamij  b.v. lochem Kastanjedwarsstraat 3 loChem (0573) 25 84 43
warmteservice Groep industrieweg 30-06 maarssen (0346) 57 13 31
zantingh westland b.v. oud Camp 2 maasland (0174) 51 58 22
wasco maastricht hoekerweg 70 maastriCht (043) 604 90 10
technische unie  maastricht sleperweg 39 maastriCht (043) 352 65 65
eriks servicecenter maastricht amerikalaan 28 maastriCht (043) 604 91 80
plieger  maastricht Galjoenweg 43 maastriCht (043) 369 07 90
vihamij  b.v. maastricht het rondeel 3 maastriCht (043) 327 06 56
norad b.v.  maastricht fort willemweg 39 maastriCht (043) 321 76 41
mathieu dumoulin b.v. Korvetweg 16 maastriCht (043) 363 08 00
vos Gerard b.v. eekhorstweg 21 meppel (0522) 26 32 42
lasaulec b.v. zomerdijk 13 a meppel (0522) 23 94 00
technische unie  b.v. arnesteinweg 65 middelburG (0118) 65 72 57
van der peijl techniek herculesweg 21 middelburG (0118) 67 06 20
Gebr. van walraven b.v. nijverheidsweg 26 miJdreCht (0297) 23 14 00
solar nederland b.v. moergestel de sonman 26 moerGestel (013) 513 22 91
de bruin b.v. handelsonderneming 
Cv tasveld 28 a montfoort (0348) 4718 13

