
 +  Hygiënisch warm water

Verswatermodule
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2

FW
M

ko
nv

en
t

FRISCHWASSER
                           SYSTEMVerswatersysteem

Warm water –
hygiënisch en comfortabel

Een verswatermodule verwarmt drinkwater pas 
op het moment dat het nodig is op basis van het 
principe van doorstroomverwarming. In tegen-
stelling tot gebruikelijke drinkwaterreservoirs of 
boilers wordt het water bij dit systeem niet voor 
energieopslag gebruikt. Het wordt dus niet uren- 
of dagenlang als warm water opgeslagen. Pas 
op het moment dat warm water vereist is, wordt 
het met een platenwarmtewisselaar in roestvrij 
staal tot de gewenste temperatuur opgewarmd. 
Dagenlange opslag van warm water behoort tot 
het verleden.

De energie voor de opwarming van het drinkwater 
komt van een bufferreservoir, dat kan worden 
verwarmd door uiteenlopende systemen zoals 
zonnethermische installaties, pelletketels, brand-
houtketels, gewone olie-/gasketels, warmte-
pompen of nog andere systemen. Zeer efficiënte 
pompen zorgen voor de passende volumestroom 
van de buffer naar de platenwarmtewisselaar in 
roestvrij staal.

Warm water

Buffervoorloop Koud water
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Bufferterugloop

Bufferreservoir

Verwarmingswater
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Onderdelen van topkwaliteit

Groepje van legionellabacteriën
(L. pneumophila) met behulp van een
elektronenmicroscoop (TEM) vergroot. Een
bacterie is ca. 0,003 mm lang.

Bron foto: Hans R. Gelderblom, Rolf Reissbrodt / Robert Koch Institut

snel 
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10°C: Koud drinkwater

35°C: Douches

55 - 60°C: Warmwaterreservoir
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(Legionellabacterien
slapen)

Voor verswatermodules gelden strenge kwaliteitscriteria die vastgelegd 
zijn in de norm DIN 1988. Het materiaal mag ook op lange termijn geen 
negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. De verswatermodules van 
SOLARFOCUS bestaan uit grondstoffen die aan deze vereisten voldoen.

De buizen zijn uitgevoerd in roestvrij staal en voldoen qua materiaalkwaliteit 
aan de strengste criteria voor drinkwaterinstallaties. Het drinkwatercircuit 
iis uitgerust met zuigerkleppen uit roodkoper. Ook na geruime tijd blijft de 
bediening vlot verlopen. 

De afdekkap uit EPP met elegant ontworpen designplaat kan op de basis-
plaat bevestigd worden.

De verswatermodules worden standaard met kopergesoldeerde platen-
warmtewisselaars uitgerust. Bij een agressieve waterkwaliteit kan ook een 
nikkelgesoldeerde platenwarmtewisselaar gebruikt worden. U kunt een 
gegevensblad over de waterkwaliteit aanvragen.

Als legionella op vruchtbare
bodem valt

Drinkwater is zuiver en vormt geen gezondheidsrisico‘s, maar 
het is niet steriel. Het bevat kiemen zoals legionella die in 
normale concentraties totaal ongevaarlijk zijn. Als drinkwater 
echter gedurende een langere periode opgeslagen wordt bij 
temperaturen van 25 - 50°C, wordt de groei van deze kiemen 
sterk bevorderd en dan kan legionella wel een risico vormen. 
Deze kiemen kunnen via verneveling in de douche of whir-
lpool in de longen terechtkomen. Daar kunnen ze vooral bij 
kinderen, senioren en zieken tot gevaarlijke infecties leiden.

Verswatermodules verwarmen drinkwater pas op het moment 
dat het nodig is op basis van het principe van doorstroomver-
warming tot de gewenste temperatuur. Dagenlange opslag 
van warm water behoort tot het verleden. Warm water vers 
getapt – hygiënisch en comfortabel
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Kies uw module

Verswatermodule
FWMautark 

Geen elektrische pomp en bediening vereist. De 
directe koppeling van de koudwaterturbine aan 
de pomp garandeert ook bij verschillende volu-
mestromen en verschillende buffertemperaturen 
een constante warmwatertemperatuur en een lage 
teruglooptemperatuur naar het reservoir.

