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Warmte in te l l igent  gebruik t



De toekomst van verwarming:  

ratiotherm

Ratiotherm is gebaseerd op een eenvoudig 

maar innovatief idee. Reeds vroeg erkende 

men  een ommekeer in de moderne verwar-

mingstechnologie: “Vooruitgang zit niet in 

warmteproductie, maar in een intelligente 

manier van opslaan en een zinvolle verdeling 

van warmte.” 

Warmte intelligent gebruikt:  

ratiotherm-lagenboilertechniek

Ratiotherm voorzag deze progressieve 

ontwikkeling en construeerde een uiterst 

efficiënte thermohydraulische lagenboiler. 

Dit innovatief principe voor het opslaan van 

warmte overtreft alle andere oplossingen 

die tot nu toe op de markt zijn: de gepaten-

teerde thermohydraulische lagenboiler werkt 

zonder enige regeling, apparatuur of andere 

aan slijtage onderhevige onderdelen – enkel 

en alleen met de fysische eigenschappen van 

water. 

OSKAR-10/1,5/… met aangepaste 

vul-, leegmaak- en verdelertechniek: 

•	hygiënische	drinkwaterverwarming

•	 twee	verwarmingscircuits

•	gebruik	van	zonne-energie	 

	 voor	verwarming	en	 

	 drinkwaterverwarming

 benodigde plaatsruimte ca. 3-6 m²,  

	 bijhorende	warmtegeneratoren	 

 inbegrepen

Uitgerust voor de toekomst:  

ratiotherm zorgt voor onafhankelijkheid

Elke vorm van energie heeft specifieke  

eigenschappen en voordelen en het gebruik 

ervan vergt speciale procedures met verschil-

lende apparaten, aggregaten en machines. 

Geen probleem: de unieke lagenopslagtech-

niek van ratiotherm met zijn aangepaste vul-, 

leegmaak- en verdelertechniek kan overal 

ingebouwd of nagemonteerd worden. Ze 

integreert alle soorten warmtegeneratoren. 

Ze optimaliseert elke verwarming, in oude en 

nieuwe gebouwen, bij hout-, olie-, gas- of 

HR-ketels, warmtepompen, WKK of zonne-

installaties. Het systeem en het fabrikaat spe-

len hierbij een ondergeschikte rol. Om het 

even waar de warmte vandaan komt of in 

de toekomst zal komen en om het even welk 

temperatuurniveau ze heeft of zal hebben; 

met de flexibele, betrouwbare en duurzame 

lagenopslagtechniek van ratiotherm heeft u 

het steeds bij het juiste eind en bent u reeds 

“vandaag” prima uitgerust voor “morgen“

Welke energie heeft toekomst?

Variëteit in de uitvoering bevordert 

de juiste oplossing
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Totaal aantal branderstarts per jaar
vergelijkingen met verschillende verwarmingssystemen

met ratiotherm-lagentechniek

CV-ketel
constante
schakelhysterese
van 4K

CV-ketel
variabele
schakelhysterese

CV-ketel
grote
waterinhoud

CV-ketel met
moderne
regeltechniek

Het probleem:  

het inschakelen veroorzaakt een hoge 

emissie van schadelijke stoffen, even- 

als een hoog verbruik

Zelfs ultramoderne verwarmingssystemen (olie 

of gas) produceren nooit exact de hoeveelheid 

warmte die precies nodig is. Dit leidt ertoe dat 

de brander vaak in- en uitgeschakeld wordt 

(cycli). Zo ontstaat een verhoogde emissie van 

schadelijke stoffen. Bovendien veroorzaakt 

het voortdurende verwarmen en afkoelen van 

de warmtegenerator een overbodig  

energieverbruik, de kosten voor het verslijten 

van de brander worden dan nog niet eens  

meegerekend.

De oplossing: de gepatenteerde  

lagenopslagtechniek van ratiotherm.

De noodzaak om overtollige warmte-energie 

op te slaan, respectievelijk te vermijden, 

erkende men al vroeg. De oplossingen hier-

voor gaan van eenvoudige bufferreservoires/

buffers over boilers met verschillende inbou-

welementen tot hightech ketels.  

Efficiëntie bereikte men daarmee echter 

slechts in deelgebieden. Er kwam pas een 

doorbraak met de thermohydraulische 

lagenboilers. De gepatenteerde thermohy-

draulische lagenopslagtechniek van ratio-

therm is uitsluitend gebaseerd op fysische 

grondbeginselen. Voor haar werking is er 

geen regeltechniek nodig en daarom is er 

emissies bij uitschakelen

emissies bij start

emissies bij werking

emissies geen onderhoud nodig en is hij beveiligd 

tegen storingen. Door het herleiden van de 

starts en stops tot het minimum, spaart deze 

lagenboiler de verwarmingsbrander. Samen 

met het bijkomend gebruik van zonne-en-

ergie, vermindert de emissie van schadelijke 

stoffen tot 70%, mits de verbruikers die in 

de woning geïnstalleerd zijn geschikt zijn 

voor lage temperaturen.

De grafiek toont duidelijk de korte piekemissies, die telkens 

bij het in- of uitschakelen ontstaan.

(Bron: Buderus Heiztechnik GmbH)

Totaal aantal branderstarts per jaar 

Vergelijkingen	met	verschillende	verwarmingssystemen

Moeten branders zo vaak starten?

warmteproducent-
voorloop

warmteproducent-
voorloop

warmteproducent-
voorloop

verbruiker - voorloop verbruiker - voorloop verbruiker - voorloopwarmteproducent-
voorloop

looptijd brander looptijd brander
langere brandfase = kleiner takt-aantal langere brandfase = kleiner takt-aantal

Laden Ontladen Laden
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Waarom	warmte	in	water	opslaan?

Heel eenvoudig: 

een voorbeeld nemen aan de natuur

De gelaagde opslagtechniek van ratiotherm 

is gebaseerd op drie eenvoudige fysische 

gegevens: 

•  Ten eerste: water is uiterst geschikt om 

 energie op te slaan – er bestaan nauwelijks  

 andere stoffen die zoveel warmte per  

 kilogram kunnen opslaan  

•	 Ten	tweede:	water	heeft	een	verschillend		

 gewicht al naargelang de temperatuur  

 – warm water stijgt naar boven, koud wa- 

 ter zakt naar beneden, wat een laagvorming  

 volgens het principe van de zwaartekracht  

 mogelijk maakt 

•		Ten	derde:	water	is	een	slechte	 

 warmtegeleider – de verschillende  

 temperatuurlagen blijven lang behouden

De ratiotherm-laagtechniek gebruikt  

deze natuurwetten om warm water in een 

willekeurig aantal lagen op te slaan. De opslag 

gebeurt bij de ratiotherm-laagtechniek  

zonder energietoevoer van buitenaf en zonder 

elektronische en mechanische onderdelen die 

aan slijtage onderhevig zijn.

Bijzonder efficiënt:  

het thermohydraulische inzetstuk  

van ratiotherm

Het grootste probleem bij het opslaan in 

lagen zit in de stabiliteit van de lagen bij het 

vullen en leegmaken van de boiler.  

Het gepatenteerde thermohydraulische  

inzetstuk van ratiotherm waarborgt een  

duurzame, stabiele laagvorming en daardoor 

een uiterst efficiënte opslag. De aan- en af-

voer van het opslagwater gebeurt via een in-

zetstuk aan de binnenkant, dat men ook de  

“temperatuurlift” zou kunnen noemen. Hier 

wordt het water gesorteerd volgens het prin-

cipe van de zwaartekracht zelf om zich dan, 

vrijwel zonder stroming, bij de overeenkom-

stige temperatuurzone van de lagenboiler te 

voegen. Bovendien vindt er bij het aan- en 

afvoeren een voorsortering plaats.  

Dit gebeurt al naargelang het temperatuur-

niveau in de buurt van de passende tempera-

tuurlaag. Hierdoor wordt eventueel warmte-

verlies in het inzetstuk en het verbindings-

systeem gereduceerd en het warmteverbruik 

aanzienlijk geoptimaliseerd

Water heeft een verschillend gewicht  

al naargelang de temperatuur

Water is uiterst geschikt voor het 

opslaan van warmte

Water is een slechte 

warmtegeleider
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Waarom	warmte	niet	opslaan	in	drinkwater?

een aangepaste doorstroomverwarmer voor 

het verwarmen van drinkwater volgens het 

hygiënische stromingsprincipe. 

