
verwarmings- en koelsystemen

MultiFlow Center
De individuele oplossing voor 
multivalente installatietechniek 



2

Inhoud

Onderwerp Pagina

1. Introductie 
Multivalente installatietechniek

 
3

2. Opbouw en werking  
 De grondbeginselen 
 MultiFlow Center werking 
 Bedrijfstoestanden

5 
6 
8

3. Productprogramma 
 Voor elk project de geschikte uitvoering

 
9

4. Ontwerp 
 In 4 stappen naar een compleet gemonteerd MultiFlow Center

 
10

5. Installatievoorbeelden  
 Aansluitmogelijkheden

 
11

6. Efficiënte synergie 
 Reflex en Sinus

 
15

Van schema tot 

voltooide installatie

AansluitmogelijkhedenBedrijfstoestanden



3
verwarmings- en koelsystemen

In het kader van een duurzaam klimaatbeleid wordt  
de focus ook steeds sterker gericht op gebouwentech-
niek. De CO2-uitstoot moet ook in dit segment verder 
teruggedraaid worden, daarom wordt regeneratieve 
energievoorziening steeds belangrijker. Intensieve  
research biedt nu diverse technische opties. Om de  
efficiëntie hiervan te benutten zijn goed doordachte 
concepten vereist.

Ontwerpers en installateurs moeten vaak meerdere 
technieken efficiënt combineren in één installatie. Dat 
kan een hele uitdaging zijn, niet alleen omdat de bron-

nen op verschillende tijden beschikbaar zijn, maar vooral 
door de verschillende systeemtemperaturen. Een warm-
tepomp levert bijvoorbeeld andere aanvoertemperatuur 
dan een gestookte ketel voor vaste brandstoffen. En een 
WKK-installatie stelt andere eisen aan de retourtempe-
ratuur dan een moderne hoogrendementsketel.

Als dan aan de verbruikerzijde (secundaire zijde) ook 
nog eens verschillende technieken worden gecombineerd 
moet de installatie zorgvuldig worden ontworpen zodat 
de verschillende temperaturen en de massastromen 
steeds op het juiste punt in het netwerk beschikbaar zijn.

1. Introductie
Multivalente installatietechniek
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Primaire zijde van de installatie

Aan de primaire zijde moeten diver-
se warmtebronnen worden geïnte-

greerd.
Ketel voor vaste brandstof

Warmwaterbereiding

Brandstofcel

Vloer/wandverwarming

Warmteterugwinning

Ventilatie

Warmte-krachtkoppeling

Radiatoren

Hoogrendementsketel

Proceswarmte

PV en warmtecollector

Warmtepomp

Secundaire zijde van de installatie 

Aan de secundaire zijde moeten ver-
schillende temperaturen en massas-
tromen aan de verbruikers worden 
geleverd.

Installatie

Verwarmingssysteem Energiedrager Opmerking

Monovalent systeem Eéén energiedrager, bijv. olie, gas, 
hout

Ook meerdere warmteopwekkers 
in parallelbedrijf (cascadesysteem) 
mogelijk

Bivalent systeem Twee energiedragers Voorbeeld: Hoogrendementsketel op 
gas met zonnesysteem

Multivalent systeem Meerdere energiedragers kunnen 
worden toegepast

Voorbeeld: Hoogrendementsketel  
op gas, met warmtepomp en zonne-
systeem
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Warmtepomp

Een MultiFlow Center kan een goed antwoord zijn op deze 
uitdagingen. Dit is een speciaal geconstrueerd buffervat 
met verschillende, gelaagde temperatuurzones. Iedere 
kring krijgt water van de juiste temperatuur, voor een 
effectieve warmtelevering.

2. Opbouw en werking
De grondbeginselen

Hydraulische beïnvloeding

Een MultiFlow Center beïnvloed de hydraulische primai-

re en secundaire kringen: als de kringen verschillende 

debieten hebben compenseert het vat deze. Hierdoor 

werken alle pompen optimaal, zonder onderlinge beïn-

vloeding. Omdat verwarmings- en koelsystemen bijzonder 

dynamisch zijn verzekert dit een optimaal bedrijf bij zowel 

deel- als vollast.

Hydraulische beïnvloeding van de primaire en secundaire kringen
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Temperatuurzones

Het MultiFlow Center voorziet in verschillende temperatuur-
zones binnen de installatie. De primaire en secundaire krin-
gen worden op de betreffende zone aangesloten. Normaal 
scheidt het speciale binnenwerk de zones met projectspe-

cifieke zone- en geleideschotten. Maar bij debietverschillen 
treedt er warmteuitwisseling tussen aangrenzende zones. 

De instekende stroombuizen zorgen voor een homogene 
temperatuur binnen een bepaalde zone.

