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Bedrijfstoestanden

Aansluitmogelijkheden Van ontwerp tot kant en
klare installatie
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1. De megatrend – Multivalente
verwarmingssystemen
De trend naar steeds efficiëntere warm- en koudwatersystemen zorgt in de huistechniek voor vele innovaties.
Een daarvan is het idee om systemen met verschillende
temperatuurniveaus in één complete installatie te integreren.
Dit kan worden uitgevoerd op grond van twee verschillende eisen. De meest voorkomende is waarschijnlijk dat
er een bivalente installatie moet worden samengesteld.
Hierbij gaat het om een installatie die aan de primaire
kant vanuit twee verschillende energiebronnen wordt
aangestuurd. Het bivalente bedrijf kan zodanig worden
vormgegeven, dat er op elk moment slechts één van de
bedrijfsmiddelen gebruikt wordt of dat parallel ook gelijktijdig bedrijf mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld de typische
combinatie zijn van een thermische zonne-energie installatie in combinatie met een verwarmingsketel. Wanneer er
gebruik wordt gemaakt van meer dan twee verschillende
bedrijfsmiddelen, wordt gesproken van een multivalente
installatie. Een voorbeeld hiervan is een warmtenet dat
werkt met een combinatie van thermische zonne-energie voor warmte, een kracht-warmte koppeling en een
pieklastketel.
Het voordeel van een dergelijke installatie is duidelijk.
Er kan op elk moment gebruik worden gemaakt van de
media die het voordeligst beschikbaar zijn. Op een heldere
zomerse dag is dat bijvoorbeeld bij voorkeur de thermische zonne-energie.
Multivalente installaties kunnen echter ook bestaan uit
meerdere energie-opwekkers van hetzelfde type.

Warm
water

Net al aan de secundaire kant, worden hierbij primair
meerdere apparaten parallel geschakeld, Dit is bijvoorbeeld bekend van cascadeschakeling van verwarmingsketels.
Een andere reden om een bi- of multivalente installatie samen te stellen, is de wens om een eigen installatie
te ontwerpen die aan de secundaire kant een verwarmings-of koelsysteem energetisch optimaliseert. Zowel
aan de primaire als de secundaire kant kan dan de energie
worden gebruik die anders voor energetische toepassing
verloren zou zijn gegaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk
dat een bedrijfsmiddel eerst het bovenste gebied doorstroomt om vervolgens voor een of meerdere lager gelegen gebieden opnieuw te worden gebruikt. Verschillende
waterhoeveelheden van boven of onder worden hierbij via
een wissel gecompenseerd. Dit kan interessant zijn voor
bijvoorbeeld een condensatieketel voor hoge en lage temperatuurgebieden. In dit geval een gebouw dat is voorzien
van zowel radiatoren als vloerverwarming.
Sinus heeft de volgende oplossingen:
• Sinus MultiFlow Domestic – De professionele
oplossing voor kleine systemen tot 3 m³/uur
• Sinus HydroFixx – De verdeler met geïntegreerde
hydraulische wissel
• Sinus MultiFlow Expert – Intelligente techniek voor
hoge energie-efficiëntie

Koud
water

• Sinus MultiFlow Center – Alles in één

heating & cooling systems
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2. Sinus MultiFlow Domestic – De professionele
oplossing voor kleine systemen tot 3 m³/uur
Verteiler
Bij toepassing in kleinere multivalente verwarmingssystemen staat de Sinus MultiFlow Domestic borg voor
betrouwbare techniek die weet te overtuigen door de efficiënte prestaties. De verwarmingscircuits met verschillende temperatuurniveaus worden op de verdeler zodanig
verdeeld dat de voorloop met de hogere temperatuur
direct boven de invoer van de ketel ligt.

Multizonenverteiler

Het verwarmingscircuit met het laagste temperatuurniveau wordt in serie achter het HT (hoge temperatuur)
verwarmingscircuit geplaatst. De teruglooptemperatuur
van het HT-circuit dient als voorlooptemperatuur van het
LT(lage temperatuur)-circuit. De duidelijke afgrenzing
van de volumestroom en de temperaturen wordt bereikt
door de speciale inwendige architectuur. Hierbij wordt,
afhankelijk van de bedrijfstoestand, altijd van slechts
twee naast elkaar gelegen temperatuurzones het volume
verwisseld.