 

Met alle comfort: voordelen van een 

stromende verwarming

Tegenover de bekende drinkwaterverwarming 

in warmwaterreservoirs biedt de stromende 

verwarming met de techniek van ratiotherm 

comfortabele voordelen. 

•	grote	doorstroomhoeveelheden

lagenboilerboiler/BWW-boiler,	drinkwaterboiler drinkwater-doorstroomverwarmer

•	traploze	verandering	van	de	benodigde		

 warmwaterhoeveelheid

•	Er	wordt	steeds	slechts	zoveel	water	verwarmd		

 als er gebruikt wordt. Hierdoor wordt de groei  

 van legionellabacteriën voorkomen.

•	geringer	energieverbruik	door	:

 - minimaal warmteverlies bij stilstand

 - lage oplaadtemperaturen

 - geen extra energieverbruik voor het  

    voorkomen van legionellabacteriën

•	geen	ziektekiemen	door	aanwezigheid	van		

 stilstaand of lauw verwarmd water op de  

 bodem van het warmwaterreservoir

•	temperatuurbegrenzing	bij	het	opladen	van		

 de warmtewisselaar tot minder dan 60° C:  

 reduceert de kalkaanslag tot een minimum en  

 beschermt tegen te hoge uitlooptemperaturen

Een proper zaakje: geen waterboiler 

voor dagelijks gebruik (boiler voor 

warm drinkwater), geen ziektes

Waterboilers voor dagelijks gebruik/Boilers 

voor warm drinkwater waren vroeger  

gebruikelijk en zijn jammer genoeg ook 

vandaag de dag nog een vaak voorkomende 

standaardoplossing voor de verwarming van 

drinkwater – met alle bekende nadelen en 

problemen van dien! 

Drinkwater – een levensmiddel – mag niet op 

voorhand verwarmd en opgeslagen worden. 

De gevolgen zijn voortdurende vorming  

van kalkaanslag, warmteverlies bij stilstand 

met het daarmee gepaard gaande hoge ener-

giebehoefte, evenals de toename van  

legionellabacteriën en andere ziektekiemen.  

Afgelopen, uit! In plaats van uw waterboiler 

voor dagelijks gebruik/drinkwaterboiler plaatst 

u gewoon een inzetstuk van ratiotherm met 

Drinkwaterverwarming	in	grote	inrichtingen	met	speciale	 

lagenboilers	en	cascade-verwarmers	voor	drinkwater	(TWKK)

KW

WW WW

KW

warm-water-
boiler

Duidelijke	voordelen:	Via	een	speciale	warmtewisselaar,	

die	met	energie	uit	OSKAR	gevoed	wordt,	wordt	door-

stromend	drinkwater	pas	verhit,	wanneer	men	het	nodig	

heeft.	De	warmtewisselaar	bevindt	zich	aan	de	buitenkant	

van de boiler en heeft een temperatuurregeling en een 

thermostaat. Dit vormt een duurzame, preventieve maat-

regel tegen kalkaanslag en verbranding.

Drinkwaterverwarming	voor	persoonlijk	gebruik	vb.	met	

OSKAR-10/… of OSKAR-06/1,5/… en een compact-

verwarmer	voor	drinkwater	(TWK)
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Via dit inzetstuk met zijn uitgekiend  

verbindingssysteem, dat precies op OsKAR- 

10/… en zijn toepassingsgebieden is  

afgestemd, gebeurt de toevoer en afvoer 

van warmtestromen – of anders uitgedrukt: 

het vullen en leegmaken van OSKAR-10/… 

(het verbindingssysteem bestaat eveneens uit 

hittebestendige kunststofbuizen met dikke 

wanden, die de warmte uitstekend isoleren).

Doordat de diameter van dit kamersysteem 

in vergelijking met de aansluitingsbuizen 

aanzienlijk groter is, wordt de stroomsnel-

heid (dynamiek, kinetische energie) van het 

water tot het minimum gereduceerd. Door 

het uiterst langzaam vloeiende, bijna stil- 

staande water en de geïntegreerde omlei-

ding van het water naar de kamers toe, kan 

dan, volgens de fysische wet van de zwaarte-

kracht (warm water is lichter dan koud wa-

ter), het toe- en afvoer effect ongestoord in 

werking treden.

Theoretische grondbeginselen:  

Hoe ziet een goede lagenboiler eruit?

Hoe kunnen de fysische eigenschappen van 

het verwarmingswater in een lagenboiler  

optimaal worden benut? Heel eenvoudig  

– indien men rekening houdt met de 

volgende fundamentele principes:

 • Het laagvormingssysteem of andere stukken  

 die in de boiler ingebouwd zijn, mogen niet  

 uit metalen grondstoffen bestaan.  

 Metaal is een goede warmtegeleider en zou  

 ervoor zorgen dat de verschillende tempera- 

 tuurlagen snel zouden gelijkgesteld worden. 

•	In	de	boiler	mogen	er	zich	geen	warmte-	

 wisselaars bevinden. Deze “thermische roer- 

 machines” zouden ongewenste stromingen  

 kunnen doen ontstaan en de temperatuur- 

 lagen vernietigen, meer bepaald lagen met  

 een verschillende temperatuur vermengen.

•	Om	relatief	grote	watermassa’s	zo	langzaam 

  mogelijk (“laminair”) in het opslagvolume  

 te laten stromen, is een multikamersysteem  

 nodig: stromingen in buizen veroorzaken  

 naar gelang hun snelheid steeds over- of  

 onderdruk (venturi effect). 

OSKAR-10/… – de optimale lagenboiler-techniek

•	Over	het	algemeen	is	een	voorsortering	van 

  verschillende temperatuurniveaus (heet,  

 warm, koel) noodzakelijk. Zoniet kunnen  

 er in de boiler dynamische, turbulente   

 stromingen ontstaan door te grote  

 temperatuurverschillen en tegelijkertijd  

 grote hoogteverschillen (natuurwet van de  

 zwaartekracht). Deze stromingen ontstaan  

 ook door de snelheid van de thermische  

 opwaartse en neerwaartse krachten.

 

Perfecte omzetting:  

lagenboiler OSKAR-10/…  

van ratiotherm

Het thermohydraulische 5-kamer-inzetstuk 

van OSKAR-10/… bestaat uit hittebestedige 

kunststof, die warmte slecht geleidt, dus 

warmte isoleert. Het inzetstuk heeft al 

naargelang de opslagruimte of de vereiste 

volumestroom één of meer basishoofdbuizen 

met passende, inwendige “vul- en leegmaak-

kamers”.  

Het klassieke probleem: 

Elke toevoer roert de hele inhoud van de boiler min of 

meer door mekaar. Hierdoor ontstaat zeer snel een  

homogene temperatuur en een koude toevoer vermindert 

het energiegehalte drastisch. De temperatuur is niet hoog 

genoeg	om	te	verwarmen	of	drinkwater	te	verwarmen.	De	

dure	consequentie	van	deze	systemen	is	dat	men	met	de	

brander	moet	bijverwarmen.

Waarom temperaturen in lagen leggen?

Tussen	de	diverse	warmtegeneratoren	(zon,	hout,	enz.)	

bestaat er een groot verschil in hun afgegeven vermogen. 

Daarom produceren ze dus ook verschillende tempera-

turen.	Indien	deze	niet	vermengd	worden	maar	in	lagen	

worden	opgeslagen,	blijft	het	energiegehalte	bewaard	en	

kan	het	zinvol	voor	de	verwarming	of	drinkwaterverwar-

ming	gebruikt	worden.



warmte-opwekker
be- en ontladings-
aanbouwgroepen

ratiotherm-regellogica

warmte-verbruiker

O S K A R

De door ratiotherm ontwikkelde  

thermohydraulische lagenboiler-techniek  

met 5-kamer-inzetstukken in OSKAR-10/… 

respectievelijk 3-kamer-inzetstukken in  

OSKAR-06/… of bijzondere inzetstukken in 

bijzondere boilers van ratiotherm – sorteert 

verschillende temperatuurniveaus voor, via 

een aansluitingssysteem, dat precies op de 

type boiler afgestemd is.

