
Vacuüm-sproeibuisontgasser 
met automatische bijvulling

Waterkwaliteit doorslaggevend
Ingesloten gas in verwarmings- en koudwatersystemen kunnen afhankelijk 
van temperatuur en druk als gasbellen, microbellen en in opgeloste vorm 
aanwezig zijn. Diverse processen zoals het navullen van een installatie zor-
gen ervoor, dat ook in operationeel opgeleverde installatiesystemen telkens 
weer nieuwe gasinsluitingen optreden. Bij een reglementaire pH-waarde 
kan de zogenaamde zuurcorrosie worden verwaarloosd en het percenta-
ge opgeloste zuurstof in het water bepaalt de corrosie. De deeltjes kunnen 
neerslaan aan de binnenkant van de buizen of aan de warmteoverdracht-
vlakken. Daar hebben ze het effect van een isolatielaag – met langdurig 
negatieve consequenties voor het complete systeem. Als gasinsluitingen te 
vaak plaatsvinden, bijvoorbeeld door constante onderdruk in het systeem, 
kan hieruit al na een paar bedrijfsjaren een aanzienlijke vermindering van 
de warmteoverdracht inclusief corrosieschade resulteren. Stikstof zorgt in 
belangrijke maten voor hydraulische problemen, want in vergelijking met 
schoon water bezit het mindere thermodynamische eigenschappen als 
warmtetransportmedium. Stikstof als inert gas wordt niet in een chemische 
reactie in het installatiesysteem gebruikt. Het blijft in het installatiewater en 
kan zich permanent verder verrijken, want een absoluut gasdichte installatie 
bestaat niet.

Stroomsimulatie toont besparingsmogelijkheden aan
Bij de stroomsimulatie CFD (Computational Fluid Dynamics) door het 
onafhankelijke IFES-instituut werd onderzocht welk effect de gascon-
centratie op de warmteoverdracht heeft. Door middel van een belastings- 
profiel worden, met medewerking van de producent, een optimaal inge-
stelde druk, pompen, afscheiding, ontgassing en verdelers voorbeeldge-
bouw-uurwaarden opgesteld van de verwarmings- en koellast voor een 
heel jaar. Verschillende scenario’s – warmteoverdrachtsystemen, ver-
schillende stikstofconcentraties en verschillende graden van corrosieaf-
zettingen – worden bij de simulatie ingezet en laten de effecten op de 
warmteoverdracht zien. Hoe een geoptimaliseerde warmteoverdracht zich 
verhoudt in vergelijking met een niet-geoptimaliseerde, is in de simula-
tie bijvoorbeeld bij gebruik van een vloerverwarming duidelijk te herken-
nen. De gashoeveelheid in het installatienetwerk wordt tot een absoluut 
minimum beperkt. Hierbij wordt tegelijkertijd een verbeterde warmte- 
overdracht vastgesteld. Het resultaat is een geoptimaliseerde gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur, die in de ruimte tot het sneller bereiken van de 
ingestelde temperatuur leidt.

Voorbeeldberekening
Selectie van een enkel meetpunt van de complete jaarsimulatie laat het 
effect van de toename van de energie-efficiëntie duidelijk zien.

 Z Toestand met gasvermindering en oppervlaktetemperatuur 
van 27,08 °C

 Z Gasrijke toestand met oppervlaktetemperatuur van 26,77 °C 

Een visuele weergave aan de hand van de thermografie-afbeeldingen 
toont de toename van de warmteoverdracht. Dit wordt in een echt 
installatiesysteem met gebruikmaking van de vacuüm-sproeibuisont-
gasser ten opzichte van een situatie met enkel drukbehoud gesimu-
leerd. De toegenomen efficiëntie wordt zichtbaar dankzij de formule 
voor de berekening van de specifieke warmteafgifte (afbeelding 2 - 
vloerverwarming). Op die manier kan een toename van de specifieke 
warmtecapaciteit van 4,8% worden vastgesteld. De daadwerkelijke 
besparingen zijn nog hoger, wanneer er rekening wordt gehouden met 
bedrijfstijden, verdelerverliezen, thermische verliezen van de warmte-
opwekker, etc. wat de dynamische simulatie gedetailleerd weergeeft.