De hydraulische vereffening vindt plaats via een wissel,
resp. afhankelijk van de bedrijfstoestand via de met de
hydraulische wissel verbonden leidingen (in de voorloop
of de terugloop). Bovendien wordt via de geïntegreerde
hydraulische wissel de watervoorraad van de ketel verhoogd om takten bij de verzadiging van de installatie te
voorkomen.
Multizonenverteiler

Am Puls der Zeit – intelligente Technik für höchste Energieeffizienz Die Besonderheit der Verteiler-Weichenkombination ist die Unterteilung in drei
Temperaturzonen, kombiniert mit integrierter Hydraulischer Weiche zur Vermeidung gegenseitiger
Beeinflussung. Die Verbindung von Hoch- und Niedertemperatur-Kreis sorgt bei Normalbetrieb für die
gewünschte minimale Rücklauftemperatur, die den
Brennwertkessel im Kondensationsbereich betreibt.
Das Ergebnis: Hohe Wirkungsgrade werden erreicht,
denn die im Heizwasser enthaltene Wärmemenge
kann bestmöglich genutzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
� Effizienzsteigerung Ihrer Heizanlagen
4

� Optimale Hydraulik in allen Betriebszuständen
� Hervorragende Brennwerttechnikausnutzung,

Wartungsbox
De 2HK-verdeler is zo opgebouwd, dat er gebruik kan
Optionale
worden gemaakt
van standaard in de handel verkrijgbare
Magnetitabscheidung
pompgroepen.
Verdere verwarmingscircuits en warmwaterbereiding kunnen zonder problemen worden gecombineerd. De vereiste voorlooptemperatuur wordt via
de direct naast de ketelaanvoer geplaatste koppelingen
geregistreerd.

Sinus MultiFlow Domestic

2.1. Bedrijfstoestanden
VP = VS

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is even groot als de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• Dezelfde warmtehoeveelheid in het opwek- en
afgiftecircuit.
• Gelijkmatige doorstroming door de verdeler

Sinus HydroFixx

• Terugloop van de HT-ketel als voorloop voor de
LT-ketel
• Geen vereffening via de wissel nodig

VP > VS

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is groter dan de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• De warmtetoevoer is hoger dan de warmte-afname
• Aan de primaire terugloop wordt via de geïntegreerde
hydraulische wissel warm voorloopwater bijgemengd.
• Op grond van de constructie wordt echter alleen de
verschilhoeveelheid bijgemengd.

Volumestroom van de warmtebereiding
(V primair) is kleiner dan de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• De warmte-afname is hoger dan de warmtetoevoer.
• Aan de voorloop aan de secundaire kant wordt koud
water uit de terugloop bijgemengd via de geïntegreerde
hydraulische wissel.
• Op grond van de constructie wordt echter alleen de
verschilhoeveelheid bijgemengd.

Sinus MultiFlow Center

VP < VS

Sinus MultiFlow Expert

• Geen hydraulische belasting van het LT- of HT-circuit.

• Geen hydraulische belasting van het LT- of HT-circuit.

heating & cooling systems
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2.2. Aansluitmogelijkheden

VerwarmingsVerwarmingsradiator
radiator

VloerverVloerverwarming
warming

Condensatieketel met een radiator- en een
vloerverwarmingscircuit, voorloop pompgroepen links.
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VloerverVloerverwarming
warming

VerwarmingsVerwarmingsradiator
radiator

Condensatieketel met een radiator- en een
vloerverwarmingscircuit, voorloop pompgroepen rechts.

Sinus MultiFlow Domestic

Hoge temperatuur
zone

Lage temperatuur
zone

2.3. Van ontwerp tot kant en klare installatie

Sinus HydroFixx

Vloerverwar- Verwarmingsming woonom- radiator
geving

Condensatieketel

Sinus MultiFlow Expert

Voorloop

Terugloop

Sinus MultiFlow Center

15 kW condensatiesysteem met combinatieboiler met ondersteuning van thermische zonneenergie voor tapwater, een radiator- en een vloerverwarmingscircuit.

heating & cooling systems
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Sinus MultiFlow Domestic – aanzienlijk hogere efficiëntie door optimaal gebruik van restwarmte in de woningbouw.
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Sinus MultiFlow Domestic