Verswatermodule
FWMkonvent

De elektronische bediening garandeert ook bij 
verschillende volumestromen en verschillende buffer-
temperaturen een constante warmwatertemperatuur 
en een lage teruglooptemperatuur naar het reservoir.

Verswatermodule 
FWMeco

In de basisuitrusting uitstekend geschikt voor installa-
ties met bufferreservoirtemperaturen tot 60°C. Beste
prijs-kwaliteitverhouding.
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De techniek:
 ● Verswatermodule met zeer efficiënte pomp en stromingsschakelaar
 ● Geen bediening vereist
 ● Circulatie en voormengventiel optioneel te integreren
 ● Gietvermogen 20 en 30 l/min

De voordelen:
 ● Voordelig instapmodel met kwaliteitsvolle onderdelen
 ● In de basisuitrusting uitstekend geschikt voor installaties met bufferreservoirtemperaturen tot 60°C
 ● Optioneel te integreren circulatie zorgt ook bij lange leidingen snel voor warm water

De techniek:
 ● Verswatermodule met koudwaterturbine en direct met flens bevestigde pomp
 ● Geen elektrische pomp en bediening vereist
 ● Slijtvaste en wrijvingsgeoptimaliseerde magnetische koppeling
 ● Gietvermogen tot 28 l/min, afhankelijk van de leidingdruk

De voordelen:
 ● De directe koppeling van de koudwaterturbine aan de pomp garandeert ook bij verschillende volume-

stromen en verschillende buffertemperaturen een constante warmwatertemperatuur en een lage te-
ruglooptemperatuur naar het reservoir.

 ● Geen elektrisch aansluitvermogen vereist
 ● Bespaar elektriciteitskosten door aandrijving van de pomp via de leidingdruk van het koude water
 ● Ideaal in combinatie met zonnethermische installaties en biomassaketels
 ● Optionele circulatie zorgt ook bij lange leidingen snel voor warm water

De techniek:
 ● Verswatermodule met elektronisch bediende, zeer efficiënte pomp
 ● Circulatie en voormengventiel optioneel te integreren
 ● Naar keuze met SOLARFOCUS ecomanager-touch of met aparte bediening
 ● Gietvermogen 20, 30, 40 en 50 l/min

De voordelen:
 ● De elektronische bediening garandeert ook bij verschillende volumestromen en verschillende buffertem-

peraturen een constante warmwatertemperatuur en een lage teruglooptemperatuur naar het reservoir.
 ● Ideaal in combinatie met zonnethermische installaties en biomassaketels
 ● Eenvoudige instelling mogelijk via het touchscreen van de SOLARFOCUS biomassaketel
 ● Optioneel te integreren circulatie zorgt ook bij lange leidingen snel voor warm water
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Verswatermodule FWMeco

Info
 + Voordelig instapmodel met kwaliteitsvolle 

onderdelen

 + In de basisuitrusting uitstekend geschikt 
voor installaties met bufferreservoirtem-
peraturen tot 60°C

 + Geen bediening vereist

 + Circulatie en voormengventiel optioneel 
te integreren

 + Gietvermogen 20 en 30 l/min

Het instapmodel van topkwaliteit

FWMeco combineert eenvoud met kwaliteitsvolle 
onderdelen. De drinkwaterverwarming verloopt op 
basis van het principe van doorstroomverwarming via 
een platenwarmtewisselaar in roestvrij staal. Het water 
wordt pas verwarmd op het moment dat u het nodig 
hebt – just in time. Zo beschikt u steeds over vers warm 
en hygiënisch onberispelijk drinkwater. Opslag van grote 
hoeveelheden warm water behoort tot het verleden

Zo eenvoudig kan technologie zijn!

Een stromingsschakelaar registreert wanneer er warm 
water gevraagd wordt en schakelt de zeer efficiënte 
pomp in. Het toerental van deze pomp wordt bij de 
inbedrijfstelling eenmalig ingesteld op de gewenste 
temperatuur met een ingebouwde thermometer. Geen 
bediening vereist.