Energieopslag

Door het vergroten van de betreffende temperatuurzo-
nes en de tussenruimten kan het totaalvolume worden 

vergroot om thermische energie op te slaan. Dit kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt om minimale looptijden van 

afzonderlijke warmte- of koudeopwekkers te waarborgen 
en zo de efficiëntie van de complete installatie te ver-

beteren. Het vereiste opslagvolume is afhankelijk van de 
soort warmte- of koudeopwekker, het vermogen dat moet 
worden opgeslagen, en het temperatuurverschil tussen de 

aanvoer en retour.

Volumen +

Volumen ++

MultiFlow Center werking

volume +

volume ++
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Specifiek voor uw project ontworpen 

Alle MultiFlow Centers worden projectspecifiek ontworpen 
en vervaardigd. De diameter, hoogte en inhoud worden 
afgestemd op uw toepassing, net zoals de soort en het 
aantal aansluitingen.

Een belangrijk criterium voor een optimale werking bij 
alle bedrijfstoestanden is de vorming van stabiele tem-
peratuurlagen. Daar het fysische effect van het tempe-
ratuurafhankelijke soortelijk gewicht niet altijd volstaat, 
worden in een MultiFlow Center speciale constructieve 
elementen gemonteerd om de vorming van de lagen te 
ondersteunen.

Volumen +

Volumen ++
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Bedrijfstoestanden

Het debiet van de warmteopwekker (Vprimair) is gelijk 
aan het debiet van de warmteverbruikers (Vsecundair)

 • Dezelfde hoeveelheid warmte van in de primaire en 
secundaire kring

 • Gelijkmatige lagen in het MultiFlow Center

 • De temperaturen aan primaire en secundaire kant zijn 
identiek

Het debiet van de warmteopwekker (Vprimair) is kleiner 
dan het debiet van de warmteverbruikers (Vsecundair)

 • De warmteafgifte is hoger dan de warmtetoevoer

 • Aan de aanvoer aan secundaire zijde wordt via Het 
MultiFlow Center mengt kouder retourwater bij aan de 
secudaire aanvoer

 •  De constructie van het MultiFlow Center zorgt er voor 
dat alleen het verschil in debiet wordt bijgemengd, 
verder blijven de lagen behouden

Het debiet van de warmteopwekker (Vprimair) is groter 
dan het debiet van de warmteverbruikers (Vsecundair)

 • De warmtetoevoer is hoger dan de warmteafgifte

 • Het MultiFlow Center mengt warm aanvoerwater bij aan 
de primaire retour

 • De constructie van het MultiFlow Center zorgt er voor 
dat alleen het verschil in debiet wordt bijgemengd, 
verder blijven de lagen behouden

VP = VS

VP > VS

VP < VS
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3. Productprogramma
Voor elk project de geschikte uitvoering

Technische kenmerken

Inhoud Tot 25.000 liter (groter aanvraag)

Diameter Van DN 400 tot DN 2400

Coatings Gegrond, corrosiebescherming volgens AGI Q151

Bedrijfsdruk Volgens klantspecificatie

Bedrijfstemperatuur Volgens klantspecificatie

Afzonderlijke TÜV-keuring Volgens klantspecificatie
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4. Ontwerp
In 4 stappen naar een compleet gemonteerd MultiFlow Center

Conceptontwerp

Vanaf de eerste stappen voor het ontwerp kunnen wij 
u adviseren op basis van onze ervaring. Samen met u 
bepalen we of een MultiFlow Center een goede keuze 
is voor uw toepassing. Ook kunnen we dan een eerste 
kostenraming maken.

Systeemontwerp

Als de opwekker en verbruikers evenals temperaturen 
bekend zijn wordt het systeemontwerp, met de tempe-
ratuurzones gemaakt.

Detailontwerp

In nauwe samenwerking met de uitvoerende onderne-
mingen en met behulp van moderne 3D CAD software 
wordt het detailontwerp van uw Multiflow Center af-
gerond. Uiteraard houden wij rekening rekening met de 
omstandigheden op de installatielocatie.

Productie en levering

Uw MultiFlow Center wordt geproduceerd met de mo-
dernste systemen. De kwaliteitscontrole omvat onder 
andere een lektest. Na overleg wordt het vat op de 
bouwplaats afgeleverd. 

