
Lagere watertemperaturen en moderne installatiecomponenten stellen 
hogere eisen aan de waterkwaliteit 
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Moderne installaties vergen betere waterkwaliteit 

 

Donderdag 11 december Marcel Wullink 25 sheets 
Salesmanager Utiliteit Spirotech 



Wij leveren complete oplossingen voor het optimaliseren 
van de waterconditie in zowel conventionele als 

hernieuwbare verwarmingssystemen ... 

Spirotech : Systeem bescherming en water behandeling 



• De wereldwijde marktleider op het gebied 
van totale verwarmings-en koelsysteem 
bescherming en water behandeling 
 

• Het leidende lucht- en vuilafscheiding merk 
in Europa 
 

• Actief in 60 landen en voor de sectoren: 
industrie, utiliteit en woningbouw 

 

 

 1st   

We zijn op nationaal, Europees en wereld niveau, leiders in deze  
sector... 

Spirotech 

 1st   



• De verwarmings- en koelsystemen worden steeds complexer 
om steeds hogere rendementseisen te halen. 

• Regeltechniek wordt een steeds delicater en belangrijker 
onderdeel van de installatie. 

• De regelcomponenten (kleppen en pompen) en andere 
systeemcomponenten zijn gevoelig voor lucht en vuil. 

• Vuil en lucht in installaties ontregelt regelsystemen binnen 
afzienbare tijd wat tot discomfort en vermijdbare kosten leidt. 

• Er is onvoldoende kennis en bewustwording in de markt 
(kapitaals- vs operationele-kosten) om de installaties blijvend 
te stabiliseren. 

 

• Spirotech kan u helpen door installaties blijvend te stabiliseren. 

Trend 
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Ze zijn allemaal uiterst gevoelig voor : 
waterkwaliteit !! 

Moderne installaties en installatiecomponenten 
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Prestatie problemen van HVAC installaties 

Verminderde 
warmte afgifte 

Tot 7.4% 
energieverlies 

B 

Tot 50% verlies aan 
pomp efficiëntie 

B 

Componenten 
storing 

Systeem 
storing 

Geluids 
overlast 

Regeltechniek 
in onbalans 

Druk in 
onbalans 
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Metalen, Temperatuur, Lucht, pH, druk 
en kalk (Hardheid) beïnvloeden de 
prestaties van het systeem water. 

Creëert: 
• Corrosie 
• Kalk afzetting 
• Blokkades in verwarming- en 

koeling systemen 
• Slijtage van kostbare onderdelen 
• Biologische vervuiling  

Wat resulteert in: 
• Systeem falen 
• Verhoogd energie verbruik 
• Verlaging van de levensduur van 

het systeem 
• Discomfort 
• Vermijdbare kosten! 

Interactie elementen in systeem water 

Metalen 

Kalk 

pH Temp 

Druk 

Lucht 

Systeem 
water 
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TESTCASE in Spirotech Laboratorium 
Water op 60 graden + plaatje koolstofstaal + beluchting 

Resultaten na 1 uur: Resultaten na 1 week 



Vloeistof is de verbindende factor tussen alle installatie 
componenten en daarom mede bepalend voor rendement.  

Het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de 
installatievloeistof resulteert in: 
• minder storingen en minder slijtage,  
• sneller inregelen, eenvoudiger onderhoud,  
• beter rendement en dus een lager energieverbruik. 
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“ Een systeem vrij van lucht en vuil werkt effectiever.” 



Energierendement onderzoek: Lucht  

• 5 cm lucht in radiator kan leiden tot 75% reductie warmte afgifte!!! 

• Toename van de systeemtemperatuur -> ketel inefficiëntie tot 10% 

 

 

 

505281A5 ΔT 30ºC 505281A5 ΔT 50ºC 505281A5 ΔT 60ºC 

   
Centre spot reading 43.6ºC Centre spot reading 63.0ºC Centre spot reading 59.6ºC 
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Energierendement onderzoek: Vuil 

• Reductie warmte afgifte met 200 gr magnetiet 70% 

• Reactie van het systeem: toename van de systeemtemperatuur 
resulteert in ketel inefficiëntie tot 10% 

 

"zwarte drab" 
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“Kalk" “Rode roest" 
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Rendementsverlies door kalkafzetting 

• 1mm kalkafzetting (ketelsteen) 

• = 10% hogere energiekosten 

• Reinigingskosten installatie. 