FWMeco is in de basisuitrusting uitstekend geschikt 
voor installaties met bufferreservoirtemperaturen tot 
60°C.

Onderdelen:
1 Platenwarmtewisselaar in roestvrij staal

2 Zeer efficiënte pomp

3 Zeer efficiënte pomp 230 V

4 Bufferreservoir voorloop

5 Bufferreservoir terugloop

6 Koud water instroming

7 Warm water uitstroming

8 Ontluchtingsventiel

9 Aansluiting circulatie

10 Aansluiting voormengventiel

+  Conform DVGW
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Comfort Plus+

Voor extra comfort kan de verswa-
termodule ook met een te integreren 
voormengventiel en een circulatie-
streng uitgerust worden. De optionele 
circulatie zorgt ook bij lange leidingen 
snel voor warm water en kan aan 
uw individuele behoeften aangepast 
worden.

Technische gegevens

Verswatermodul FWMeco Gietvermogen/warmtepomp  
bij 50° C buffervoorloop

FWMeco 20 30 20 30
Buffervoorloop                                                         [°C] 60 60 50 50
Instroming koud water                             [°C] 10 10 10 10
Uitstroming warm water                          [°C] 45 45 45 45
Gietvermogen                                                             [l/min] 20 30 11,7 21
Teruglooptemperatuur naar de buffer         [°C] 21 21 24,3 24,8
Leistung max.                                                             [kW] 49 73 28 51
Gewicht                                                  [kg] 18,6 20,5 18,6 20,5
Elektrische toevoer                     [V] 230
Aansluitingen         [“]      1“ buitendraad / binnendraad

Aansluitingen circulatie                   [“] 1“ buitendraad

Hoogte/breedte/diepte                               [cm] 85/49/27

TIP: Installeer de verswatermodule zo dicht mogelijk bij het bufferreservoir. - Zo beperkt u energieverlies.
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Info

Verswatermodule FWMkonvent

 + Verswatermodule met elektronisch bediende, 
zeer efficiënte pomp

 + Naar keuze met SOLARFOCUS  
ecomanager-touch of met  
aparte bediening

 + Ideaal in combinatie met zonnethermische  
installaties en biomassaketel

 + Circulatie en voormengventiel optioneel te 
integreren

 + Gietvermogen: 20, 30, 40 en 50 l/min

De oplossing 
voor veeleisende situaties

De verswatermodule FWMkonvent combineert kwali-
teitsvolle onderdelen met een intelligente bediening. 
Om een gelijkblijvende uitstromingstemperatuur aan de 
warmwaterkraan ook bij verschillende volumestromen en 
buffertemperaturen te kunnen garanderen, wordt de volu-
mestroom uit de buffer via een zeer efficiënte pomp met 
een doeltreffende bediening geregeld op basis van het 
toerental. De bediening bevat de vereiste informatie voor 
het regelen van het systeem door een volumestroom-
sensor resp. volumestroomgever en extreem gevoelige 
temperatuursensoren, die de kleinste temperatuurafwi-
jkingen onmiddellijk kunnen vaststellen.

Door de aanpassingen van de volumestroom uit de buffer 
en de uitstekende warmteoverdracht in de platenwarmte-
wisselaar in roestvrij staal zijn de teruglooptemperaturen 
in de buffer zeer laag. De lage teruglooptemperatuur 
zorgt voor ideale omstandigheden bij zonnethermische 
installaties, warmtepompen of condensboilers. Een opti-
male werking is gegarandeerd.

Onderdelen:
1 Platenwarmtewisselaar in roestvrij staal
2 Zeer efficiënte pomp geregeld op basis van toerental
3 Volumestroomsensor / volumestroomgever
4 Bufferreservoir voorloop
5 Bufferreservoir terugloop
6 Koud water instroming
7 Warm water uitstroming 
8 Ontluchtingsventiel
9 Spoel- en aftapventielen drinkwater

10 Bediening (ecomanager-touch / apart)
11 Voormengventiel (optioneel)
12 Circulatie (optioneel)
13 Veiligheidsventiel 8 bar circulatie

+  Conform DVGW
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TIP: Installeer de verswatermodule zo dicht mogelijk bij het bufferreservoir. - Zo beperkt u energieverlies.