1

2

3

4
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5. Installatievoorbeelden

 • Een WKK-installatie met 
ondersteuning door een 
hoogrendementsketel voor de 
piekbelasting

 • MultiFlow Center met drie 
temperatuurlagen inclusief 
opslagvolume voor minimale 
looptijden van de WKK-installatie

 • Restwarmte van de radiator wordt 
gebruikt door de vloerverwarming

 • Integratie van Reflex Servitec 
ontgassing door EasyFixx

 • Twee hoogrendementsketels aan 
de primaire zijde

 • MultiFlow Center met vier 
temperatuurzones als hydraulische 
beïnvloeder, buffer en verdeler in 
één

 • Luchtverwarmingen (plafond) 
met hoge aanvoertemperatuur 
gebruiken de afvalwarmte uit de 
productie

 • Vloerverwarming gebruikt 
restwarmte uit de hoge 
temperatuur kringen 

 • Integratie Reflex Variomat 
expansie-automaat met basisvat 
door EasyFixx

Hoogrendementsketel

Hoogrendementsketel 1 Hoogrendementsketel 2

MultiFlow Center

MultiFlow Center

WKK-
installatie

WWB

Radiatoren

Vloer-/
wandverwarming

Reflex Servitec

Reflex Variomat

EasyFixx

EasyFixx

WWB

Vloerverwarming 
kantoor

Afvalwarmte 
productieproces

Radiatoren 
Kleedruimte

RT- 
kantoor

Lucht-verwarmer 
(plafond)

Productiehal
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 • Koudeopwekking via koelmachine 
en warmtepomp voor het 
gelijktijdige verwarmen of koelen

 • V-vormige natte koeler voor de 
warmtepomp

 • Vrije koeling in de winter met 
omloop van de koelmachine 
bespaart energie

 • MultiFlow Center met drie 
temperatuurzones als buffer en 
beïnvloeder

 • Integratie van Reflex Servitec 
ontgassing door EasyFixx

 • WKK voor basislast met 
ondersteuning van drie 
warmtepompen voor de 
verwarming en de koeling

 • Een MultiFlow Center met 
opslagfunctie voor warmtepompen 
in winterbedrijf

 • Een tweede MultiFlow Center 
voor zomerbedrijf van de 
warmtepompen

 • Integratie Reflex Variomat 
drukbehoud met basisvat door 
EasyFixx

 • Omschakeling van de 
vloerverwarming naar koelbedrijf

 • Het WKK neemt tijdens het 
koelbedrijf in de zomer de 
warmwaterbereiding over

WKK-
installatie

Warmtepompen

Koelmachine

Vrije koeling 
voor  

koel-machines Natkoeler  
voor WP

Warmtepomp

Integratie  
verwarmings-
systeem

Serverkoeling

Koelplafonds 1

Koelplafonds 2

Koeling RT

WWB 
Huis 1+2

Radiatoren 
Trappenhuizen

Vloer-/wandverwarming

Huis 2Huis 1

MultiFlow Center

MultiFlow Center

Reflex Servitec

EasyFixx

Reflex Longtherm

MultiFlow Center
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 • Warmteopwekking met 
hoogrendementsketel

 • MultiFlow Center als hydraulische 
beïnvloeder, buffer en verdeler in 
één

 • Restwarmte van de 
radiatorverwarming wordt gebruikt 
door de vloerverwarming

 • Twee hoogrendementsketels aan 
de primaire zijde

 • MultiFlow Center als hydraulische 
beïnvloeder, buffer en verdeler in 
één

 • Restwarmte van de radiatoren 
wordt gebruikt door de 
vloerverwarming

VW

VW

Hoogrendementsketel

Hoogrendementsketel 2Hoogrendementsketel 1

Radiator 2

Radiator 2

Radiator 1

Radiator 1

Ventilatie

Ventilatie

MultiFlow Center

MultiFlow Center
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 • Hoogrendementsketel met 
warmtepomp ter ondersteuning

 • MultiFlow Center als hydraulische 
beïnvloeder, buffer en verdeler in 
één

 • De vloerverwarming benut de 
middentemperatuur van de 
warmtepomp perfect

 • Aan de primaire zijde twee 
koelmachines met verschillende 
aanvoertemperaturen

 • MultiFlow Center met drie 
temperatuurzones voor 
verschillende verschillende eisen 
van verbruikers

 • Koelkringloop 2 gebruikt zowel de 
koude uit de retour van koelkring 1 
als de koude uit de koelmachine 2 
met de lagere aanvoertemperatuur

MultiFlow Center

MultiFlow Center

VW

Hoogrendementsketel

Koelmachine

Koelkringloop

1

1

2

2

Warmtepomp

Radiatoren

Verswaterstation
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6. Efficiënte synergie - Reflex en Sinus
Sinus EasyFixx: voor slimme en eenvoudige aansluiting

De efficiënte componenten van Sinus zijn een perfecte 
combinatie met de oplossingen van Reflex. Ze zijn altijd de 
eerste keus als het gaat om kwalitatief hoogwaardige en 
probleemloos functionerende systeemoplossingen.

Met de voorgedefinieerde aansluitingen van de EasyFixx 
kunnen Reflex producten eenvoudig worden gecombi-
neerd met het MultiFlow Center. Bijvoorbeeld met het 
beproefde, pompgestuurde Variomat expansie-automaat 
of de efficiënte vacuüm-sproeibuisontgassing Servitec.



www.sinusverteiler.com

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen

Phone:  +49 2382 7069-9393
E-Mail:  sinus@reflex.de
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