Alle aansluitingen worden aan de onderkant, 

door de bodem in de boiler ingevoerd en  

komen in de passende temperatuurzone van 

het multikamersysteem van het inzetstuk  

terecht. Via deze kamers stijgen de warmte-

stromen langzaam in het midden van de  

boiler zoals in een “lift” en bewegen zich 

zonder turbulentie op en af. Naar tempera-

tuur gesorteerd, volgt dan de toe- en afvoer 

van de warmtestromen in of uit de over-

eenkomstige temperatuurlagen. Met deze 

techniek bereikt men in de praktijk de meeste 

temperatuurzones. 

Voordelen van OSKAR in vergelijking 

met andere opslagtechnieken in lagen

Mechanische lagenboilers werken heel  

vaak met uitwendige boileraansluitingen op  

verschillende hoogten. Via ventielen, die door 

regeltechniek geregeld worden, worden dan 

de warmtestromen met verschillende tempe-

raturen onmiddellijk naar het opslagvolume 

gevoerd. De talrijke zijdelingse aansluitingen 

vormen een nadeel: ze doorbreken de isole-

ring en leiden tot een verhoogde “afkoeling” 

van de boiler. Bovendien kunnen storende 

effecten op de aanwezige temperatuurlagen 

nauwelijks vermeden worden. Ook zijn de  

kosten bij de onvermijdelijke regeltechniek 

van mechanische lagenboilers vaak erg hoog.

De thermohydraulische lagenboiler-techniek 

met een één-kamer-systeem werkt bij inwen-

dige zonne-warmtewisselaars in de regel zeer 

goed. Het behandelen van grotere volume-

stromen en/of verschillende terugstroom-

temperaturen uit warmtecircuits is echter 

problematisch en vaak ontstaat hierdoor een 

vermenging van de temperatuurlagen.  

opening voor de overeenkomstige temperatuurlaag

thermohydraulisch	inzetstuk	met	gepatenteerd	

5-kamer-systeem,	Europa-patent	nr. :	0683362

voorsortering voor de verschillende niveaus bij het 

vullen en leegmaken

vullen en leegmaken vindt bij OSKAR voorgesorteerd plaats

Energieverlies vermijden voordat het ontstaat: alle  

aansluitingen bevinden zich bij OSKAR in de koude zone. 

Dit	betekent	dat	opgeslagen	warmte	aanzienlijk	langer	

behouden blijft, aangezien de inhoud van de boiler 

nauwelijks	door	warmteverlies	belast	wordt.
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Het vul- en leegmaakproces is fundamenteel 

voor het efficiënt en economisch gebruik van 

de lagenboiler: alleen door het “correcte” 

opslaan en afgeven van warmte-energie kan 

de maximale opslagruimte (afhankelijk van 

het opslagvolume) benut worden en kan 

rekening gehouden worden met de verschil-

lende optimale temperatuurniveaus voor 

generator en verbruiker. . 

Intelligente opslag

Om het even waar de warmte vandaan komt 

en welk temperatuurniveau ze ook heeft, 

OSKAR slaat ze op net als een batterij, een 

“warmteaccu”. Daarbij wordt de betreffende 

energie volgens haar temperatuur in de  

passende temperatuurzone opgeslagen.

Precies volgens plan: optimaal vullen en leegmaken

Solar-retour

Solar-aanvoer

buffertemperaturen
voor na

Het principe: warm water van 40 graden uit 

“bewolkte” zonnecollectors worden in de 

40-graden-zone gebracht zonder zich te  

vermengen met de 70 graden warme laag 

van de zonnige dag ervoor en zonder deze af 

te koelen, dus zonder de waardevolle ener-

gie met een hogere temperatuur weer teniet 

te doen.

Dit principe geldt bij OSKAR natuurlijk niet 

alleen voor zonnecollectors maar ook voor 

houtkachels/tegelkachels, warmtepompen, 

verwarmingsketels enz. OSKAR stelt elke 

warmtegenerator in staat zijn ideaal opera-

tioneel rendement te bereiken, want OSKAR 

bewaart deze energie zolang, vrijwel zonder 

verlies, in de passende temperatuurlagen 

totdat deze zinvol benut kan worden. Het 

aanwezige verwarmingswater van het verwar-

mingssysteem dient hierbij als energiedrager. 

Bij OSKAR krijgt het echter een betrekkelijk 

groter volume.

voor elk laad- en ontlaadproces de juiste constructie.

solaire lading voorlooptemperatuur 

bij 70° C

solaire lading voorlooptemperatuur 

bij 40° C

Solar-retour

Solar-aanvoer

buffertemperaturen
voor na
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Solar-retour Solar-aanvoer

buffertemperaturen
voor na

verbruikers-retour verbruikers-aanvoer

Solar-retour verbruikers-aanvoer

buffertemperaturen
voor na

verbruikers-retour Solar-aanvoer

ladingsproces  
vb. OSKAR-10/… (doorsnede)

aanvoerkamer

aanvoer

retour

instroom-
kamer

instroom-
kamer

scheidings-
kamer

scheidings-
kamer

Solar-aanvoer

retourkamer

buffer

instroom-
kamer Solar

aanvoerkamer

aanvoer

retour

instroom-
kamer

instroom-
kamer

scheidings-
kamer

scheidings-
kamer

Solar-aanvoer

retourkamer

instroom-
kamer Solar

buffer

Afvoer	zonder	vermenging	van	warmte-energie	met	de	

5-kamertechniek van ratiotherm.

Opslag	zonder	vermenging	van	warmte-energie	met	de	

5-kamertechniek van ratiotherm.

Zinvolle verdeling

Zodra men energie voor verwarming of drink-

waterverwarming nodig heeft, levert OSKAR 

– uit de passende temperatuurzone – precies 

die warmte, die hiervoor noodzakelijk is. Niet 

meer en niet minder, niet warmer en niet 

kouder. Overtollige energie eigen aan elke 

installatie, bijvoorbeeld uit de terugloop van 

het verwarmingselement, wordt door OSKAR 

opnieuw opgeslagen om desgewenst  

nogmaals benut te worden. 

solaire lading en verwarming met 2 verwarmings-

circuits met verschillende teruglooptemperaturen

solaire lading en drinkwaterverwarming  

met drinkwater-compactverwarmer

ontladingsproces  
vb. OSKAR-10/… (doorsnede)
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ratiotherm – vandaag

Drinkwaterverwarming en verwarming van  

ruimtes met “gedeeltelijke zonnevoorziening” 

en bijkomende warmtegenerator.

1 Warmteopslag en verdeling met lagenboiler  
 OSKAR door middel van probleemloos ver- 
 warmingswater
2 Ratiotherm vul- en leegmaakinstellingen 
3 Zonne-installatie voor drinkwaterverwar- 
 ming en verwarming van ruimtes (gedeelte- 
 lijke zonnevoorziening)
4 Drinkwaterverwarming in doorstroomsy- 
 steem (verwarming van vers drinkwater) 
5 Warmtegeneratoren, vb. olie-/gas-/pellet-/ 
 brandwaardeketels, warmtepompen, enz.
6 Laagtemperatuursysteem-ruimteverwar- 
 mingssysteem, vb. vloer-/muurverwarming,  
 gecontroleerde ventilatie
7 Ratiotherm-regelsysteem met centrale rege- 
 laar van ratiotherm rUVR…

Hoe	ziet	een	goed	verwarmingssysteem	eruit?

energiebesparing:  

vandaag tot 40%

1 

2 

8 

4 6 5 

7 

3 

3 

6 

energiebesparing: 

morgen 60-100%

ratiotherm – morgen

Drinkwaterverwarming en verwarming van 

ruimtes met “gedeeltelijke tot volledige zonne-

voorziening” en bijkomende warmtegenerator.