Een gemeenschappelijke bediening 
voor uw verwarmingssysteem

Wij willen graag vermijden dat er zich meerdere 
bedieningen van verschillende fabrikanten in uw 
verwarmingsruimte bevinden die niet met elkaar 
communiceren. Daarom kan de ecomanager-touch 
bediening van de SOLARFOCUS biomassaketel de 
controle over FWMkonvent overnemen. Met behulp 
van het 7“ kleurentouchscreen is de bediening kinder-
spel. In combinatie met een internetverbinding en de 
mySOLARFOCUS-app hebt u ook via uw smart-
phone toegang tot de belangrijkste instellingen van uw 
verwarmingssysteem. 

Als u geen ecomanager-touch bediening hebt, maar 
toch enthousiast bent over FWMkonvent, is dit geen 
probleem. De verswatermodules zijn ook verkrijgbaar 
met een toetsenbediening die zich op de verswater-
module bevindt.

Comfort Plus+

Voor extra comfort kan de verswatermodule ook met 
een te integreren voormengventiel en een circulatie-
streng uitgerust worden. De optionele circulatie zorgt 
ook bij lange leidingen snel voor warm water en kan 
aan uw individuele behoeften aangepast worden

Technische gegevens
Verswatermodule FWMkonvent Gietvermogen/warmtepomp 

bij 50° C buffervoorloop

FWMkonvent 20 30 40 50 20 30 40 50
Buffervoorloopf                                                            [°C] 60 60 60 60 50 50 50 50
Instroming koud water                  [°C] 10 10 10 10 10 10 10 10
Uitstroming warm water                          [°C] 45 45 45 45 45 45 45 45
Gietvermogen                                                             [l/min] 20 30 40 50 11,7 21 28 35
Teruglooptemperatuur naar de buffer [°C] 21 21 21 21 24,3 24,8 25 26
Vermogen max.                                                  [kW] 49 73 98 122 28 51 68 85
Gewicht                                                  [kg] 18,6 20,5 21,3 22,7 18,6 20,5 21,3 22,7
Elektr. toevoer                    [V] 230
Aansluitingen         [“]      1“ buitendraad / binnendraad

Aansluitingen circulatie                      [“] 1“ buitendraad

Hoogte/breedte/diepte                             [cm] 85/49/27
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Info

Verswatermodule FWMautark

 + Verswatermodule met koudwaterturbine en 
direct met flens bevestigde pomp

 + Geen elektrische pomp en  
bediening vereist

 + Geen elektrisch aansluitvermogen vereist

 + Ideaal in combinatie met zonnethermische 
installaties en biomassaketel

 + Gietvermogen tot 26 l/min, afhankelijk  
van de stromingsdruk

Geen elektrische stroom vereist

FWMautark is een sterk staaltje verswatertechniek. In 
tegenstelling tot gebruikelijke verswatermodules heeft 
de FWMautark voor de werking geen elektrische stroom 
nodig, noch om de volumestroom uit het bufferwater 
naar de platenwarmtewisselaar te leiden, noch voor de 
bediening.

De productie van warm water werkt uitsluitend via de 
leidingdruk met een koudwaterturbine die direct aan de 
pomp gekoppeld is. Daardoor is ook bij verschillende 
volumestromen en verschillende buffertemperaturen een 
constante warmwatertemperatuur gegarandeerd.

Zo beschikt u steeds over vers warm en hygiënisch 
onberispelijk drinkwater. Opslag van grote hoeveelheden 
warm water behoort tot het verleden.