3. Sinus HydroFixx – De verdeler met
geïntegreerde hydraulische wissel

Sinus HydroFixx

Sinus HydroFixx – De verdeler met geïntegreerde hydraulische wissel is door de extreem compacte bouw
perfect geschikt voor de beperkte inbouwmogelijkheden
van moderne warmtecentrales. De HydroFixx zorgt voor
hydraulische ontkoppeling en optimale hydraulische
verhoudingen in de volledige verwarmingsinstallatie. Bij
een passende opzet van verschillende warmtebronnen
en -verbruikers, wordt bovendien een efficiënt gebruik
van de verschillende temperaturen gewaarborgd. Tot
een doorvoer van 90 m³/uur zorgt de techniek van de
Sinus HydroFixx voor een ongestoorde werking van de
volledige installatie.

Sinus MultiFlow Expert

Boring aan
de achterkant
naar de
wisselkamer

Verdelerterugloopkamer
Verdelervoorloopkamer

Sinus MultiFlow Center

Hydraulische wissel

Innovatieprijs van de Duitse industrie
Eerste innovatieprijs ter wereld

heating & cooling systems
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3.1. Bedrijfstoestanden
VP = VS

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is even groot als de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• Dezelfde warmtehoeveelheid in het opwek- en
afgiftecircuit.
• Gelijkmatige doorstroming dor de verdeler
• Geen vereffening via de wissel nodig

VP > VS

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is groter dan de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• De warmtetoevoer is hoger dan de warmte-afname
• Aan de primaire terugloop wordt via de geïntegreerde
hydraulische wissel warm voorloopwater bijgemengd.
• Op grond van de constructie wordt echter alleen de
verschilhoeveelheid bijgemengd.
• Geen hydraulische belasting van de primaire naar de
secundaire circuits

VP < VS

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is kleiner dan de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• De warmte-afname is hoger dan de warmtetoevoer.
• Aan de voorloop aan de secundaire kant wordt koud
water uit de terugloop bijgemengd via de geïntegreerde
hydraulische wissel.
• Op grond van de constructie wordt echter alleen de
verschilhoeveelheid bijgemengd.
• Geen hydraulische belasting van de primaire naar de
secundaire circuits
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sekundärseitig die Heizkreise
mit unterschiedlichen Temperaturniveaus (Statische Heizung,
Fußbodenheizung)

3.2. Aansluitmogelijkheden
Aanvoer
Einspeisung
(condensatieketel)
(Brennwert)
60º /40º
(60°/40°)

Aanvoer
(zonneEinspeisung
energie
installatie)
(Solaranlage)
60º /40º
(60°/40°)

Statische
verwarming
Stat.
Heizung 11
60º /40º
(60°/40°)

Statische
verwarming
Stat.
Heizung22
60º /40º
(60°/40°)

Vloerverwarming 1 1
Fußboden-Heizung
45º /35º
(45°/35°)

Vloerverwarming 22
Fußboden-Heizung
45º /35º
(45°/35°)

Sinus HydroFixx

nwertt einer
undärmit
mische
eizung)
Sinus Hydrofixx

Zonne-energie
installatie
Solaranlage

CondensatieBrennwertapparaat
Gerät

Sinus MultiFlow Domestic

Sinus Hydrofixx

Aanvoer
Einspeisung
(zonne-energie
installatie)
(Solaranlage)
65º /40º
(65°/40°)
Aanvoer
Aanvoer
Einspeisung
Einspeisung
(condensatieketel)
(Wärmepumpe))
(Brennwert)
(Warmtepomp
(45°/35°)
(65°/40°)
65º /40º
45º
/35º

Statische
verwarming 1

Stat. Heizung 1
55º /35º
(55°/35°)

Statische
verwarming 2
Stat. Heizung 2
55º
/35º
(55°/35°)

Vloerverwarming
Fußboden-Heizung 11 Vloerverwarming
Fußboden-Heizung 22
45º /35º
45º /35º
(45°/35°)
(45°/35°)

Sinus MultiFlow Expert

Aan de primaire kant een condensatieketel, gecombineerd met
een zonne-energie installatie en aan de secundaire kant de
HydroFixx
verwarmingscircuits met verschillende temperatuurniveaus (statische
verwarming, vloerverwarming)

