
INNOVATIEVE WARMTENETTEN HAALBAARDER EN BETAALBAARDER

5 december 2022 / 13:00-13:45u



WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?

oplossingen van twee technische innovaties die warmtenetten haalbaarder maken.

5 december 2022 / 13:00-13:45u

▪ Flexalen van Thermaflex werkt met ter plaatse buigbare leidingen, zodat de aanleg minder kost. En KZ 
ontwikkelde de Greenwater renovatieset, een gedeelde warmte-afleverset die gebruik maakt van de 
bestaande gasleidingtoevoer in huis voor warm water. Bart-Jan van Wanrooij (Thermaflex) en Paul 
Zandbelt (KZ) vertellen je er alles over.

▪ Weten wat er allemaal bij komt kijken? Of heb je ideeën en oplossingen op dit thema? Tips & tricks?
▪ Paneldiscussie 
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Van gasmeter 
beugels productie 

Naar warmte sets
Afgifte sets                      Stations 

• Breed/smal
• Direct/indirect
• Nieuwbouw/bestaande bouw
• CW4/CW6
• Allemaal elektronisch

Speciaal:
• Renovatie set
• Klant specifiek (bv laag temp.- boilerset)

• IWAS 
• WOS 
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Uitdaging bewoonde bouw bij aansluiting op warmtenet:

Hoe krijgen we zo veel mogelijk bewoners mee in de plannen?
- Overlast zo beperkt mogelijk
- Kosten zo laag mogelijk  

Probleem bij grondgebonden huizen met gasketels:
- Beperkte ruimte in meterkast
- Leidingwerk op basis van gasketel op 2e verdieping 

Wens tot een alternatief op de bestaande oplossingen: 
- Leidingwerk inpandig aanpassen en plaatsing set in meterkast
- Nieuwe leidingen buitenlangs of binnendoor naar warmte-set op de CV ketel locatie 
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Indien mogelijk komt de aansluiting (aanvoer-
en retourleiding) in meterkast binnen. 
Benodigde werkzaamheden in de woning:

1. Plaatsen van de onder-set in de 
meterkast of andere logische plek

2. Het vervangen van de cv ketel voor 
een boven-set, past 1 op 1 op de 
huidige aansluitingen

3. Verbinden van de onder-set naar 
een dichtstbijzijnde radiator

4. Verbinden van de onder-set met de 
boven-set door bestaande 
leidingen of een nieuwe leiding

5. Communicatie kabel tussen de sets 
plaatsen

De Renovatie afleverset: in 1 dag van gas naar warmte        Diverse Pilots 
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Vragen, opmerkingen, verder bespreken; neem contact met ons op!

Wij zijn op zoek naar projecten om dit concept verder uit te rollen!  

Paul.zandbelt@kz.nl



BART_JAN VAN WANROOIJ

THERMAFLEX



Voordelen van 
Warmtedistributienetwerken in 

Kunststof



Modulair PB-netwerk

PE en PU.
Super flex, flex en semi-flex

Electrofusie, 
mechanische en

spiegellas

Standaard en
Maatwerk

Pre-
fabrications

Connections

Pipes



Gelaste en afgeperste Prefabs

Snellere installatie, 
lager risicoprofiel en 
hogere 
klanttevredenheid

Prefab T-stuk Flexalink Flexanet
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Productie: Cradle to Cradle zilver
We produceren leidingsystemen en specifieke prefabs, voor optimale 

zekerheid en aanlegsnelheid.

Productie in de eigen 

fabriek in Waalwijk van:

• Leidingen

• Prefabs

• Fittingen

District Heating Solutions



Support
We begeleiden de start en aanleg van het netwerk ter  

plekke; in nauwe samenwerking met de aannemer.

District Heating Solutions

We delen graag onze  

projectervaring en waarderen het  

vakmanschap, onder andere door:

• Training in Thermaflex academy

• On site training en support

• Gereedschap verhuur



Prefabricated house connections
• Koppel kans met riolering vervanging

• Hoge aanlegsnelheid zonder gecertificeerde 
staallasser

• Hoge isolatie waarde



Waar kunnen we u mee 
helpen???

Bart van Wanrooij
Key Account Manager

b.wanrooij@thermaflex.com
06-86 88 88 36

mailto:b.wanrooij@thermaflex.com


WWW.THERMAFLEX.COM



MEER WETEN OVER DE ERVARINGEN VAN HET TEAM VAN UPTEMPO!?

MAAK EEN DIGITALE AFSPRAAK

DIGTAAL KENNIS EN LEREN VIA UPTEMPO!
▪ Kijk op http://uptempo.lunchwebinars.nl/
▪ 1e maandag van de maand
▪ Vol=Vol
▪ Tip! www.uptempo.nu 101 innovaties

NEXT

COMING UP

6 februari 2023