De praktijk (LT Systemen) 
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De praktijk (LT Systemen) 
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De praktijk (LT Systemen) 
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De praktijk (LT Systemen) 
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• Corrosieparameters 
• Ketelsteenparameters 
• Biologische parameters 

Wateranalyse moderne watervoerende systemen?? 



Algemene richtlijnen waterkwaliteit 
corrosie parameters 

Corrosie Parameters Specificaties HVAC 

pH20˚C (zuurtegraad) 

  

Bij aluminium in het systeem 

6,5 < pH < 8,5 

In alle overige gevallen 

6,5 < pH < 9,2 

Metalen en opgeloste metalen: 

Ijzer totaal(ppm Fe) 

Opgelost ijzer Fe2+ (ppm Fe) 

Koper totaal (ppm Cu) 

Zink totaal (ppm Zn) 

Aluminium totaal (ppm Al) 

  

< 2,00 ppm (mg/liter) 

< 0,05 ppm (mg/liter) 

< 0,05 ppm (mg/liter) 

< 0,25 ppm (mg/liter) 

< 0,10 ppm (mg/liter) 

Chlorides (ppm Cl-) < 200 ppm (mg/liter) 
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Algemene richtlijnen waterkwaliteit  
Ketelsteen parameters 

Ketelsteen Parameters Specificaties HVAC 

Geleidbaarheid20˚C 
Stabiel (comparing analysis) 

< 1500 μS/cm 
Totale hardheid (ppm CaCO3) 

m-alcaliteit (ppm CaCO3) 

Calcium totaal (ppm Ca) 

Calcium hardheid (ppm CaCO3) 

Magnesium totaal (ppm Mg) 

Magnesium hardheid (ppm CaCO3) 

Opgeloste zouten: 

Stabiel (comparing analysis) 

10 ppm CaCO3 = 1 °F 

17,8 ppm CaCO3 = 1 °D 

Stabiliteits Index60˚C for CaCO3 
< 6,2 vorming van kalksteen 

≥ 6,2 kalksteen gestabiliseerd 
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Algemene richtlijnen waterkwaliteit 
Microbiologische parameters 

Anaerobe microbiologische 
vervuiling Specificaties HVAC 

Nitraten (ppm NO3) 

Nitriet (ppm NO2) 

Ammonium (ppm NH4) 

Stikstofbalans ongewijzigd, indien 
behandeling wordt gebruikt op basis van 

nitriet: NO2-concentratie 
overeenkomstig specificaties. 

Sulfaten (ppm SO4) 

Sulphide (ppm S) 
Sulfaatbalans ongewijzigd 

Aerobe biologische verontreiniging Specificatie HVAC 

ATP waarde (RLU) < 100 RLU 
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Waterkwaliteit – rendementsverbeteringen-: 
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• Defecte warmtepomp 

• LT systeem niet werkend 

• Verstopt leidingen net 

• Noodoplossing d.m.v. stand-by ketels 

• Systeemanalyse 

• Systeemaanpassing 

• Gereinigd en geconditioneerd 
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Waterkwaliteit – pH correctie- 

• pH correctie door middel van additief 

• Tussentijdse controle en na correctie pH met Additief 

• Na verkrijgen stabiele pH eindmeting 

• Afschemeren en bufferen pH met Additief 
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Waterkwaliteit – Muziekwijk Zwolle- 

• Probleem magnetiet  

• Verbeteren ontgassing 

• Vuilafscheider met magneet 

• Expansiesysteem 

• Monitoring op afstand 24/7 
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Samenvatting – Moderne netten betere waterkwaliteit 

• Aandacht voor goed ontwerp 

• Vullen en suppleren met juiste waterkwaliteit 

• Aandacht voor zuurstofverwijdering 

• Aandacht voor vuilverwijdering 

• Aandacht voor microbiologie 

• Sturing op juiste parameters 

• Aandacht voor controle / monitoring 

• Indien noodzakelijk waterbehandeling 

 
 



Dank voor uw aandacht! 
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Vragen ?? 
 


