“Voor een school is niet enkel de bedrijfszekerheid, maar
ook de conformiteit met alle wettelijke verplichtingen
uitermate belangrijk. Daarom koos ook deze basisschool
voor een installatie van ACV” Gilbert Beliën, Installatiebedrijf

With the future in mind

School Solutions

Vrije Basisschool Boekt
Heusden-Zolder
Cascade HeatMaster® 70
en Prestige 75

Vrije Basisschool Boekt : warme klaslokalen en
ruim sanitair warm water!
De Katholieke basisschool in Boekt omvat meerdere gebouwen, waaronder tevens sportinfrastructuur
die voorzien is van de nodige douches. Er is zowel kleuter- als lager onderwijs. Uiteraard is het belangrijk
dat kinderen in gezonde warme lokalen verblijven en er voldoende sanitair warm water beschikbaar
is. De betrouwbaarheid van een installatie is voor een school van zeer groot belang om de “klanten”
dagdagelijks tevreden te houden.

Een deel van de schoolgebouwen

De stookplaats

Case study
De stookplaats van het nieuwe gedeelte van de school werd ingericht in 2011 door het installatiebedrijf
Beliën (nu Benvitec) uit Genk. Om voldoende verwarmingscapaciteit én warm water te voorzien, opteerde
men voor een cascade van 1 HeatMaster® 70 TC met 1 Prestige 75 Solo. Dit is ruimschoots voldoende
voor verwarming en sanitair warm water voor de 12 douches. De installatie is conform met alle eisen
die de inrichtende macht een school oplegt, uiteraard naast de standaard wettelijke verplichtingen.
Dankzij het zeer grote modulatiebereik van de cascade van 2 moderne gascondensatieketels kan men de
verwarmingskosten aanzienlijk drukken. Door gebruik te maken van de Tank-in-Tank technologie (boiler
van de HeatMaster®) garandeert men dat het warm water steeds op voldoende hoge temperatuur is,
waardoor legionellabesmetting wordt uitgesloten. Zeker in een schoolomgeving is dit van levensbelang.

Oplossing
1 x HeatMaster® 70 TC + 1 x Prestige 75 Solo in cascade
Technische basisgegevens van de HeatMaster® 70:
max belasting: 69,9 kW
capaciteit (totaal): 315 L
piekdebiet bij 40°: 825 L/10’

Technische gegevens van de Prestige 75 Solo:

nuttig max. vermogen (80/60°C): 68 kW
capaciteit boiler: 125 L
piekdebiet 1ste uur bij 40°: 2542 L/10’

max belasting: 72 kW
capaciteit (totaal): 17 L
rendement (max. vermogen) 45/30°C: 105%

Voor de berekening van dergelijke installaties, stelt ACV gratis het berekeningsprogramma
Archimedes ter beschikking. Deze tool is online beschikbaar op archimedes.acv.com!
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Cascade HeatMaster 75 TC & Prestige 75 Solo
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Tekeningen zijn illustratief.
Uitvoering volgens de regels van de kunst.
Veiligheidsaquastaat verplicht bij vloerverwarming.
Onder voorbehoud van technische wijzegingen en vergissingen, zie tarief.
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