Onderdelen:
1 Platenwarmtewisselaar in roestvrij staal
2 Koudwaterturbine met met flens bevestigde 

verwarmings-pomp
3 Thermisch mengventiel voor het instellen van 

de warmwatertemperatuur
4 Hydraulisch aangestuurd terugslagventiel
5 Bufferreservoir voorloop
6 Bufferreservoir terugloop
7 Koud water instroming
8 Warm water uitstroming
9 Ontluchtingsventiel

10 Spoel- en aftapventielen drinkwater

+  Conform DVGW

gepatenteerde 

3-voudig
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TIP: Installeer de verswatermodule zo dicht mogelijk bij het bufferreservoir. ---Zo beperkt u energieverlies. De vereiste stro-
mingsdruk berekent u als volgt: Drukval via module + drukval via de armatuur. De stromingsdruk moet gemeten worden op de 
plaats waar de grootste verbruiker zich bevindt (badkuip).

Eenvoudigweg slim – slimweg eenvoudig

Als er warm water wordt gevraagd, begint het turbi-
nerad in de koudwaterleiding te draaien. Het turbi-
nerad is direct via een magnetische koppeling met het 
pomprad aan de bufferkant verbonden en transpor-
teert de volumestroom uit de buffer via de warmtewis-
selaar.

Als er meer warm water gevraagd wordt, draait het 
turbinerad sneller. Daardoor kan ook bij verschillende 
volumestromen en buffertemperaturen een cons-
tante warmwatertemperatuur gegarandeerd worden, 
zonder een elektrische bediening te gebruiken. De 
gewenste warmwatertemperatuur wordt via een ther-
misch mengventiel ingesteld.

Door de aanpassingen van de volumestroom uit de 
buffer en de uitstekende warmteoverdracht in de 
platenwarmtewisselaar in roestvrij staal zijn de teruglo-
optemperaturen in de buffer zeer laag. Dat zorgt 
voor ideale omstandigheden voor zonnethermische 
installaties, warmtepompen of condensboilers. Een 
optimale werking is gegarandeerd.

Comfort Plus+

Voor extra comfort kan de verswatermodule ook met 
een externe circulatielans uitgerust worden voor aans-
luiting aan het bufferreservoir. De optionele circulatie 
zorgt ook bij lange leidingen snel voor warm water en 
kan aan uw individuele behoeften aangepast worden.

Technische gegevens
Verswatermodule FWMautark

Gietvermogen                                                             [l/min] 15 20 26
Buffervoorloop                                                         [°C] 60 60 60
Instroming koud water                                                    [°C] 10 10 10
Uitstroming warm water                                  [°C] 45 45 45
Vereiste stromingsdruk             [bar] 3,5 4 5,4
Drukval via module         [bar] 2 2,5 3,2
Aansluitingen         [“]      1“ buitendraad / binnendraad

Hoogte/breedte/diepte                             [cm] 85/49/27
Gewicht                                                  [kg] 23,6

Drinkwaterkant:
Koud drinkwater stroomt door het turbinerad 
(2) en de warmtewisselaar (1), waar het 
volgens het tegenstroomprincipe verwarmd 
wordt.

Bufferkant:
Warm verwarmingswater wordt door de pomp 
(2) naar het mengventiel (3) getransporteerd. 
Het voorgemengde water stroomt door de 
warmtewisselaar (1) en verwarmt volgens het 
tegenstroomprincipe het drinkwater.
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Hoog rendement – zuinig in gebruik
In cascadeverbinding worden de afzonderlijke verswa-
termodules indien nodig in volgorde geschakeld. Het 
aantal modules dat in bedrijf is, wordt door de module, 
afhankelijk van de belasting, bepaald. Door het gebruik 
van hoogrendementspompen kan het energieverbruik 
met maximaal 80% worden verminderd. 

Een cascade opstelling van meerdere verswatermo-
dules is met name geschikt waar het waterverbruik 
zowel overdag als gedurende het jaar sterk kunnen 
schommelen. Typische toepassingsgebieden zijn 
hotels, sportfaciliteiten of huizen met meerdere 
gezinnen, waar de behoefte sterk kan variëren.

FWM cascade tot 200 l/min

Info
 + 4x FWMkonvent kan een capaciteit  

tot 200 l/min afdekken

 + Uit te breiden met een circulatiemodule  
van 10 kW

 + Thermische desinfectie

 + Hoge energievoorziening
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SOLARFOCUS biedt een capaciteit tot 200 Lt./min 
met de FWM-cascade van maximaal 4  
verswatermodules.

