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  1 Tapwaterketel

 1.1 Beschrijving

 1.1.1 Algemeen
De Rendamax R300 en R500 tapwaterketels zijn ketels welke direct, zonder gebruik van een tus-
senmedium, geschikt zijn voor de verwarming van tapwater. De milieuvriendelijke gasgestookte 
ketels moduleren van 20% tot 100% van hun maximale belasting. De serie R300 bestaat uit 7 
typen in het vermogensgebied van 65 tot 274 kW. De serie R500 bestaat uit 7 typen in het vermo-
gensgebied van 62 tot 247 kW. De units hebben een extreem lage NOx en CO uitstoot waardoor 
deze ketels aan de strengste Europese milieueisen voldoen.

De R300/R500 serie is voor alle betreffende Europese landen CE gekeurd en staat geregistreerd 
onder het productidentifi catienummer 0063BL3354.

De ketels kunnen zowel als open (categorie B23) en als gesloten (categorie C53, C33 of C63) uit-
voering toegepast worden.

Werkingsprincipe en opbouw
Door een toerengeregelde toevoerventilator wordt lucht naar behoefte ingeblazen en intensief 
gemengd met gas in de juiste verhouding.

Een temperatuurregelaar vergelijkt de gewenste watertemperatuur met de gemeten aanvoerwa-
tertemperatuur. De ketel regelaar zorgt ervoor dat zo nodig de belasting aangepast wordt. De 
ventilator geeft een toerental-terugmelding, indien nodig past de regelaar het toerental aan.

Het gevormde gaslucht mengsel wordt door de gekoelde premix brander gevoerd en verbrand. De 
premix brander is opgebouwd uit bimetalen vinpijpen (inwendig RVS en uitwendig aluminium) en 
roestvast stalen waterverdeelstukken.

De warmte-uitwisseling vindt plaats in een drietal warmtewisselaars. De 1ste warmtewisselaar 
is opgebouwd uit gladde RVS buizen. De 2de warmtewisselaar is voorzien van gelaserlaste RVS 
vinpijpen. De 3de warmtewisselaar is voorzien van gladde RVS vinpijpen (R300) of gelaserlaste 
RVS buizen (R500). De warmtewisselaars zijn voorzien van roestvast stalen waterverdeelstuk-
ken welke een optimale doorstroming garanderen. De brander en warmtewisselaars zijn in serie 
geschakeld.

De R300/R500 tapwaterketel heeft een kleine waterinhoud waardoor hij in staat is tapwater te 
leveren met de gewenste temperatuur, zonder merkbare temperatuurwisselingen. Bij een stan-
daard ketel heeft de ketel een temperatuur verhoging van 20k en dient deze met een schakelvat 
(voorraadvat) aangesloten te worden.
Bij een ketel met ingebouwde bypass kan de ketel, ongeacht de intredetemperatuur een maxi-
male uittredetemperatuur bereiken van 90°C, dit is afhankelijk van de waterhardheid.
Een optioneel los meegeleverde pomp zorgt voor het benodigde waterdebiet. Neem voor pompge-
gevens contact op met uw Rendamax leverancier.

Toepassingsmogelijkheden
Indien er zeer snelle variaties in waterafname (pieken) plaatsvinden wordt het gebruik van een 
voorraad/schakelvat geadviseerd.
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 1.1.3 Hoofdonderdelen

Figuur 1 Hoofdonderdelen

1 beplating     17  frame
2 luchtdrukschakelaar    18  vul-/aftapkraan
3 bedieningspaneel    19  retouraansluiting
4 brander     20 stromingsschakelaar
5 verbrandingskamer    21  roestvaststalen waterverdeelstukken
6 1ste warmtewisselaar    22 ontsteektrafo
7 2de warmtewisselaar    23 aansluitklemmen
8 3de warmtewisselaar    24 verdeelplaat
9 condens opvangbak    25 gasklep
10  schoorsteen lengte compensator  26 ventilator
11  condensafvoer    27 gasfi lter (optie)
12 rookgasafvoer aansluiting   28 luchttoevoeraansluiting
13  aanvoeraansluiting    A  lucht
14 veiligheidsventiel (optie)   B  gas
15  gasaansluiting    C  rookgassen
16 stelvoeten     D  condensaat
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 1.2 Installatie

 1.2.1 Elektrotechnische aansluiting
Elektrotechnische gegevens

Type

ventilator, regeling- en beveiligingsapparatuur
Voeding*

1N~
Opgenomen vermogen

(max)
V W

R301 230 128
R302 230 128
R303 230 391
R304 230 391
R305 230 397
R306 230 397
R307 230 397
R501 230 128
R502 230 128
R503 230 391
R504 230 391
R505 230 397
R506 230 397
R507 230 397

Tabel 1 Elektrotechnische gegevens

 * tolerantie spanning 230V ±10% / -15%

Optioneel kan een pomp los met de unit meegeleverd worden. Raadpleeg hiervoor uw Rendamax 
leverancier.