Warmtepomp
Wärmepumpe

CondensatieBrennwertapparaat
Gerät

Primärseitig eine Kombination
von Brennwertkessel, Wärmepumpe und
Aan de primaire kant een combinatie van condensatieketel,
Solaranlage und sekundärseitig
dieen
Heizkreise
mit unterschiedlichen
warmtepomp
een zonne-energie
installatie en aan de secundaire
kant de verwarmingcircuits
met verschillende temperatuurniveaus
Temperaturniveaus (Statische
Heizung, Fußbodenheizung)
(statische verwarming, vloerverwarming)

Sinus MultiFlow Center

Sinus Hydrofixx

Zonne-energie
installatie
Solaranlage

Sinus HydroFixx – optimale hydraulische Verhältniss
heating & coolingder
systems
in allen Betriebszuständen
Heizanlage.
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3.3. Van ontwerp tot kant en klare installatie

Mech. trekontlasting / voorziening
voor extra lucht/ventilatie
Naloopwater / circulatiewater gasarm
Geluiddemper afvoergas, 15 dB
1x Veiligheidsventiel, 4 bar
1x Veiligheidsdrukbegrenzer SDB max
1x Veiligheidsdrukbegrenzer SDB min
1x Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB

1x Veiligheidsventiel, 4 bar
1x Veiligheidsdrukbegrenzer SDB max
1x Veiligheidsdrukbegrenzer SDB min
1x Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB

Drinkwater
Voorloop
Terugloop
Hydraulische
wissel

2x 200 kW condensatieketel Sinus HydroFixx 200/200
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Hierbij wordt, afhankelijk van de bedrijfstoestand, altijd
van slechts twee naast elkaar gelegen temperatuurzones
het volume verwisseld. Bovendien wordt de efficiëntie
van de volledige installatie door gebruik van restwarmte
aanzienlijk verhoogd.
Zoals uit het voorbeeld hiernaast duidelijk wordt, is geavanceerde techniek niet altijd verbonden met gecompliceerde leidingsystemen en montage. De bekende montagevriendelijkheid van Sinus is ook aanwezig bij de Sinus
MultiFlow, inclusief een traceerbare en schone installatie!

heating & cooling systems

Sinus MultiFlow Domestic
Sinus MultiFlow Center

Met de Sinus MultiFlow Expert worden de huidige hydraulische problemen in de installatie opgelost, in het bijzonder
bij grote installaties. De Sinus MultiFlow Expert is ontwikkeld voor toepassing in multivalente verwarmingsinstallaties en combineert een aantal positieve eigenschappen.
Het is een hydraulische wissel, verdeler en bufferboiler in
één component. De modulaire opbouw waarborgt zowel
een technische als een bouwkundige oplossing die past bij
de eisen. Beproefde Sinus compacte verdelers zorgen bij
zowel hoge, lage als gemiddelde temperaturen voor een
ongestoord transport van het medium. De duidelijke afgrenzing van de volumestroom en de temperaturen wordt
bereikt door de gepatenteerde inwendige architectuur.

Sinus MultiFlow Expert

Sinus HydroFixx

4. Sinus MultiFlow Expert – Intelligente
techniek voor hoge energie-efficiëntie
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4,1. Bedrijfstoestanden
VP = VS

Ketelvolumestroom (V primair) is gelijk aan de
volumestroom in het afnamecircuit (V secundair).
• Gelijke warmtehoeveelheid van het primaire naar het
secundaire circuit
• Gelijkmatige niveauverdeling binnen de Sinus MultiFlow
Expert
• Gelijke temperatuurverhoudingen in het primaire en
secundaire circuit
• Geen/geringe overgang via de Sinus MultiFlow Expert
• Optimale niveauverdeling binnen de Sinus MultiFlow
Expert door de gepatenteerde Sinus diffusiebuizen.

VP > VS

Ketelvolumestroom (V primair) is groter dan de
volumestroom in het afnamecircuit (V secundair).
• Hogere 'warmtevraag'/volumestroom aan de primaire
kant
• Aan de primaire terugloop wordt via de Sinus MultiFlow
Expert warm voorloopwater bijgemengd.
• Optimale niveauverdeling binnen de Sinus MultiFlow
Expert door de gepatenteerde Sinus diffusiebuizen.