saniceve b.v.  pannenweg 223-229 nederweert (0495) 63 28 26
technische unie  nieuwegein liesbosch 88 nieuweGein (030) 266 92 66
rensa  nieuwegein ravenswade 62 b nieuweGein (030) 287 12 66
warmteservice Groep ravenswade 1 J nieuweGein (030) 280 61 51 
brinic b.v.  nieuwegein ravenswade 220 nieuweGein (030) 284 41 10
saris nijmegen factorijweg 4 niJmeGen (024) 377 03 54
wasco nijmegen factorijweg 4 niJmeGen (024) 377 03 54
technische unie  nijmegen mercuriusstraat 1 niJmeGen (024) 372 55 66
plieger nijmegen dr de blecourtstraat 70 niJmeGen (024) 372 74 00
vihamij  b.v. nijmegen hulzenseweg  2  a niJmeGen (024) 356 58 20
dales sanitair nijmegen energieweg 58 niJmeGen (024) 372 65 00
rensa  nijverdal energiestraat 17 niJverdal (0548) 62 61 28
vihamij  b.v. oldenzaal helmichstraat 37-3 oldenzaal (0541) 53 20 90
zevij bv touwslagerijweg 4 oosterhout (0162) 42 69 17
vihamij  b.v. oosterhout wilhelminakanaal  oost 39 oosterhout (0162) 49 25 31
w.p. van den dungen / oskaro rijnstraat 7 a oss (0412) 64 12 25
akkermans techniek b.v. nijverheidsweg 17 oudenbosCh (0165) 31 35 55
warmteservice Groep steenstraat 28 panninGen (077) 308 28 32
warmteservice Groep netwerk 141 purmerend (0299) 48 00 30
Koekkoek b.v.  purmerend volumeweg 59 purmerend (0299) 47 62 58
thermonoord / plieger industrieweg 18 putten (0341) 36 97 60
ehrbecker schiefelbusch steurweg 2 raamsdonKveer (0162) 48 42 00
hoenderop p. b.v. boelewerf 3 ridderKerK (0180) 46 07 60
Gibaco b.v. Keurmeesterstraat 25 ridderKerK ( 0180 ) 48 00 34
zantingh b.v. aarbergerweg 9 riJsenhout (0297) 21 91 00
vihamij  b.v. rijssen molendijk noord 55  a riJssen (0548) 53 92 92
teunis industrietechniek b.v. Galvanistraat 8 riJssen (0548) 53 77 88
Kopex san. Groothandel b.v. nijverheidsstraat 42 riJssen (0548) 63 16 90
eriks servicecenter roermond ada byronweg 11 roermond (0475) 32 22 70
vihamij  b.v. roermond daalakkerweg 93 roermond (0475) 31 83 99
mathieu dumoulin b.v. molengriendweg 1 roermond (0475) 33 18 10
delbouw b.v. roermond schipperswal 10 roermond (0475) 31 19 19
plieger  roosendaal boerkensleen 2 roosendaal (0165) 56 10 40
Gevier roosendaal b.v. de meeten  29-31 roosendaal (0165) 56 85 50
akkermans techniek b.v. rucphensebaan 27 roosendaal (0165) 56 14 00
a & v  airco en verwarming Kloosterstraat 7 rosmalen (073) 522 56 93
technische unie  rotterdam  Charlois driemanssteeweg 106 rotterdam (010) 203 03 03
wasco rotterdam zuid Koperslagerstraat 8 rotterdam (010) 479 55 85
technische unie  rotterdam schuttevaerweg 76 rotterdam (010) 208 06 08
wasco rotterdam noord sevillaweg 55 rotterdam (010) 238 33 33
warmteservice Groep industrieweg 99 b rotterdam (010) 208 00 20
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plieger  rotterdam stolwijkstraat 41 rotterdam (010) 483 20 22
de ruyter b.v. Groothandel Goudsesingel 24 -30 rotterdam (010) 411 61 55
vos Gérard b.v. moezelweg 140 rotterdam (0181) 26 17 18
eyle  en  ruygers  schwartz b.v. sevillaweg 75 rotterdam (010) 245 50 00
de ruyter b.v. Groothandel tandwielstraat 16 rotterdam (010) 485 46 11
van der beyl b.v. ridderkerkstraat 27 rotterdam (010) 432 22 22
mulder t. rotterdam b.v. veilingweg 16-20 rotterdam (010) 413 06 50
vihamij  b.v. sassenheim anton philipsweg 3 sassenheim (0252) 21 90 10
vegro  schiedam Jan van Galenstraat 13 sChiedam (010) 488 44 00
plieger  schiedam nieuw mathenesserstraat 73 sChiedam (010) 427 77 40
plieger schiedam scholtenstraat 23 sChiedam (010) 262 02 00
Geurts-Janssen habraken b.v. madame Curieweg 9 sChiJndel (073) 543 10 30
vihamij  b.v. sittard handelsstraat 29 sittard (046) 451 69 03
norad b.v.  sittard handelsstraat 18 sittard (046) 411 08 08
vihamij  b.v. sneek lemmerweg 40 sneeK (0515) 41 47 25
lasaulec b.v. einsteinstraat 1 sneeK (0515) 42 92 50
waKo c.v. & sanitair beckeringhstraat 3 soest (035) 52 68 142
vihamij  b.v. spijkenisse edisonweg 6 spiJKenisse (0181) 62 12 55
akkermans techniek b.v. prins reinierstraat 16 steenberGen (0167) 56 40 52
plieger  terneuzen hughersluys 20 terneuzen (0115) 63 00 77
Gevier b.v.terneuzen Kennedylaan 32 terneuzen (0115) 68 06 65
van der peijl techniek mr. f.J. haarmanweg 41 terneuzen (0115) 64 25 00
warmteservice Groep lutterveldweg 11 tiel (0344) 63 70 60
Ceveko b.v. techn. 
handelsonderneming marconistraat 2 tiel (0344) 61 11 33

bovera technische Groothandel b.v. Koelenhofstraat 21 tiel (0344) 63 14 20
technische unie  tilburg dr. anton. phillipsweg 3 tilburG (013) 594 66 66
vegro  tilburg Centaurusweg 119 tilburG (013) 458 33 00
eriks servicecenter tilburg ellen panhurststraat 9 tilburG (013) 571 45 61
vihamij  b.v. tilburg floresstraat 5 tilburG (013) 536 11 55
melchiors technisch buro minosstraat 25 tilburG (013) 572 15 00
plieger  tilburg watermanstraat 18 tilburG (013) 455 09 28
mati b.v. Groothandel Centrale 
verwarming heliosstraat 10 tilburG (013) 572 95 72