1 Warmteopslag en verdeling met een “lei- 
 dende” OSKAR-lagenboiler door middel van  
 probleemloos verwarmingswater
2 Ratiotherm vul- en leegmaakinstellingen 
3 Zonne-installatie voor drinkwaterverwarming  
 en verwarming van ruimtes (gedeeltelijke tot  
 volledige zonnevoorziening)
4 Drinkwaterverwarming in doorstroomsy 
 steem (verwarming van vers drinkwater) 
5 Optionele warmtegeneratoren, vb. olie-/ 
 gas-/pellet-/brandwaardeketels, warmte- 
 pompen, enz.
6 Laagtemperatuursysteem-ruimteverwar- 
 mingssysteem, vb. vloer-/muurverwarming,  
 gecontroleerde ventilatie
7 Ratiotherm-regelsysteem met centrale rege- 
 laar van ratiotherm rUVR…
8 Opslag van energie op lange termijn, grote  
 boilers, latente boilers, chemische boilers  
 voor het vullen en leegmaken van ‘leidende”  
 OSKAR-lagenboilers



Eengezinswoning

Ondanks de hogere investeringskosten dan 

bij het gebruik van de systeemtechniek van 

ratiotherm, werd een “OSKAR-installatie” 

met een OSKAR-10/1,5/400 en toebehoren 

uit het programma van de componenten-

techniek van ratiotherm en een moderne 

CV-ketel, aangepast aan het effectieve 

warmteverbruik, geïnstalleerd.

Bij de keuze van OSKAR-10/1,5/400 waren 

de hierboven genoemde punten “3” en “4” 

doorslaggevend. Deze kunnen om het even 

wanneer het best met een lagenboiler  

OSKAR-10/… gerealiseerd worden.

Voorbeeld: modernisering van warmte-

productie, verdeling van het verwar-

mingscircuit en drinkwaterverwarming

De primaire aanleiding tot sanering- en 

moderniseringsmaatregelen in het volgende 

voorbeeld was de vervanging van de oude 

ketelinstallatie, omdat de waarden volgens 

de milieuwetgeving ontoereikend waren en 

zich ook in het relatief hoog energieverbruik 

weerspiegelden. De eigenaars en tevens 

de gebruikers van deze eengezinswoning 

hadden een duidelijk idee over de aard en 

omvang van de maatregelen die ze wilden 

treffen. Deze zouden als volgt verlopen:

1.  Compacte techniek voor stookruimten 
met uiterst kleine afmetingen en weinig 
opbergmogelijkheden

2.  Drinkwaterverwarming in het hygiënisch  
  doorstroomsysteem (verwarming van vers  
  water)

3.   Flexibele mogelijkheid tot na-montage  
 bij het gebruik van zonne-energie voor  
 drinkwaterverwarming en verwarming van  
 ruimtes

4.   Voorbereiding om later probleemloos de  
 opslagtechniek op lange termijn te kunnen  
 aansluiten (latent of chemie)

5.  Installatiekosten, die in verhouding staan  
  met de vereisten en een evenwichtige  
  verhouding tussen kosten en baten.

11

lagenbuffer
OSKAR-10/1,5/400

warmte-opwekker

> Optie Solar

drinkwater-
doorstroom-
verwarmer

verwarmingsgroep
met lage retourtemperatuur

LT

OPGELET:	Het	schema	is	een	aanbeveling	en	bepaalt	geen
enkel	recht	op	volledigheid	in	welk	opzicht	dan	ook!

Voorbeeldschema
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Comforthuis

Voorbeeld: comforthuis met de  

componententechniek “OSKAR-10/…  

met toebehoren” van ratiotherm

Met de componententechniek “OS-

KAR-10/… met toebehoren” met zijn  

5-kamer-inzetstuk “SE-1,5” voor volume-

stromen tot 1,5 m³/h in de opslagmaten 400, 

750, 1000, 1300 en 2000 liter en zijn  

5-kamer-inzetstuk “SE 5,0” in de  

opslagmaten 2000, 3000 en 4000 liter biedt 

ratiotherm grenzeloze mogelijkheden als 

oplossing voor installaties van warmwater-

verwarming en drinkwaterverwarming. 

Aangezien alle opslagmaten ook in “gedeel-

telijke uitvoering”, d.w.z. in onderdelen die 

ter plaatse gemonteerd en gelast worden 

leverbaar zijn, is het onderbrengen ook bij 

nauwe woonomstandigheden probleemloos 

mogelijk.

Deze hydraulica- en regelcomponenten  

bieden een duurzame, uiterst economische 

en betrouwbare oplossing voor complexe in-

stallatietechnieken, aangepast aan de  

wensen van de bouwheer, de exploitant of 

de gebruiker of aan de vereisten van het 

project.

Hoogtepunten van de  

installatietechniek 

Centrale regelaar van ratiotherm bestaand uit: 
2 delen, door een BUS-systeem met elkaar 
communicerende ratiotherm centrale regelaar 
van het type: rUVR1611-V2/01/So

In het voorbeeldgeval waren volgende feiten 
doorslaggevend:

•	de leveringsmogelijkheid van de “gedeelte- 
 lijke uitvoering”

• een probleemloos hydraulisch systeem   
 waaraan tegelijkertijd warmtepompen en  
 CV-ketels evenals warmteverbruikercircuits  
 aangesloten kunnen worden 

•	hygiënische drinkwaterverwarming in
 het  doorstroomsysteem, waarbij de uit - 
 looptemp-eratuur vrij gekozen kan worden  
 van buitenaf (vanuit het bad en zwembad)

•	 toekomstige uitbreiding van de opslagcapa-
 citeit met een boiler op lange termijn   
 (groot-, latent-/chemische boiler)

•	optimale, zekere en economische functie  
 door de centrale regelaar van ratiotherm 

Lagenboilers in “gedeeltelijke uitvoering” 

voor lassen ter plaatse.

TWK,	 

drinkwater-doorstroomverwarmer	 

met elektronische capaciteits- en  

temperatuurregelaar
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Wooncomplexen, hotel en horecabedrijven

voering, die op persoonlijke behoefte is afge-

stemd en het energieverbruik optimaliseert. 

 

Door de hoge prestatie/warmtecapaciteit 

van de lagenboilers van ratiotherm, die men 

ook	“warmteaccu’s”	kan	noemen,	kan	het	

verbruik van warmwaterhoeveelheden, die 

periodiek gedefinieerd kunnen worden, 

en plotseling voorkomende periodes van 

maximaal verbruik ook met relatief kleine 

warmteverwekkers zoals bijvoorbeeld met 

BWKK’s	of	zonne-installaties	gedekt	worden.

Dankzij de verordeningen voor warmte- 

isolatie kon het warmteverbruik – en 

daarmee ook de warmteproductie – reeds 

aanzienlijk gereduceerd worden en er is 

een duidelijke tendens naar een verdere 

minimalisering. Anderzijds stijgt het gebruik 

van warm water met drinkwaterkwaliteit 

echter op grond van de stijgende eisen aan 

hygiëne en comfort steeds meer. 

 

Deze divergentie plaatst ondernemingen 

die voor het ontwerpen en uitvoeren van 

verwarmingen verantwoordelijk zijn voor 

steeds moeilijkere taken. Met de conven-

tionele installatietechniek bereikt men  

meestal geen bevredigend resultaat. 

 

En precies hier biedt ratiotherm met zijn 

lagenboilers OSKAR-10/5,0/… of de speciale 

lagenboilers voor nog hogere capaciteiten 

en volumestromen zowel als de drinkwater-

cascade-verwarmers in het hygiënische 

doorstroomsysteem (verwarming van vers 

water) de juiste oplossing voor een bedrijfs-

Beispiel-Schema

lagenbuffer
OSKAR-10/...

warmte-opwekker
drinkwater-cascade-verwarmer

OPGELET:	Het	schema	is	een	aanbeveling	en	bepaalt	geen	enkel	
recht	op	volledigheid	in	welk	opzicht	dan	ook!

Voorbeeldschema
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Warmteterugwinning,	 
concepten	voor	directe	en	afstandsverwarming
Industriecomplexen of andere industriële  

sectoren maken omvangrijke koelinstallaties 

noodzakelijk, die aan de ene kant een aan-

zienlijk elektrisch verbruik hebben en ander-

zijds overeenkomstig hiermee hoge terug-

koeling-warmtehoeveelheden hebben. De 

(gratis) terugkoelwarmte die hierbij ontstaat, 

wordt ook vandaag nog meestal als onbe-

nutte warmte in de omgeving afgegeven.