VP < VS

Ketelvolumestroom (V primair) is lager dan de
volumestroom in het afnamecircuit (V secundair).
• Hogere 'warmtevraag'/volumestroom aan de secundaire
kant
• Aan de secundaire terugloop wordt via de Sinus
MultiFlow Expert koud voorloopwater bijgemengd.
• Optimale niveauverdeling binnen de Sinus MultiFlow
Expert door de gepatenteerde Sinus diffusiebuizen.
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DN 150

12 m³/h

DN 200

28 m³/h
40 m³/h

MTW-250

DN 250

MTW-300

DN 300

65 m³/h

MTW-350

DN 350

85 m³/h

MTW-400

DN 400

125 m³/h

MTW-500

DN 500

215 m³/h

MTW-600

DN 600

300 m³/h

MTW-700

DN 700

400 m³/h

Sinus MultiFlow Domestic

Sinus Mehrtemperaturzonen-Weiche:
600 KW Zweikesselanlage, kombiniert sekundärseitig
mit 4 Heizkreisen

MTW-150
MTW-200

5. EINSATZMÖGLICHKEITEN

4.2.5.1Aansluitmogelijkheden
Das untere Anschlussdiagramm zeigt schematisch die oben abgebildete Heizzentrale.
Fussboden
Vloerverwarming

Statische
verwarming 2

Statische
verwarming 1

Ventilation

Aan de primaire
kant twee
condensatieketels
en aan de secundaire kant
de verwarmingscircuits
met verschillende
Die folgenden Anschlussschemen sind stellvertretend für viele weitere Anwendungsmöglichkeitentemperatuurniveaus
der Sinus MTW.
(vloerverwarming,
statische verwarming,
Ketel 1
Ketel 2
ventilatie)

5.2

Die folgenden Anschlussschemen sind stellvertretend für viele weitere Anwendungsmöglichkeiten
der Sinus MTW.
Zonne-energie

(60˚/40˚)

(60˚/40˚)

Statische
Statische
verwarming 1 verwarming 1
(60˚/40˚)

(60˚/40˚)

Vloerverwarming

Ventilatie

(45˚/35˚)

(65˚/45˚)

Vloerverwarming

Ventilatie

(45˚/35˚)

(65˚/45˚)

Warmtepomp Condensatieketel

installatie

Warmtepomp Condensatieketel
(45˚/30˚)
(60˚/35˚)

installatie
(65˚/35˚)

(60˚/35˚)
(65˚/35˚)
Heizkreise
Primärseitig zwei Brennwertkessel(45˚/30˚)
und sekundärseitig
die
mit unterschiedlichen Temperaturniveaus (Fußbodenheizung, statische
Heizung, Lüftung)
Zonne-energie

5

Technische Änderungen vorbehalten

Condensatieketel

Primärseitig eine Kombination aus Brennwertkessel und Wärmepumpe
und sekundärseitig die Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturniveaus
(Fußbodenheizung,
statische
Heizung, Lüftung)
Aan de primaire
kant een combinatie
van condensatieketel
en warmtepomp en aan de secundaire kant

Condensatieketel

Warmtepomp

Warmtepomp

Sinus MultiFlow Expert

Statische
Statische
verwarming 1 verwarming 1

Sinus HydroFixx

5.2

de verwarmingscircuits
met verschillende
statische verwarming,
Primärseitig
eine Kombination
austemperatuurniveaus
Brennwertkessel(vloerverwarming,
und Wärmepumpe
ventilatie)
und sekundärseitig die Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturniveaus (Fußbodenheizung, statische Heizung, Lüftung)

Statische
verwarming 1
(60˚/40˚)

Statische
verwarming 2 Ventilatie
(60˚/40˚)
(60˚/40˚)

Statische
verwarming 2 Ventilatie
(60˚/40˚)
(60˚/40˚)

Voorloop
ketel 65˚

Voorloop
ketel 65˚

Vloerverwarming 1
(40˚/30˚)

Vloerverwarming 1
(40˚/30˚)

Vloerverwarming 1
(40˚/30˚)

Vloerverwarming 1
(40˚/30˚)