Kopex san. Groothandel b.v. ringbaan oost 112 tilburG (013) 584 13 13
wasco-het onderdeel b.v. Koppelstraat 9 twello (0571) 27 97 97
w.p. van den dungen / oskaro b.v. loopkantstraat 26 uden (0413) 26 54 45
facta products b.v. westerwerf 11 uitGeest (0251) 36 12 00
verholt  b.v. nijverheidsweg 11 ulft (0315) 69 54 96
technische unie  utrecht hudsondreef 32 utreCht (030) 263 16 31
wasco utrecht mississippidreef 91 utreCht (030) 266 09 07
plieger  utrecht amsterdamsestraatweg 632 utreCht (030) 244 44 99
vihamij  b.v. utrecht Kanaalweg 27e utreCht (030) 2804544
vegro  utrecht mississippidreef 46 utreCht (030) 264 29 00
stichts handelshuis  b.v. fransiscusdreef 80 utreCht (030) 2623044
lasaulec b.v. transportweg 20 veendam (050) 317 65 65
vihamij  b.v. veenendaal bobinestraat 45 veenendaal (0318) 55 19 19
Kopex san. Groothandel b.v.  inductorstraat 16 veenendaal (0318) 58 73 00
thermonoord / plieger Costerweg 13 veGhel (0413) 31 58 00
Koekkoek b.v. velserbroek zeilmakerstraat 30 velserbroeK (023) 537 11 32
technische unie b.v. venlo alerbeemdweg 25 venlo (077) 324 82 48
plieger  venlo l.J. Costerstraat 35 venlo (077) 320 21 01
Geurts-Janssen habraken b.v. tjalkkade 9 venlo (077) 387 47 40
vihamij  b.v. vlissingen hermesweg 8 vlissinGen (0118) 41 09 67
Gevier bv vlissingen marie Curieweg 9-13 vlissinGen (0118) 49 13 44
Kwabo techniek b.v. Julianaweg 210 a volendam (0299) 36 10 01
w.p. van den dungen / oskaro Keurweg 8 C waalwiJK (0416) 67 20 00
rensa  waddinxveen zuidelijke rondweg 5 waddinXveen (0182) 62 44 10
vihamij  b.v. weert fahrenheitsstraat 4 weert (0495) 54 10 21
delbouw b.v. weert risseweg 10 weert (0495) 53 63 10
de ruyter b.v. Groothandel Jan Kriegestraat 3-5 woerden (0348) 48 70 40
vihamij  b.v. wormerveer industrieweg 36 wormerveer (075) 621 33 38
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warmteservice Groep wandelweg 96-98 wormerveer (075) 628 61 11
technische unie  zaandam Gerrit Kiststraat 23 zaandam (075) 659 05 90
Koekkoek b.v. zaandam pieter Ghijsenlaan 29 zaandam (075) 612 75 75
plieger  zaltbommel Koxkampseweg 6 zaltbommel (0418) 68 26 82
Kopex san. Groothandel b.v.  bloemenheuvellaan 22 zeist (030) 692 14 20
akkermans techniek b.v. industrieweg 16 zevenberGen (0168) 32 72 51
Kastol b.v. schoolstraat 35 zevenhoven (0172) 53 84 44
vos Gérard b.v. nijverheidscentrum 18 zevenhuizen (zh) (0180) 63 75 75
laman zoetermeer b.v. stephensonstraat 2 zoetermeer (079) 342 13 44
verploegen verwarming b.v. wiltonstraat 14 zoetermeer (079) 363 09 63
hoogeveen & Co b.v. philipsstraat 27 zoetermeer (079) 342 19 54
luitec b.v. productieweg 20 zoeterwoude (071) 589 87 77
vihamij  b.v. zutphen pollaan 31 zutphen (0575) 51 33 53
warmteservice Groep de oude veiling 20 zwaaG (0229) 24 98 40
Koekkoek b.v. zwaag de Corantijn 11 zwaaG (0229) 21 36 50
van munster  &  zn. b.v.    
zwijndrecht fruitenierstraat 1 a zwiJndreCht (078) 610 09 13

vegro  zwolle boeierweg 9 zwolle (038) 427 24 00
technische unie  zwolle loggerweg 5 zwolle (038) 425 84 25
wasco zwolle punterweg 30 zwolle (038) 460 38 99 
warmteservice Groep simon stevinweg 4 zwolle (038) 467 15 20
plieger  zwolle voltastraat 13 zwolle (038) 465 65 22
vihamij  b.v. zwolle voltastraat 31 zwolle (038) 465 05 55
lasaulec b.v. marconistraat 10 zwolle (038) 465 56 55
h & K b.v. technische Groothandel 
zwolle schoenerweg 2 a zwolle (038) 422 15 15

brinic b.v.  zwolle trawlerweg 15 zwolle (038) 423 18 92
simon de haas  b.v.   zwolle hoekerweg 7 zwolle (038) 422 11 55
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