Door de gebruikmaking van afgegeven 

warmte door middel van een passende la-

genboiler van ratiotherm (momenteel zijn 

boilers met een inhoud tot 20.000 liter en 

een massa/volumestroom van 30m³/h in de 

handel) kunnen het primair verbruik en daar-

mee ook de energiekosten duidelijk verlaagd 

worden. Bovendien zorgen lagenboilers in 

zulke complexe installaties voor een uitste-

kende werking van hydraulische scheidings-

filters en verdelers. Met een minimum aan 

regeltechniek ontstaan zo overzichtelijke en 

efficiënt werkende installaties. Bij directe/

of afstandsverwarmingsinstallaties die in de 

afzonderlijke afnemerstations geïnstalleerd 

worden, ontlast een lagenboiler van ra-

tiotherm duidelijk de verwarmingscentrale, 

de pompen en het hele leidingnet door een 

gelijkmatige verzorging van de afnemereen-

heden. Het gevolg is een minimalisering van 

de kosten bij investering en werking. In het 

ideaal geval en bij een overeenkomstige con-

stellatie van de belangen van exploitant én 

gebruiker, wordt er bovendien nog zonne-

energie in de lagenboiler gevoerd.

Beispiel-Schema

lagenbuffer
OSKAR-10/...

warmte-opwekker

desinfectie-/
circulatiestation

drinkwater-cascade-verwarmer

warmteterugwinning

verwarmingsgroep met
lage retourtemperatuur

LT

verwarmingsgroep met
hoge retourtemperatuur

HT

Voorbeeldschema

OPGELET:	Het	schema	is	een	aanbeveling	en	bepaalt	geen	enkel	
recht	op	volledigheid	in	welk	opzicht	dan	ook!
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Systeemtechniek	van	ratiotherm	met	OSKAR-06/…	-	 
compacte	oplossingen	voor	één-	en	tweegezinswoningen

Het productassortiment “ratiotherm-

systeemtechniek met OSKAR-06/…” werd 

speciaal ontworpen voor oude of nieuwe 

één- of tweegezinswoningen, met een in-

stallatietechniek aangepast aan deze behoef-

ten– met vb. 1 warmtegenerator, 1 drinkwa-

terverwarming met een doorstroomsysteem 

en 1 verwarmingscircuit, evenals 1 zonne-

installatie voor de drinkwaterverwarming en 

een verwarmingsondersteuning met daarbij 

een collectoroppervlakte van ca. 8 tot 14 m². 

 

De ratiotherm-systeemtechniek, een  

compleet hydraulisch systeem voor de een-

voudige maar intelligente verbinding van 

warmteproductie, opslagtechniek in lagen 

en warmtegebruik met een hygiënische 

drinkwaterverwarming in het doorstroomsy-

steem, bevat al naargelang de behoefte en 

het gekozen systeemtype een OSKAR-06/… 

in de maten 400, 750 of 1000 liter evenals 

een vul-, leegmaak- en verdelerreeks met 

aansluitingstoebehoren. In tegenstelling tot 

OSKAR-10/… zijn de lagenboilers van een 

3-kamer-inzetstuk voorzien en bieden zo, 

met slechts 6 aansluitingen aan de voorkant 

van de boiler, een ideale oplossing voor  

stookruimtes met kleine afmetingen. Zo 

heeft men vb. voor een gasbrander slechts 

ongeveer 3 m² plaats nodig. Met het pro-

ductenoverzicht	(afbeeldingen,	schema’s,	

technische gegevens, leveringsomvang) op 

pagina 17 en 18 van deze brochure kan ook 

de niet-vakman snel en gemakkelijke een 

eerste koopkeuze maken.

In het voorbeeld was het volgende  
doorslaggevend:

•	Een	compleet	hydraulisch	systeem	voor	de		
 verwarming van ruimtes en hygiënische  
 drinkwaterverwarming in een doorstroomsy- 
 steem met gebruik van zonne-energie voor 
 de drinkwaterverwarming en de verwarming  
 van ruimtes. 

•	Probleemloze	installatie	in	een	uiterst	kleine		
 ruimte

•	Heel	goede	prijs-prestatieverhouding.

Beispiel-Schema

systeemtechniek	van	rati-

otherm met OSKAR-06/…: 

een prima zaak

•	compact

•	efficiënt

•	voordelig

SYST-4/
OSKAR-06/1,5/750

warmte-opwekker
OPGELET:	Het	schema	is	een	aanbeveling	en	bepaalt	geen	enkel	
recht	op	volledigheid	in	welk	opzicht	dan	ook!

Voorbeeldschema
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productoverzicht 
systeemtechniek met OSKAR-06/… systeemtechniek

SYST-3/…

hygiënische drinkwaterver-

warming in het doorstroom-

systeem 

(verwarming	van	vers	water) 

 

verwarmingscircuitreeks	ter	

integratie	in	het	ruimteverwar-

mingssysteem 

 

optie voor het gebruik van 

zonne-energie

SYST-2/…

hygiënische drinkwaterver-

warming in het doorstroom-

systeem	(verwarming	van	vers	

water) 

zonne-energie	voor	de	drinkwa-

terverwarming

 

optie ter integratie in het  

ruimteverwarmingssysteem

SYST-1/…

hygiënische drinkwaterver-

warming in het doorstroom-

systeem	 

(verwarming	van	vers	water) 

 

optie voor het gebruik van  

zonne-energie en integratie in 

het	ruimteverwarmingssysteem

SYST-4/…

hygiënische drinkwaterver-

warming in het doorstroom-

systeem	(verwarming	van	vers	

water) 

verwarmingscircuitreeks	ter	

integratie	in	het	ruimteverwar-

mingssysteem 

gebruik van zonne-energie 

voor	de	drinkwaterverwarming	

en ter ondersteuning van de 

verwarming

Beispiel-Schemen

ACHTUNG: Diese Schematas sind eine Empfehlung und erheben
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit in jeglicher Hinsicht!

Voorbeeldschema

SY-SSP 500/750/1000

SY-SSP 500/750/1000

SY-SSP 500/750/1000

olie-/
gas-
ketel

olie-/
gas-
ketel

olie-/
gas-
ketel
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SY-SSP
750/1000

2 1 5 3 6 4 5 7 12 8 3 4
1 9 6 2

5 7 12 8 3 4
1 9 6 2

2 3 1 12

4 5 6 7 9

9

8

2 3 1 12

4 5 6 7 8

OSKAR-06/1,5/
400

OSKAR-06/1,5/
750+1000

Technische gegevens OSKAR-06/… voor:
warmteproducent		en	warmteverbruiker	met	een	capaciteit	van	ca.	30	kW	bij	At	20	K,	15	kW	bij	At	10	K,	7,5	
kW	bij	At	5	K,	zonne-installaties	van	ca.	8	tot	ca.	14	m²	collectorvlakte. 

type

nominaal volume

reëel volume

volumestroom-/-aansluiting

totale hoogte zonder isolering

totale hoogte met isolering

doorsnede zonder isolering

doorsnede met isolering

totale lengte zonder isolering

totale lengte met isolering

kantelmaat zonder isolering

gewicht	zonder	isolering

materiaal van het reservoir 

max. bedrijfsoverdruk

max. bedrijfstemperatuur.

boileraansluitingen

ontluchtingssteunen

l

l

m3 / h

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm 

kg

bar

°C

°C

DN	25

400

400

ca.	400

max 1,5

1730-1770	*

1890

600

800

720

820

ca.	1850

ca. 105

 

3

95

1/2’’	IG

750

750

ca.	720

max 1,5

1730-1770	*

1890

790

990

920

1020

ca.	1850

ca. 150

 

3

95

1/2’’	IG

1000

1000

ca.	920

max 1,5

2110-2150	*

2270

790

990

920

1020

ca.	2220

ca. 165

 

3

95

1/2’’	IG

6	x	DN	25	F/ÜWM	11/2”