Aan de primaire kant een condensatieketel en
aan de secundaire kant de verwarmingscircuits
met verschillende temperatuurniveaus
(vloerverwarming, statische verwarming,
ventilatie)

Condensatieketel

Sinus MultiFlow Center

Statische
verwarming 1
(60˚/40˚)

Terugloop ketel 30˚

Condensatieketel
Terugloop ketel 30˚
Primärseitig ein Brennwertkessel
und sekundärseitig die Heizkreise
mit unterschiedlichen Temperaturniveaus (Fußbodenheizung, statische
Heizung, Lüftung)
heating & cooling systems
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High-temperature zone

1600 kW condensatieketel met twee compacte verdelers 300/200 en een Sinus MultiFlow Expert DN 350.
Low-temperature zone

Vloerverwarming zwembad
DN 32 bij 40/30˚C

Vloerverwarming woonkamer
DN 32 bij 40/30˚C

Vloerverwarming hal
DN 32 bij 40/30˚C

Vloerverwarming kamers
DN 65 bij 40/30˚C

Vat
DN 40 bij 60/40˚C

Verwarmingsradiator
DN 32 bij 60/40˚C

Sanitair
DN 65 bij 60/40˚C

Zwembad
DN 50 bij 60/40˚C

Ventilatie
DN 40 bij 60/40˚C

4.3. Van ontwerp tot kant en klare installatie

Sinus MultiFlow Center met flenssteunen
voor 3 temperatuurzones

Sinus MultiFlow Center

Sinus MultiFlow Expert

Tussen twee aangrenzende temperatuurzones
bevindt zich steeds een gedimensioneerde
ringvormige plaat voor optimale vorming
van de temperatuurzones en om voldoende
buffervolume te waarborgen. De ringvormige plaat en de speciale aanvoerbuizen zijn zo
ontworpen dat alleen gedifferentieerde volumestromen tussen twee aangrenzende temperatuurzones
kunnen worden uitgewisseld.

Sinus MultiFlow Domestic

Dit verdeel- en verzamelcentrum is één van onze andere
oplossingen op het gebied van multivalente verwarmingsen koelsystemen. Ook hierbij worden de hydraulische
wissel en verdeler gecombineerd. Ten opzichte van de
andere varianten, biedt het verdeel- en verzamelcentrum
bovendien de mogelijkheid om het volume van de installatie te vergroten om op die manier gebruik te maken van
restenergie of de taktfrequentie te verlagen.

Sinus HydroFixx

5. Sinus MultiFlow Center – Alles in één

heating & cooling systems
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De basis van het verdeel- en verzamelcentrum wordt gevormd door een buffervat waarvan de grootte afhankelijk
van de gewenste hoogte en buffercapaciteit kan worden
gekozen. De mogelijkheden lopen van de kleinste installaties tot en met vaten met een diameter van 2400 mm en
een buffervolume tot 25.000 liter.
De buffer is inwendig in het vat onderverdeeld in verschillende zones waarbij elke zone een zelfstandig temperatuurgebied vormt. Aan de hand van de verschillende
temperatuurzones, worden buiten het vat de benodigde
aansluitingen geplaatst. De aansluitingen kunnen op grond
van de gewenste situatie rondom worden aangebracht.
Twee naast elkaar gelegen temperatuurzones worden
door een speciaal gedimensioneerde ringvormige plaat en
aanvoerleidingen van elkaar gescheiden. Het aantal zones
kan willekeurig worden gekozen. Hierbij kunnen zowel
primaire als secundaire circuits afhankelijk van de eisen in
het juiste temperatuurgebied worden geplaatst. Vanzelfsprekend kunnen de flensmaten en -drukstanden naar
behoefte worden bepaald.

18

Ook de aansluitmoffen en de inspectieopeningen kunnen
naar wens worden gekozen. Voor de verdeling van het
medium wordt gebruikgemaakt van het dichtheidsverschil
van de vloeistoffen. Hierdoor is het gebied met de hoogste
temperatuur naar de bovenste gewelfde bodem gericht
en bevindt het gebied met de laagste temperatuur zich
daardoor aan de onderste gewelfde bodem.
Door het drukvaste ontwerp, is op verzoek ook een uitvoering voor hoge druk en/of hoge temperaturen mogelijk. Op aanvraag ook met een expertiserapport volgens de
richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.
Sinus MultiFlow Center met flenssteunen voor 4
temperatuurzones

VP = VS

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is even groot als de volumestroom van de
warmteverbruiker (V secundair)

Sinus MultiFlow Domestic

5.1. Bedrijfstoestanden

• Dezelfde warmtehoeveelheid in het opwek- en
afgiftecircuit.