Regeling
De tapwaterketels zijn standaard uitgerust met een modulerende regeling. Deze kan via een 2-10 
Vdc signaal temperatuurafhankelijk (10 – 90 ) worden gestuurd. 

Aansluitklemmen
Klem:  Omschrijving:
L1 N-PE   Voedingsspanning t.b.v. ketel die resp. met 10A dient te worden afgezekerd. 

Indien er installatieautomaten worden gebruikt dienen deze aan een C uitscha-
kelkarakteristiek te voldoen.

10 – 11   Door beide klemmen met elkaar te verbinden wordt de ketel van de modus  
stand-by in de modus bedrijf te zetten, en kan bij warmtevraag starten. Deze  
klemmen kunnen als thermostaatfunctie t.b.v. de ketel worden gebruikt. Indien 
beide klemmen worden verbroken gaat de ketel in de modus stand-by en zal de 
ketelvoedingspomp na een ingestelde nalooptijd uit bedrijf gaan.

12 – 13   Aan deze klemmen kan een melding worden afgenomen (230 Vac, 1A, NO). Deze 
melding valt af indien meer dan 2 dezelfde storingen binnen 6 min. optreden (in 
het display verschijnt een storingscode met daarboven een “3”) dan wel indien 
een storing langer als 6 min. aanblijft.

14 – 15   Externe aansturing (230 Vac, 1 A) waarvan klem 15 fase-voerend is en klem 14 de 
nulgeleider. T.b.v. het aansturen van b.v. hydraulische kleppen, het starten van 
de stookruimte ventilator of het openen van een hoofdgasklep. Deze functie blijft 
actief zolang de ketel in bedrijf is en is ook te gebruiken als bedrijfsmelding.

18 – 19   Blokkerende ingang (230 Vac, 1A). Indien de verbinding tussen beide klemmen 
wordt onderbroken zal de ketel in een blokkerende storing gaan en uit bedrijf 
blijven totdat deze verbinding weer hersteld is. 

     Let op! Indien deze situatie langer dan 6 min. aanhoudt dan wel vaker als 2 maal 
binnen 6 min. is opgetreden zal de ketel in een vergrendelende storing gaan en 
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uit bedrijf blijven totdat deze verbinding weer hersteld is d.m.v. de ontgrendel-
knop gereset is.

20 – 21   Vergrendelende ingang (230 Vac, 1A). Indien de verbinding tussen beide klem-
men onderbroken wordt zal de ketel meteen in een vergrendelende storing gaan 
en uit bedrijf blijven totdat deze verbinding weer hersteld is en d.m.v. de ontgren-
delknop gereset is.

35 – 36   Op deze klemmen kan een tapwater sensor worden aangesloten die automatisch 
bij het inschakelen van de voedingsspanning op de ketel wordt herkend. De 
waarde van deze sensor wordt gebruikt voor het regelen van de tapwatertempe-
ratuur als de koudwater suppletie in de retourleiding tussen schakel/voorraadvat 
en systeem plaatsvindt.

37 – 38   Externe gewenste aanvoertemperatuur. Aan deze klemmen kan een 2 – 10 Vdc (10 
– 90°C) analoog signaal worden aangeboden. Indien de spanning lager is dan 2 
Vdc wordt overgeschakeld op interne gewenste aanvoertemperatuur (in te stellen 
bij P1).

43 – 44   Aan deze klemmen kan een 0 – 10 Vdc analoog signaal worden afgenomen dat 
recht evenredig varieert met de actuele belasting van de ketel en dat t.b.v. het 
sturen van een toerengeregelde ketel voedingspomp kan worden toegepast. 
D.m.v. 2 parameters, één voor begrenzing van het min. pomptoerental en een 
voor de ketelbelasting bij max. pomptoerental kan de instelcurve worden inge-
steld. Hierboven kan het toerental van de pomp nog eens moduleren tussen deze 
curve en max. pomptoerental t.b.v. de temperatuurverschilregelaar.