Circulatiemodule en cascade 
voor FWMkonvent

Foto: Landhotel Berger, www.landhotel-berger.com
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St. Ulrich/Steyr (Austria)

  SOLARFOCUS   
   bringt zusammen, was zusammengehört:  
  INNOVATIVE TECHNOLOGIE   
  + MODERNSTE FERTIGUNG

St. Ulrich/Steyr (Austria)

Milieubewust en vooruitstrevend
Milieubewust en vooruitstrevende technologie staat bij SOLARFOCUS vooraan bij de ontwikkeling van elk 
nieuw product. In de vestiging St. Ulrich zijn de afdelingen voor onderzoek, ontwikkeling, productie, kwaliteits-
borging en administratie ondergebracht. SOLARFOCUS is werkgever voor mensen die milieu en toepassing 
van hernieuwbare energie belangrijk vinden.

SOLARFOCUS 
brengt bij elkaar, wat bij elkaar hoort: 

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE 
+ HYPERMODERN PRODUCTIE

DE FILOSOFIE

Bewuste duurzaamheid    
SOLARFOCUS is er trots op mee een toekomst te 
scheppen die zowel de mens dient als het milieu ont-
ziet.

Sterke partner     
Succes vraagt om sterke partners. SOLARFOCUS 
deelt zijn uitgebreide knowhow rechtstreeks met 
verwarmingsinstallateurs. Hierdoor is optimale monta-
ge van de verwarmingsinstallatie gegarandeerd.
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St. Ulrich/Steyr (Austria)

ONDERSCHEIDEN met:

 ● Innovatieprijs „Energie Genie“  
2019, 2016, 2011, 2003,1995 

 ● Pegasus en Gold
 ● Jonge ondernemersprijs
 ● UK Built It Award 2015
 ● Best Business Award 2014
 ● Sloveense innovatieprijs 2014
 ● Poolse innovatieprijs „Zloty Medal” 2012 en 2013
 ● Italiaanse Innovatieprijs voor  

energie-efficiënt technologieën 2012
 ● Genomineerd voor de overheidsprijs voor innova-

ties
 ● Milieubeschermingsprijs van deelstaat  

Opper-Oostenrijk

en meer, bevestigen onze filosofie.

Lorsch (Deutschland)St. Ulrich/Steyr (Austria) Lorsch (Duitsland)

Milieubewust en vooruitstrevend

INNOVATIE
RENTABILITEIT  
KWALITEIT     
     

SOLARFOCUS schept mee een toekomst te sche-
ppen die zowel de mens dient als het milieu ontziet! 
SOLARFOCUS werkt aan ontwikkeling, productie 
en verkoop van zonne-energie- en milieutechnis-
che producten, met de nadruk op:   
       

 Biomassaverwarming  
 Zonne-energie   
 Warmtepompen   
 Sanitair Warmwatertechniek 

SOLARFOCUS is een stap verder: dankzij doorlo-
pend onderzoek, continue ontwikkeling en goede 
samenwerking met gerenommeerde onderzoek-
sinstituten en partners kunnen we bogen op een 
dynamische bedrijfsontwikkeling. Onze producten 
worden in Europa alleen in speciaalzaken aangebo-
den. Permanente scholing en cursussen met onze 
partners zorgen voor een projectgericht advies aan 
onze klanten en professionele montage van de ins-
tallaties.
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Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Verwendete Abbildungen sind Symbolfotos. Jegliche Verwendung ist ohne schriftliches Einverständnis des Rechteinhabers SOLARFOCUS untersagt. Angaben ohne Gewähr!

Oostenrijk
SOLARFOCUS GmbH, Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr

e-mail: office@solarfocus.at Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0
www.solarfocus.at  Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10

innovatieve 
producten, 
die milieu en 
budget ontzien.

Kwaliteit made in Austria!
     Biomassaverwarmingen

     Zonne-installaties

     Warmtepompen

     Drinkwatertechnologie

Producten voor

         Pellets         Pellets + houtblokken        Houtblokken        Houtsnippers     Zonne-energie      Drinkwater        Warmtepomp

Uw persoonlijke adviseur