*	instelhoogte	+	40	mm		 	 	DN 15	 afmetingstoleranties	+/-	10	mm

Leveringsomvang van de systeemtechniek van ratiotherm

systeemtechniek	type

bestaande uit OSKAR-06/1,5/… 

type	kogelkraanset

type	directe	combinatieset

type	traverse	point

TW-compact-verwarmer

type	zonne-compactstation

type	verwarmingscircuit

SYST-1/…

400
ofwel

750
ofwel

1000

KS

SY-DAS

STD

TWK-S70

–

–

SYST-2/…

400
ofwel

750
ofwel

1000

KS 

SY-DAS

STD

SY-TWK	50

SY-SOK 10-16

–

SYST-3/…

400
ofwel

750
ofwel

1000

KS 

SY-DAS 

STD	

SY-TWK	50

–

O-MKE	25-60

SYST-4/…

400
ofwel

750
ofwel

1000

KS 

SY-DAS

STD

SY-TWK	50

SY-SOK 10-16

O-MKE	25-60

18

OSKAR-06/…  productoverzicht 
systeemtechniek met OSKAR-06/…

990 mm

St	37-2,	aan	de	buitenkant	met	grondverf,	aan	de	binnenkant	niet	bewerkt



afmetingstoleranties	+/-	10	mm
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productoverzicht 
componententechniek met OSKAR-10/…

Typ

nominaal volume

reëel volume

totale hoogte zonder isolering

totale hoogte met isolering

doorsnede zonder isolering

doorsnede met isolering

lengte L

kantelmaat max.

gewicht	zonder	isolering

materiaal van het reservoir

max. bedrijfsoverdruk

max. bedrijfstemperatuur

boileraansluitingen

ontluchtingssteunen

l

l

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

bar

° C

DN	25

DN 15

400

400

ca.	415

1730-1770-*

1890

600

800

840

1850

ca. 115

3

95

1/2’’	IG

750

750

ca.	740

1730-1770-*

1890

800

1000

1040

1850

ca. 160

3

95

1/2’’	IG

1000

1000

ca.	945

2110-2150-*

2270

800

1000

1040

2220

ca.	175

 

3

95

1/2’’	IG

*	instelhoogte	+	40	mm	 afmetingstoleranties	+/-	10	mm

Technische gegevens OSKAR-10/1,5/… met inzetstuk SE 1,5 voor:
warmteproducent		en	warmteverbruiker	met	een	capaciteit	van	ca.	30	kW	bij	At	20	K,	15	kW	bij	At	10	K,	7,5	
kW	bij	At	5	K,	zonne-installaties	van	ca.	8	tot	ca.	26	m²	collectorvlakte. 

2000

2000

ca.	1930

2100

2220

1200

1440

1500

2260

ca.	285

 

3

95

DN	20,	3/4’’	AG

1300

1300

ca.	1340

1990-2030-*

2160

1000

1200

1240

2080

ca.	220

 

3

95

1/2’’	IG

Technische gegevens OSKAR-10/5,0/… met inzetstuk SE 5,0 voor:
warmteproducent		en	warmteverbruiker	met	een	capaciteit	van	ca.	100	kW	bij	At	20	K,	50	kW	bij	At	10	K,	25	
kW	bij	At	5	K,	zonne-installaties	van	ca.	16	tot	ca.	40	m²	collectorvlakte. 

Typ

nominaal volume

reëel volume

totale hoogte zonder isolering

totale hoogte met isolering

doorsnede zonder isolering

doorsnede met isolering

lengte L

kantelmaat max.

gewicht	zonder	isolering

materiaal van het reservoir

max. bedrijfsoverdruk

max. bedrijfstemperatuur

boileraansluitingen

ontluchtingssteunen

2000

2000

ca.	1920

2100

2220

1200

1440

1500

2260

ca. 315

 

3

95

3/4’’	AG

3000

3000

ca.	2990

1940

2080

1600

1840

1900

2200

ca.	470

3

95

3/4’’	AG

4000

4000

ca.	3995

2440

2560

1600

1840

1900

2650

ca. 550

 

3

95

3/4’’	AG

schroefdraadbuis	8	x	11/2”	+	2x	1”	AG

OSKAR-10/…

l

l

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

 

bar

°C

DN	25

DN 15

Alle lagenbuffers van  type Oskar-10/...
zijn ook in losse delen leverbaar

voor montage en laswerk ter plaatse.

�

1
7
9
10 8 2 6

4 3

4 5 6 7 8 9

3 2 1 10

125mm

125mm

11

12

1012

4 5 6 7 8 9

3

4

11

12

150mm 150mm 150mm 150mm 125mm

150mm 150mm 150mm

RL VL

� 7 8
1 9

2 6
4 3

10

St	37-2,	aan	de	buitenkant	met	grondverf,	aan	de	binnenkant	niet	bewerkt

6	x	DN	25	F/ÜWM	11/2”	IG,	4x	DN	25	1”	AG

St	37-2,	aan	de	buitenkant	met	grondverf,	aan	de	binnenkant	niet	bewerkt
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productoverzicht
systeemtechniek

Compactstation en constructiegroepen

Lagenboilers van ratiotherm, of het nu 

OSKAR-10/…, OSKAR-06/… of de speciale 

boiler is, zijn uitstekende warmtehouders, 

“warmteaccu’s”,	die	warmte-energie	in	

verschillende hoeveelheden en tempera-

turen in lagen prima bewaren en bruik-

baar maken.

Aangezien het thermohydraulische la-

gensysteem van ratiotherm met zijn 3 

tot 5 kamers zich enkel en alleen op de 

fysische principes en eigenschappen van 

water baseert, heeft dit systeem voor zijn 

werking geen energie van buitenaf nodig, 

noch regelinstallaties (storingsgevoelig en 

onderhoudsintensief), of andere slijtage-

gevoelige onderdelen.

Dit betekent: voor een optimale wer-

king	van	de	unieke	warmteaccu’s	van	de	

ratiotherm-lagenboiler zijn passende vul- 

en leegmaakinstallaties van uiterst groot 

belang! Deze vul- en leegmaakinstallaties 

– “compactstations” en “constructie-

groepen” – vormen een wezenlijke ver-

eiste voor een goed “georganiseerde” 

gelaagdheid van warmtestromen van een 

verschillende hoeveelheid en temperatuur 

en maken de volledige exploitatie van de 

opslagcapaciteit pas mogelijk.

Zonne-compactstations (SOK)

De zonne-compactstations bestaan uit twee 

hydraulische circuits, die door een hoog-

waardige warmtewisselaar van edelstaal 

van elkaar gescheiden zijn. De zogenaamde 

primaire kant (circulatie collectors – warmte-

wisselaar) wordt met een antivriesmiddel ge-

vuld, om te verhinderen dat het in de winter 

bevriest.

De primaire pomp van de SOK transporteert 

de warmte, die in de collectors geproduceerd 

wordt, via een goed geïsoleerd leidingssy-

steem	naar	de	warmtewisselaar.	Pas	wanneer	

de warmtewisselaar voldoende verwarmd 

is, transporteert de secundaire pomp van de 

SOK de warmte in het verwarmingswater 

van de lagenboiler. Nu kan een verwarming 

van het verwarmingswater in de lagenboiler 

tot 95° C volgen.

Een negatieve temperatuuruitwisseling 

van de boiler naar de collectors (ongewilde 

“afkoeling” van de boiler) – zoals bij vele 

opslagsystemen met inwendige warmtewis-

selaars mogelijk is – wordt door het schei-

dingssysteem van de SOK vermeden!

Door de instelventielen voor het debiet, die 

in de SOK zijn ingebouwd, wordt een volu-

mestroom ingesteld, die optimaal is voor het 

zonnesysteem, zodat in de operationele sta-

tus een zo hoog mogelijk rendement in het 

collectorveld en de warmtewisselaar bereikt 

kan worden.

Verwarmingscircuit-constructiegroepen

Bij de verwarmingscircuit-constructiegroepen 

gebruikt ratiotherm uitsluitend gangbare 

bedienings-, installatie- en constructie-ele-

menten van geselecteerde fabrikanten van 

merkartikelen uit de verwarmingsbranche.

In verbinding met de lagenboilers van ratio-

therm en geprefabriceerde aansluitingsadap-

ters, kan door middel van compactreeksen, 

in de afmetingen DN 25, een uiterst energie-

besparend en comfortabel warmteverbruik, 

evenals een voordelige warmteverdeling 

gerealiseerd worden, zelfs in de kleinste be-

huizing.De verschillende constructiegroepen 

bevatten alle componenten, die voor de 

regelingsbehoefte noodzakelijk zijn en 

kunnen ofwel met of zonder pomp met 

toerentalregelaar geleverd worden. 

