With the future in mind

De ideale oplossing voor
verwarmings- en warmwaterprojecten

Condenserende ketels
Boilers

Projecten

Our excellence
ACV, sinds 1922 Belgisch fabrikant van oplossingen
voor verwarming en sanitair warm water, geniet

INOX

wereldwijd faam voor de geleverde kwaliteit en de
energiebesparende werking van zijn systemen. Door
het toepassen van geavanceerde en unieke technologie

Het gebruik van roestvrij staal zorgt voor een
hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid

produceert ACV betrouwbare, krachtige en zuinige
oplossingen die bovendien milieuvriendelijk zijn.

Sterk in projecten
ACV biedt een ruim assortiment oplossingen aan voor

GEÏNTEGREERDE
OPLOSSINGEN
Geïntegreerde oplossingen die voldoen aan
uw wensen

omgevingen met een grote vraag naar warm water
zoals de zorgsector, hotels, sportcentra, scholen,
industrie, ... en omvat zowel boilers, condenserende

KWALITEIT

als niet-condenserende ketels. Voor de tertiaire markt
ligt de focus op productie en opslag van sanitair warm
water, de kracht van ACV, en condenserende gasketels,

Hoge kwalteitsmaterialen, vakkennis en nieuwe
technologieën zorgen voor een uitstekende
kwaliteit

met roestvrij staal of aluFer® warmtewisselaar. Het
assortiment Smart, Jumbo, HRi, HRs en LCA zijn de
voornaamste boilers voor de tertiaire markt. Wat de
ketels betreft, denken we hierbij vooral aan het gamma
HeatMaster®, Prestige en Hoval UltraGas® en alle

DUURZAAM
Verschillende toestellen kunnen gevoed
worden door hernieuwbare energie

mogelijke cascade-opstellingen hiervan.
Bij ACV staat een team tertiair klaar om al uw vragen
te beantwoorden en samen met u op zoek te gaan naar

INNOVEREND

de beste oplossing voor uw project.
Toestellen worden steeds verbeterd met de
nieuwste technologieën

SERVICE
ACV zorgt voor trainingen, advies en service

2

Een greep uit het assortiment
warmwaterbereiding en verwarming

Heatmaster® TC
in cascade

HeatMaster® TC
Verwarmingsketel met dubbele functie met totale condensatie
zowel op CV als op sanitair warm water.
Tank-in-Tank systeem
Uitstekende warmwaterproductie
Heatmaster® 85 TC
Warmtewisselaar (zelfreinigend) en sanitaire boiler in roestvrij staal
6 modellen van 25 tot 120 kW
Uitzonderlijke prestaties: bv. 3100 L/u continu (HeatMaster® 120 TC, 40 °C)

Prestige Solo 50 – 75 – 120
Condensatie gaswandketel met zeer hoog rendement.
Warmtewisselaar in roestvrij staal geschikt voor hoge temperaturen
Compact en licht
In combinatie met een ACV boiler geeft deze Prestige een uitzonderlijk sanitair comfort
Opstelling in cascade mogelijk van 100 tot 920 kW

Hoval Ultragas®
Condensatieketel op aardgas met hoog rendement voor grote en middelgrote vermogens
Gepatenteerde aluFer®-warmtewisselaar
Vermogens van 12 tot 2000 kW
Makkelijk in onderhoud
Flexibel en bijgevolg ideaal voor renovaties

Meer producten en bijkomende info op www.acv.com
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Zie hoe de HeatMaster® werkt

HRs
warmwaterboiler

http://youtu.be/mBYygiyYkew

HRs 321 – 601 – 800 - 1000
Warmwaterboiler met indirecte verwarming.
Tank-in-Tank systeem
Isolatie PUR van 70 mm en externe ommanteling uit polypropyleen
Warmtewisselaar met integraal verwarmingsoppervlak
Voor zeer agressief water is een duplexversie beschikbaar (321 & 601)
Uitzonderlijke prestaties: bv. 4940 L/u piekdebiet 1ste uur (HRs 1000, 40 °C)

HRi 321 – 601 – 800
Warmwaterboiler met indirecte verwarming voor plaatsing op de vloer.
Tank-in-Tank systeem
Isolatie uit rotswol van 60 mm en metalen ommanteling
Warmtewisselaar met integraal verwarmingsoppervlak
Sanitaire connecties onderaan
Keuring brandweerstand M0 (NF P 92-507)
Uitzonderlijke prestaties: bv. 4270 L/u piekdebiet 1ste uur (HRi 800, 40 °C)

Jumbo 800 – 1000
Inox boiler met grote capaciteit
Tank-in-Tank systeem
Isolatie uit rotswol van 120 mm en metalen ommanteling
De ommanteling wordt apart meegeleverd om het toestel door
een standaarddeur (800 mm) te krijgen
Primaire connecties achteraan
Keuring brandweerstand M0 (NF P 92-507)
Uitzonderlijke prestaties: bv. 4940 L/u piekdebiet 1ste uur (Jumbo 1000, 40 °C)

4

Archimedes berekeningssoftware
voor sanitair warm water
Door de jaren heen heeft ACV een brede waaier aan kennis vergaard voor het berekenen van de
behoefte aan sanitair warm water en verwarming in tertiaire projecten. Om deze knowhow te delen,
heeft ACV een eenvoudig en efficiënt softwareprogramma ontwikkeld: Archimedes.
Om het nog gebruiksvriendelijker te maken is deze software vanaf nu ook online raadpleegbaar.

http://archimedes.acv.com/BE-NL

Referenties

HeatMaster® TC cascade-opstelling in complex Hotel Stayen (Sint-Truiden)

HeatMaster® TC cascade-opstelling bij Q-Bakeries (Diest)
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HRi 601 cascade-opstelling in
Hotel Manos Stephanie (Brussel)

With the future in mind

Verdeler:

www.acv.com

ACV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van onjuistheden of drukfouten in dit document. ACV streeft er naar voortdurend zijn producten te
verbeteren en behoudt zich dan ook het recht voor de technische kenmerken en de uitvoering van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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