→Tot maar liefst 10,6% energie besparen

→CO2-emissies reduceren

→Bedrijfszekerheid verhogen

a) Zuiver drukbehoud
 (Max. gemeten stikstofconcentratie)

ΔT(aan-uit)  = 5,829 K ΔT(aan-uit)  = 5,914 K

b) Vacuümontgassing met de Servitec
 (Gereduceerde stikstofconcentratie)

  30°C

  21°C

Afbeelding 1: Toename van de warmteoverdracht door integreren van een vacuüm-sproeibuis- 
ontgasser. Dit wordt in de dynamische installatiesimulatie weergegeven aan de hand van een 
meetpunt van het eenjarige belastingsprofiel van een waarheidsgetrouw gesimuleerde vloer-
verwarming. De toename van de warmteoverdracht blijkt uit de thermografische resultaten 
van de oppervlaktetemperatuur.
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De oplossing:
Servitec vacuüm-sproeibuisontgasser

Dit positieve effect op de warmteafgifte resulteert in het integreren van 
een zuivere vacuüm-sproeibuisontgassing. Afhankelijk van de specifieke 
eigenschappen van een installatie zijn met deze technologie energiebe-
sparingen tijdens de gehele levensduur van de installatie mogelijk. Gas- en 
zuurstofinsluiting is een voortschrijdend proces, dat optimaal onder con-
trole kan worden gehouden. De familie van de Servitec vacuüm-sproeibuis- 
ontgassers is voor elke systeemgrootte beschikbaar en is met name 
in combinatie met compressorgestuurd drukbehoud door een Reflex 
Reflexomat bijzonder nauwkeurig. De Servitec vacuüm-sproeibuisontgasser 
wordt geplaatst in de hoofdvolumestroom. Dankzij het hoge effectiviteit-
spercentage tot maar liefst 90% en de mogelijke verzadigingsgraad, kan 
een bovengemiddeld grote waterhoeveelheid goed worden ontgast. Daar- 
naast wordt onder andere ook het zuurstofgehalte van het navulwater 
met ongeveer tweederde gereduceerd. Bij de simulatie van een bestaande 
installatie wordt door gebruik van de Servitec in combinatie met andere 
Reflex producten gedurende het jaar een maximale efficiencytoename van 
maximaal 10,6% bereikt. De hierdoor bereikte jaarlijkse besparing op de 
energiekosten leidt afhankelijk van de primaire energiebron bovendien tot 
een navenante reductie van CO2-emissies.

Conclusie
De onafhankelijk vastgestelde simulatieresultaten tonen de in-
drukwekkende potentiëlen in de efficiencytoename in de technische 
installaties dankzij de Reflex ontgassings- en afscheidingstech-
niek. Deze besparingspotentiëlen werden ook door TÜV Nord getest 
en geverifieerd. Meer informatie over onze TÜV-tests vindt u onder: 
www.reflex.de/services/normen-richtlinien-und-zertifikate/

Eenvoudige en rendabele implementatie in 
bestaande installaties
Onze studies, alsmede de uit de dynamische installatiesimulatie gebleken re-
sultaten, tonen los van elkaar de efficiencytoename aan van onze producten 
uit de ontgassings- en afscheidingstechniek. Het installatiewater in verwar-
mings- en koelsystemen wordt optimaal geconditioneerd, wat tevens tot de 
meest effectieve hydraulische compensatie leidt. Het resultaat is een optimale 
installatiehydraulica met een gasvrij warmtetransportmedium voor een uiterst 
efficiënte warmteoverdracht. De Reflex Servitec is zeer eenvoudig te installeren 
in nieuwe en bestaande installaties. Hij zorgt dankzij een uitgekiend regelings- 
concept voor een uiterst eenvoudige inbedrijfstelling en veilige continue wer-
king. Met onze efficiencycalculator kunt u de max. efficiencytoename voor uw 
installatie berekenen.

Samengevat

 Z De afschrijvingskosten voor een Reflex vacuüm-sproeibuisont- 
gasser kunnen rechtstreeks worden weggestreept tegen de 
besparingen van primair energieverbruik

 Z Reflex vacuüm-sproeibuisontgasser eenvoudig in nieuwe en 
bestaande installaties implementeren

 Z Reflex Servitec verhoogt niet alleen de bedrijfszekerheid, maar 
verhoogt ook de efficiëntie van uw installatie en vermindert de 
CO2-uitstoot

Helmut Brinkmann

Productmanager ontgassingsystemen & afscheidingstechniek

Afbeelding 2: Formule voor berekening van de specifieke warmteafgifte per m²
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