•	constructiegroep “UK” 
ongeregeld verwarmingscircuit
 -  circulatiepomp, kogelkranen, zwaarte- 
  krachtrem met handbediening
 -  voor- en terugloopthermometer inclusief  
  blokisolering

 •	 constructiegroep “FK”  verwarmingscircuit  
met vast geregelde waarde
 – circulatiepomp, kogelkranen, zwaartek 
  rachtrem met handbediening
 – voor- en terugloopthermometer 
 – driewegmenger met aandrijfmechanisme,  
  regelaar en voeler zonder hulpenergie 
 – blokisolering 

•	constructiegroep “MK” geregeld 
verwarmingscircuit
 – circulatiepomp, kogelkranen, zwaarte 
  krachtrem met handbediening 
 – voor- en terugloopthermometer 
 – driewegmenger met servomotor
 – blokisolering

SOK TWK MK FK UK
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ratiotherm worden bij deze compactstations, 

al naargelang het waterverbruik, afzonder-

lijke verwarmingsmodules in fracties van 

seconden in- en uitgeschakeld en wordt de 

verkozen warmwater-uitlooptemperatuur 

ingesteld. De totale capaciteit van deze 

cascadepakketten wordt samengesteld uit 

het aantal modules en hun capaciteit en de 

OSKAR-10/5,0/.., die hiervoor nodig is of een 

andere, speciaal aangepaste lagenboiler van 

ratiotherm. Theoretisch gezien is de capaci-

teitsgrens naar boven toe open. 

 waterhoeveelheid en temperatuur door de  
 intelligente regellogica van ratiotherm.

•	Minder energieverbruik door geringer   
 warmteverlies bij stilstand en geen onnodige  
 “verwarming van legionellabacteriën”.

•	Efficiënter energiegebruik uit alle warmte-
 bronnen (HR-techniek, zonnewarmte,   
 warmteterugwinning, enz.) door een zo laag 
 mogelijke afkoeling van de terugloop via de  
 TKW naar de lagenboiler.

•	Maximale warmtecapaciteit door grote 
 temperatuurverschillen tussen voor- en  
 terugloop.

•	Een betrouwbare temperatuurregeling en  
 –begrenzing langs de primaire kant be- 
 schermt automatisch tegen te hoge warm 
 water-uitlooptemperaturen en reduceert de  
 vorming van kalkaanslag in de warmtewis- 
 selaar bij een temperatuur beneden 60° C  
 tot op een minimum, zonder toepassing van  
 andere maatregels.

Hygiënische drinkwaterverwarming bij 

hoog warmwaterverbruik

Voor installaties met een hoog warmwater-

verbruik zoals vb. wooncomplexen of andere 

commerciële complexen (hotels, sportcom-

plexen, enz.) heeft ratiotherm het cascade-

pakket voor drinkwaterverwarming in door-

stroomsystemen ontwikkeld. Dit systeem 

is gebaseerd op de hierboven beschreven 

drinkwaterverwarmings-compactstations, 

waarvan de waarde reeds ontelbaar bewe-

zen is. Door het intelligente regelsysteem van 

Drinkwater-compactverwarmer (TWK) 

(doorstroomverwarmer voor vers water)

Met de drinkwaterverwarmings-compact-

stations van ratiotherm wordt drinkwater 

door middel van warmte-energie (“warmte-

stroom”) uit de lagenboilers van ratiotherm 

stromend verwarmd via een platenwarmte-

wisselaar uit hoogwaardig edelstaal. De 

werking kan men ongeveer vergelijken met 

een elektro-doorstroomgeiser, met het ver-

schil dat hier geen “elektrostroom” maar een 

“warmtestroom” ter verwarming van drink-

water gebruikt wordt, vb. uit een OSKAR, 

verzorgd met zonne-energie. 

Hygiëne – comfort – energiegebruik

Vergeleken met de bekende, conventionele 

drinkwaterverwarming in warmwaterboilers, 

biedt de stromende verwarming met de 

techniek van ratiotherm enkel voordelen:

•	Er wordt steeds exact zoveel water ver  
 warmd, als er gebruikt wordt. Hierdoor  
 wordt de toename van legionellabacteriën  
 voorkomen.

•	Geen legionellabacteriën door stilstaand of
 lauw verwarmd water zoals vb. op de  
 bodem van warmwaterboilers.

•	Ruim gekozen warmtewisselaars zorgen  
 voor comfortabele waterhoeveelheden met  
 drinkwaterkwaliteit. 
•	Traploze, aan de behoeften aangepaste  

drinkwater-cascadeverwarmer	in	4	fasen	 

(in een hotelbedrijf)]

Drinkwater
Compactverwarmer

“Bereiding	van	vers	warm	water”
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ratiotherm-regeltechniek-/-regellogica

De regelaars van ratiotherm staan ook bij complexe 

installaties garant voor een optimale, energiebesparende 

werking	en	een	snelle	en	betrouwbare	inwerkingstelling.]

Een centrale “grens” in de regellogica van ratiotherm 

vormen 5 dompelbuizen, die verticaal in OSKAR-10/… of 

OSKAR-06/… gemonteerd zijn. Via deze dompelbuizen 

kunnen op een heel eenvoudige manier de benodigde vo-

elers	traploos	op	de	gewenste/nodige	hoogte	aangebracht	

worden	en	indien	nodig	achteraf	aangepast	worden.	

Hierdoor is een optimale aanpassing/afstemming van alle 

belangrijke	systeeminstallaties	mogelijk,	waarbij	nauw-

lettend	rekening	gehouden	wordt	met	de	wensen	van	de	

gebruiker/exploitant. Zo gaat maximaal comfort gepaard 

met maximale energiebesparing/kostenminimalisering. 

Voor de realisatie van de ratiotherm regellogica 

staat een grote keuze aan paletten en regel-

techniek ter beschikking. Uit de aanwezige 

techniek van ratiotherm kunnen zowel oplos-

singen voor de optimale werking van complete 

installaties uitgezocht worden, als ook afzon-

derlijke ratiotherm-componenten/construc-

tiegroepen, zoals vb. SOK, TWK of MK. 

 

De regellogica van ratiotherm omvat, afhanke-

lijk van het betreffende regelsysteem, ook het 

gebruik van warmtegeneratoren en warmte-

wisselaars van een compleet installatiesysteem. 

 

De bekroning van de ratiotherm-regellogica 

vormt een goed centraal regelsysteem “rUVR”, 

dat een optimale werking garandeert voor alle 

verwarmings- en drinkwaterverwarmingsin-

stallaties. Vooral bij erg ingewikkelde instal-

laties zorgt dit centrale regelsysteem op een 

gewoonweg ideale manier voor een optimale 

samenwerking tussen warmtegenerator (en), 

warmtewisselaar(s), lagenboiler(s) en alle 

vul-, leegmaak- en verdelergroepen die erbij 

horen.	Pas	hierdoor	is	een	uiterst	efficiënt	 

energieverbruik, zowel bij de warmteproduc-

tie als ook bij de warmteverdeling mogelijk.

Een absoluut noodzakelijke vereiste voor een 

perfecte installatietechniek is een volkomen 

harmonische samenwerking tussen het hy-

draulisch systeem en de regeling/besturing! 

Enkel componenten, die optimaal op elkaar 

afgestemd en verstandig met elkaar verbon-

den zijn, of systemen die over een kwalitatief 

hoogwaardig hydraulisch regel- en bestu-

ringssysteem beschikken, garanderen een 

aanhoudende, betrouwbare werking en een 

optimale, energiebesparende bedrijfswijze bij 

maximaal comfort. Dit complex geheel is dat 

wat wij “ratiotherm-regellogica” noemen.

warmte-opwekker be-en ontladings- 
aanbouwgroepen

warmte-verbruikers

ratiotherm-regelsysteem
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EnergiegebruikEnergiegebruikEnergiegebruik
op het hoogste niveauop het hoogste niveauop het hoogste niveau

Warmte in te l l igent  gebruik t
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OSKAR-MAX-SOL is een hybride warmtepomp-installatie waarbij de warmtepomp en Solar technologie optimaal benut 
worden met volgende systeemvoordelen: 
•		 Compleet	systeem	met	op	elkaar	afgestemde	componenten	
•		 Montage	door	geschoolde	installateur
•		 Bedrijfszekerheid	gedurende	365	dagen	per	jaar	door	speciaal	geschoolde	installateurs	en/of	service	partners

Wie of wat is OSKAR-MAX-SOL2?