 1.2.2 Hydraulisch systeem
 1.2.2.1 Algemeen

Hoewel het niet de bedoeling is een compleet handboek voor het ontwerpen van de meest uiteen-
lopende hydraulische systemen te maken zijn de gegevens toch omvangrijker dan de gegevens 
welke in het algemeen worden verstrekt bij conventionele tapwatersystemen.

De R300/R500 tapwaterketel is een doorstroom ketel. In tabel 3 is het vereiste verband tussen de 
drie grootheden Q-P-t aangegeven en wel bij vollast. Optioneel kan de ketel voorzien worden van 
een bypass, welke de minimale waterhoeveelheid over de ketel garandeert.

De maximale aanvoertemperatuur is afhankelijk van de waterhardheid (zie tabel 2). Afwijking 
hiervan kan kalkaanslag en hierdoor schade aan de ketel veroorzaken.

Waterhardheid 
[°dH]

Max. aanvoertemperatuur (P1)
[°C]

Beveiligingstemperatuur STW
[°C]

0 – 5 90 100

5 – 15 85 95

15 – 20
20 - 28        

80
60

90
70

Tabel 2 Max. aanvoertemperatuur afhankelijk van waterhardheid
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Tapwaterhoeveelheden 

R 300 R 500 

Ketel type
 

Ltr/min
 bij 65°C

Ltr/min
bij 70°C

Ketel type  
 

Ltr/min
 bij 65°C

Ltr/min
bij 70°C

R 301 65 kW. 16,8 15,5 R 501 62 kW. 16,1 14,7

R 302 80 kW. 20,7 19,0 R 502 80 kW. 20,7 19,0

R 303 110 kW. 28,5 26,2 R 503 103 kW. 26,7 24,5

R 304 137 kW. 35,5 32,6 R 504 124 kW. 32,2 29,5

R 305 185 kW. 48,0 44,0 R 505 165 kW. 48,0 39,2

R 306 230 kW. 59,7 54,7 R 506 206 kW. 53,5 49,0

R 307 274 kW. 71,1 65,2 R 507 247 kW. 64,1 58,8

Tabel 3 Tapwaterhoeveelheden

 1.2.2.2 Waterstroming
 1.2.2.2.1 Stroming en weerstand

Aan de minimaal vereiste watercirculatie over de ketel moet te allen tijde zijn voldaan (anders 
spreekt de stromingsbeveiliging aan en valt de ketel op storing). Toepassing van afsluiters, 
terugslagkleppen, systemen waarbij meerdere ketels aan een gezamenlijke transportleiding zijn 
gekoppeld, etc. mogen de minimaal vereiste watercirculatie niet beletten.

Type ∆t 20 K

Nominale volume-
stroom
[m3/h]

Ketelweerstand

[kPa]

R301 2,99 20,6

R302 3,86 28,4

R303 4,97 36,3

R304 6,03 36,3

R305 7,98 24,2

R306 9,96 27,8

R307 11,94 38,7

Tabel 4a Waterdoorstroom hoeveelheid R300

Type ∆t 20 K

Nominale volume-
stroom
[m3/h]

Ketelweerstand

[kPa]

R501 2,72 17,0

R502 3,51 23,5

R503 4,52 30,0

R504 5,48 30,0

R505 7,25 20,0

R506 9,05 23,0

R507 10,85 32,0

Tabel 4b Waterdoorstroom hoeveelheid R500
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Optioneel kan een pomp los met de ketel meegeleverd worden. Neem voor het type pomp en 
opvoerhoogtes contact op met uw Rendamax leverancier.

De waterhoeveelheid kan door een ∆p-meting via de vul- en aftapkraan in de aanvoer- en retour-
leiding van de ketel gemeten worden. De afgelezen opvoerhoogte kan men dan vergelijken met de 
betreffende pompkarakteristiek. Bij vollast kan men de waterdoorstroom hoeveelheid zeer nauw-
keurig vergelijken met de daarbij verkregen ∆t, gemeten over de aanvoer en retour van de ketel.

De ketel heeft standaard een pompschakeling. Bij vrijgave ketel wordt de pomp ingeschakeld. Bij 
het verwijderen van de vrijgave zal de pomp nog enkele minuten nadraaien. Deze nadraaitijd is 
instelbaar. De standaardtijd bedraagt 2 minuten.