• Temperaturen aan de bereiding- en afgiftekant zijn
identiek.

VP > VS

Sinus HydroFixx

• Gelijkmatige niveauverdeling in de Sinus MultiFlow
Center

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is groter dan de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• De warmtetoevoer is hoger dan de warmte-afname

• Op grond van de constructie van het Center wordt
echter alleen de verschilhoeveelheid bijgemengd.
Verder blijft de verdeling in stand.

Volumestroom van de warmtebereiding (V
primair) is kleiner dan de volumestroom van de
warmteverbruikers (V secundair)
• De warmte-afname is hoger dan de warmtetoevoer.
• In de voorlopen aan de secundaire kant wordt koud
water uit de terugloop via het Center bijgemengd.
• Op grond van de constructie van het Center wordt
echter alleen de verschilhoeveelheid bijgemengd.
Verder blijft de verdeling in stand.

heating & cooling systems

Sinus MultiFlow Center

VP < VS

Sinus MultiFlow Expert

• Aan de primaire terugloop wordt via de Sinus MultiFlow
Expert warm voorloopwater bijgemengd.
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5.2. Aansluitmogelijkheden
Vloerverwarming

Ventilatie

Statische
verwarming

Statische
verwarming

Primaire kant: condensatieketel
Secundaire kant: 2x statische
verwarming, 1x ventilatie, 1x
vloerverwarming
De teruglopen van de statische
verwarming dienen als
aanvullende aanvoer voor de
vloerverwarming.

Condensatieketel

Drinkwaterstation
Statische
verwarming

Vloerverwarming

Primaire kant: 1x
condensatieketel, 1x
warmtepomp
Secundaire kant: 1x statische
verwarming, 1x tapwaterstation,
1x vloerverwarming
De warmtepomp voedt de
middelste temperatuurzone voor
de vloerverwarming.
De terugloop van de statische
verwarming dient als
aanvullende aanvoer voor de
vloerverwarming.

Condensatieketel

Warmtepomp

20

Statische
Ventilation verwarming

Statische
verwarming

Sinus MultiFlow Domestic

Vloerverwarming

Primaire kant: 2x
condensatieketel

De teruglopen van de statische
verwarming dienen als
aanvullende aanvoer voor de
vloerverwarming.

Condensatieketel 1

Sinus HydroFixx

Secundaire kant: 2x statische
verwarming, 1x ventilatie, 1x
vloerverwarming

Koelcircuit 1

Koelcircuit 2

Primaire kant: 2x koelaggregaat
Koelinstallatie 1

Secundaire kant: 2x koelcircuit
Het Sinus MultiFlow Center dient
hier als hydraulische wissel,
energiebuffer en verdeler in één.

Sinus MultiFlow Center

Koelinstallatie 2

Sinus MultiFlow Expert

Condensatieketel 2

heating & cooling systems

21

5.3. Van ontwerp tot kant en klare installatie
Vloerverwarming
foyer/WC

Vloerverwarming
zaal

Buitenlucht

Afvoerlucht

Afvoerlucht

Aanvoerlucht
Bovenverdieping

water

water
pekel

pekel

Hydraulische
wissel warm
300 liter

water

Hydraulische
wissel koud
300 liter
Vorstbescherming

pekel

Drukbehoudstation

Fabr.: Reflex
Type: Variomat 1

pekel

Drukbehoudstation
Fabr.: Reflex
Type: Variomat 1

Massastroom

Warmtepomp in combinatie met aardwarmte, geothermische opslag 250 kW
Verwarmen en koelen via ventilatie en vloerverwarming en -koeling
2x Sinus MultiFlow Expert
Grondsensoren
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Sinus MultiFlow Domestic
Sinus HydroFixx
Sinus MultiFlow Expert

heating & cooling systems

Sinus MultiFlow Center

Sinus MultiFlow Center – aanzienlijk hogere efficiëntie door optimaal gebruik van restwarmte in de installatiebouw.
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