Voordelen van de Ratiotherm warmtepomp OSKAR-MAX-SOL2

Scroll-compressor-technologie voor: 
•		 Een	lange	levensduur	
•		 De	hoogste	werkingsgraad
•		 Het	gehele	jaar	hoge	CV-temperaturen	beschikbaar	zonder	electrische	naverwarming

Gepatenteerde hybrideverdamper voor optimaal rendement door:
•		 Directe	koppeling	van	zonnepanelen	met	de	warmtepomp
•		 Het	gebruik	van	zonne-energie	ook	zonder	zonneschijn
•		 Verdubbeling	van	jaaropbrengst	zonne-energie
•		 Geringe	energie	kosten
•		 Ontdooicyclus	middels	zonne-energie

Directe Solar opbrengst, Temp. > 40°C

Warm water
OSKAR

gelaagde
buffer

Ruimteverwarming

Indirecte Solar opbrengst, 
Temp. < 40°C

Verdamper
Compressor 

en sturing

Hybride-warmtepomp

Buitenlucht

O
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p

Restwarmte-koeling 
voor WW-bereiding
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Restwarmte-koeling voor: 
•		 Verhoogde	COP	bij	warmwater	bereiding 
•		 Optimale	warmwater	bereiding	bij	gelijktijdige	CV-warmtevraag

Intelligente warmtepomp-hydrauliek met exact afgestemde regeltechniek zorgt voor:
•		 Zeer	snel	CV-	en	warmwatertemperaturen	ter	beschikking 
•		 Lage	energiekosten	m.a.w.	hoge	COP,	door	directe	voeding	naar	CV-syteem 
•		 Zeer	lage	stilstandsverliezen
•		 Geringe	energie	kosten 
•		 Ideale	combinatie	met	verschillende	warmtebronnen

Split bouwwijze met volgende voordelen: 
•		 Vermijden	van	energie	verliezen	bij	bevriezing 
•	 Geen	grote	wanddoorvoeringen	voor	ventilatiekanalen	 
•	 Weinig	plaats	benodigd	in	gebouw 
•	 Condensvorming	enkel	buiten

Verder voordelen: 
•			Maximale	subsidies 
•	 Mogelijkheid	tot	koeling 
•	 Optimale	draaitijden	door	Ratiotherm	gelaagde	buffer	OSKAR 
•	 Geen	vergunning	noodzakelijk	(zoals	bijvoorbeeld	bij	bodemgevoerde	warmtepompen

Jaarlijks energie aandeel van OSKAR-MAX-SOL installaties

BUITENLUCHT

STROOM

SOLAR 
over WP

SOLAR 
direkt

Randvoorwaarden: 
solarsysteem: 16m² collectoren 
klimaat zone: Ingolstadt 
gebouw: laag energie woning 150 m² met circa 15 500 kWh/ jaar 
warm water verbruik: 150 liter/dag 
verwarmingsoppervlak: aanvoer/retour is 35/28 °C bij  -16 °C
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Gesamtübersicht OSKAR®-MAX-SOL²-Anlagen 

OSKAR®-MAX-SOL² Typ 09S 13S 18S 
Heizleistung                           L+2/W35* kW 8,0  bis  8,5 11,8  bis  13,2   16,2  bis  18,2  

Leistungszahl                        L+2/W35* COP 3,8  bis  4,0 4,2  bis  4,6 4,0  bis  4,4 

Leistungsaufnahme Strom    L+2/W35* kW 2,1 2,8 4,1 

Einsatzgrenze ohne Zusatzheizung / 
Heizleistung bei W55 °C / kW -18 / 5 -18 / 8 -18 / 11 

Empfohlene Kollektorfläche** m² 12 16 20 

Empfohlener Schichtspeicher OSKAR® Typ 10/1,5/750 10/1,5/1000 10/1,5/1300 

Elektroanschluss: 
    Kompressor 
    Ventilatoren 
    Steuerstrom 
    Anlaufstrom 
    Stromaufnahme im Betrieb 

V / Hz 
V / Hz 
V / Hz 

A 
A 

400 / 50  
230 / 50  
230 / 50  

24 
4,7 – 7,2 

400 / 50  
230 / 50  
230 / 50  

25 
6,2 – 8,3 

400 / 50  
230 / 50 
230 / 50  

28  
9,8 - 13,3 

Schalldruckpegel Außenteil: 
    in 1m Entfernung 
    in 5m Entfernung 

dB(A) 
dB(A) 

42 
28 

42 
28 

42 
28 

Abmessungen Innenteil B x T x H mm 500x540x1280 500x540x1280 500x540x1280 

Abmessungen Außenteil B x T x H mm 1580x750x1040 1580x980x1055 1580x980x1055

Gewicht Innenteil kg 95 108 114

Gewicht Außenteil kg 95 146 146

*   Heizleistung- und COP-Ermittlung anhand Leistungsaufnahme Verdichter + Ventilatoren bei reinem Luftbetrieb 
     bzw. Verdichter + Ventilatoren + Sole-Umwälzpumpe bei Solar-Luftbetrieb 
**  Empfohlene Kollektorneigung 50 bis 60°.

ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG
Wellheimer Straße 34 - D-91795 Dollnstein (Oberbayern) 

www.ratiotherm.de   
ratiotherm Benelux

Oude baan 603 • B-3630 Maasmechelen • tel. +32 (0)89 77 58 78 • fax +32 (0)89 77 58 77 
internet: www.ratiotherm.eu • e-mail: info@ratiotherm.eu

OSKAROSKAROSKAR®®®®®®-MAX-SOL²-MAX-SOL²-MAX-SOL²

Totaal overzicht OSKAR-MAX-SOL systemen (zie tabel):

 CV-capaciteit

 COP

 Stroomopname

 Toepassing zonder naverwarming 
 bij W55

 Aanbevolen collectoroppervlak

 Aanbevolen gelaagde buffer OSKAR
®

 Electro aansluiting: 
 compressor
 ventilatoren
 stuurstroom
 aanloopstroom
 stroomopname in bedrijf

 geluidsniveau buitendeel:
 op 1 m afstand
 op 5 m afstand

 afmetingen binnendeel B x D x H

 afmetingen buitendeel B x D x H

 gewicht binnendeel

 gewicht buitendeel

* CV-opbrengst en COP waarde a.d.h.v. Solar- en luchtbedrijf

** aanbevolen collectorhoek 50° tot 60°
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juiste en beste verwarmingssysteem op lange 

termijn” het competent vakbedrijf, de tech-

nologiepartner van ratiotherm, een absoluut 

noodzakelijke schakel!

Vóór elke goede en zekere investering is een 

degelijk, individueel en competent advies 

van een vakman noodzakelijk! Ratiotherm 

en zijn technologiepartners nemen deze 

eenvoudige maar fundamentele – en eigen-

lijk vanzelfsprekende – “wijsheid” bijzonder 

in acht. Ratiotherm-technologiepartners 

–	“rTP”	–	zijn	vakbedrijven,	die	dankzij	

intensieve training en bijscholing uiterst 

Technologiesamenwerkingen

vertrouwd zijn met de techniek van ratio-

therm. Ze staan in ruime mate steeds in enge 

verbinding met het team – service/techniek/

verkoop – van ratiotherm tot nut en voordeel 

van alle belanghebbenden, klanten, ge-

bruikers, vakbedrijven en niet te vergeten de 

technologiepartners en ratiotherm zelf. Naar 

de leuze “Een ketting is maar zo sterk als de 

zwakste schakel” is in de ketting “van het 

“ratiotherm-technologiepartner	+	ratiotherm-techniek”

ratiotherm 
Technologiepartner 

klant
bouwheer

project

ratiotherm
Technologie

Partner

advies
energie-

componenten

ratiotherm
techniek

hydraulisch
regeltechnisch

berekening

installatie

inbedrijfname

gebruiks-
rendement

service

zekere
duurzame
investering
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Uw geschoolde vakbedrijf-
ratiotherm-technologiepartner

ratiotherm Benelux
Oude	baan	603	•	B-3630	Maasmechelen	•	tel.	+32	(0)89	77	58	78	•	fax	+32	(0)89	77	58	77	

internet:	www.ratiotherm.eu	•	e-mail:	info@ratiotherm.eu