De Rendamax tapwaterketel kan als volgt toegepast worden:

• Tapwaterketel met voorraadvat. Dit kan op twee manieren uitgevoerd worden:
 •  Koud water suppletie vindt plaats in het voorraad/schakelvat veelal gecombineerd met recir-

culatie of direct op de retouraansluiting van het schakelvat. 
   In dit geval kan er een tapwater voeler worden opgenomen in het 
   In de hiervoor bestemde aansluiting van het voorraad/schakelvat.

De tapwater voeler schakelt de ketel aan en gaat op vollast branden (er is een minimale 
modulatie bij aansturing door de tapwater voeler). 
Nadat het vat op de juiste temperatuur is, wordt de ketel uitgeschakeld door de tapwater 
voeler met een hysterese van 5 K.

  •  De ketel kan ook gestuurd worden door een elektronische thermostaat met een voeler 
gemonteerd in het vat, de ketel wordt dan vrijgegeven en gaat modulerend branden. 
De tapwaterpomp wordt na een warmtevraag uitgeschakeld om stilstand verliezen te 
voorkomen.

Zie ook voorbeelden tapwatersystemen.

 1.2.2.2.2 Bedrijfsdruk
De minimale bedrijfsdruk dient groter te zijn dan 1,5 bar. De bedrijfsdruk dient te worden gemeten 
terwijl de pomp uit staat.

 1.2.2.2.3 Doorstroombegrenzer
Temperatuurvariaties kunnen ontstaan als gevolg van een oplopende waterdruk, waardoor bij 
geheel geopende kranen meer water per tijdseenheid wordt verbruikt dan waarvoor het systeem 
ontworpen is.
Deze temperatuurvariaties kunnen voorkomen worden door het gebruik van een waterdoorstro-
ming begrenzer.

 1.2.2.2.4 Waterdrukbeveiliging
Optioneel kan een overstortventiel van 8 bar (los) worden meegeleverd.
Deze dient gemonteerd te worden op de aanvoerleiding van het toestel binnen een halve meter 
vanaf de aansluiting hierbij dient dan ook een manometer aanwezig te zijn.

 1.2.2.2.6 Inlaatcombinatie
Geadviseerd wordt om ten allen tijde een inlaatcombinatie toe te passen in de koudwater aanslui-
ting.
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 1.2.2.3 Voorbeelden hydraulische systemen
De getoonde systemen zijn slechts voorbeelden. Zij kunnen niet zonder vakkundige analyse in de 
praktijk worden toegepast.

Figuur 2 Tapwaterketel bijpass 

Figuur 3 Tapwaterketel bijpass met voorraad/schakelvat

Dit systeem wordt toegepast in projecten wanneer er hoge temperaturen noodzakelijk zijn zoals 
in restaurants, kantines, grootkeukens, 
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Tapwaterketel met voorraad/schakelvat

Figuur 4 Tapwaterketel met voorraad/schakelvat

Hier wordt het vat gebruikt om de pieken en de kleine waterafname,s af te vlakken.
Afhankelijk van het gebruik wordt het systeem voor u door ons projectteam ge-engineerd

Tapwaterketel met 2 voorraad/schakelvaten

Figuur 5 Tapwaterketel met 2 voorraad/schakelvaten

Dergelijke uitvoeringen vinden plaats wanneer er in korte tijd hoge piekbelastingen optreden op 
geregelde tijden (grote gelijktijdigheidfactor).
De oplaadtijd van de vaten is van langere duur . De tapwater afname is groter dan de capaciteit 
van de tapwaterketel.
Dit systeem wordt meestal toegepast bij scholen, sportaccommodaties, wasserettes, etc..
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Meerdere tapwaterketels als duo opstelling

Figuur 6 Twee tapwaterketels in een duo opstelling

Door gebruik te maken van een voorraad/schakelvat kan een duo opgesteld tapwatersysteem 
worden verkregen.
Door het modulatiebereik optimaal te benutten, verkrijgt men hier een maximale gebruiksrende-
ment en een extra bedrijf zekerheid.
Tevens is deze oplossing om lange piek tijden op te vangen met een minimale voorraad.
Afhankelijk van het gebruik wordt het systeem voor u door ons projectteam ge-engineerd.
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