Rinnai
doorstroomtoestellen
(23 - 56 kW)

+

hoge continue tapcapaciteit
uitzonderlijk warmwatercomfort
ook geschikt voor cascadeopstelling
licht en compact

www.b3heating.nl

De veelzijdig inzetbare
doorstroomtoestellen van Rinnai!
De compacte, gasgestookte doorstromers van Rinnai leveren
een constante, royale hoeveelheid warm water
(continu tot 27 l/min bij een taptemperatuur van 40°C).
Ze onderscheiden zich van andere toestellen in de markt door hun intelligente regeling,
groot modulatiebereik en sevicetoegankelijkheid. Belangwekkende eigenschappen want
ze resulteren in een buitengewoon stabiele warmwatertemperatuur en een hoog opwekkingsrendement. Voor de eindgebruiker zijn de voordelen duidelijk: altijd warm water,
hoog warmwatercomfort en een laag energieverbruik.

MODELLEN

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

B3heating levert diverse Rinnai modellen, verdeeld in

Bij

condenserende (hoog rendement) en niet condenserende.

onderhoudswerkzaamheden vlot te realiseren. De Rinnai

Naast toestellen voor huishoudelijk en/of intensief gebruik

doorstroomtoestellen laten zich makkelijk rookgaszijdig

zijn er modellen specifiek voor zwaardere toepassingen.

reinigen.

Deze HD(C) modellen zijn gericht op toepassingen met

warmtewisselaar is eenvoudig.

meer

bedrijfsuren

en

grotere

gebruikmaking

De

van
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toegankelijkheid
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service-
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en

en

capaciteitsbehoeften.

HD = Heavy Duty.

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (E.I.A)
Rinnai condenserende doorstroomtoestellen komen in

INSTALLATIEGEMAK

aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek, een fiscale

Rinnai doorstroomtoestellen zijn snel en eenvoudig te

regeling voor energiebesparende bedrijfsmiddelen. De

installeren. U hoeft niet te slepen met zware apparatuur:

Rinnai HDC modellen vallen onder de EIA-code 210108

de losse units en optionele voorraadvaten hebben een

van de energielijst. Indien van toepassing kan 41,5% van

laag gewicht en zijn makkelijk te transporteren. Een stuk

de investeringskosten (inclusief arbeidskosten) in mindering

gemakkelijker dan de traditionele staalgeëmailleerde boilers!

worden gebracht op de fiscale winst.

VOORRAADVATEN
Is in een piekperiode veel water gewenst, dan kunnen Rinnai
doorstroomtoestellen worden gecombineerd met DST voorraadvaten.
Tanks van deze vaten zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal,
voorzien van EPS-isolatie of zachtschuim en afgewerkt met een kunststof
mantel. De vaten zijn onderhoudsvrij en door het geringe gewicht
makkelijk te installeren.
De unieke pompregeling in deze configuratie zorgt voor een volledige
opwarming van het vat en beperkt de start- en stopverliezen van het
doorstroomtoestel. Het resultaat? Een veel rustiger stookgedrag en een
aanmerkelijk hoger gebruiksrendement!

commercial use. It is designed to allow maximum flexibility

Specifications

when choosing where to install it, as it does not have to
Rinnai offers you
he complete packagebe mounted on an external wall. The Rinnai Infinity 16i is

16i, 17e en K26i

CE and WRAS approved

designed for use directly off the mains and therefore there is

Installation

Internal wall moun

no need for large, ungainly storage vessels.

Height

675mm

Width

370mm

Depth

103mm

KENMERKEN

Weight

18kg

•

hoge continu tapcapaciteit (tot 13 l/min bij 60 °C taptemperatuur)

•

laag energieverbruik, onder meer door geringe stilstands- en

Exhaust system

Room sealed

Temperature range

35°C - 60°C

Digital temperature control for absolute safety
Frost protection as standard on all units

huishoudelijk / licht intensief

start/stopverliezen
•

stabiele warmwatertemperatuur
Ignition method

•

hoog warmwatercomfort

•

cascadeopstelling mogelijk

Gas consumption
Natural gas
maximale tapwatertemperatuur tot 85°C mogelijk
Propane

4.7kW - 34.9kW m
4.9kW - 36.8kW m

•

water delivery capacity
model 17e toestel voorHot
buitenopstelling

15.2 ltr/min raised

•

model K26i gesloten condenserend
hoogwater
rendement
Min operating
flow toestel 2.4 ltr/min

•
•

Rinnai continuous flow systems
Never run out of hot water

Extended
warranty

Space saving, compact design means
no floor space taken up

High
efficiency

Safety

Intelligent

model 16i gesloten toestel

Room sealed

Nominal operating pressure

HOOG RENDEMENT WARMTAPWATER IN COMBINATIE

Appliances and optional controllers allow you to control
water temperature accurate to within 1°C of set point to
ensure safety and comfort
Endless hot water delivered more efficiently
Temperature
accurate
and with greater control, replacing bulky, inefficient,
old-fashioned storage systems

Direct electronic

Power supply
MET WARMTEPOMPSYSTEMEN
Internal
model

High
flow rate

Frost
protection

1 - 7 bar

230V AC 50Hz 1ph

Met een tapcapaciteit vanElectrical
22 liter / consumption
min bij een taptemperatuur
68W
van 40ºC is de K26i het ideale doorstroomtoestel voor de luxe
badkamer met hoge eisen aan comfort. Snel vullen van bad of

Highly efficient, providing extensive savings on
energy consumption

6

meerdere tappunten gelijktijdig in gebruik, geen bezwaar.
Door het hoge warmwatercomfort en het hoge gebruiksrendement
is de K26i uitstekend inzetbaar bij woningen met een warmtepomp.

video

LICHT INTENSIEF GEBRUIK
Daarnaast prima te gebruiken als doorstroomtoestel bij kleine sanitaire
units voor de campingsector, restaurants of in specifieke gevallen met
een behoefte aan kortstondig gebruik van temperaturen van 85ºC
zoals in bijvoorbeeld de melkveesector

WATERKWALITEIT
Nederland kent een grote variatie in waterhardheden met flinke
uitschieters. Een combinatie met hoge temperaturen (85ºC) en
hard water vraagt om extra aandacht. Als leidraad gelden volgende
17e

K26i

grenswaarden: Hardheid: min. 4º en max. 10ºdH

SPECIFICATIES
Model		 16i
Tapcapaciteit continu (60°C)*
Nom. belasting (o.w.)
Nom. vermogen
Tapdrempel
Gewicht
Rookgasafvoer/luchttoevoer (concentrisch)

17e

K26i

l/min

6,8

8,5

13

kW

26,6

33,4

43,5

kW

23,7

29,7

45,9

l/min

2,4

2,4

1,5

kg

15

15

29

mm

60/100

-

80/125

Wateraansluiting

“

1/2

1/2

¾

Gasaansluiting

“

1/2

¾

¾

Elektrische aansluiting

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Afmetingen (b x h x d)

mm

370 x 675 x 130

356 x 503 x 202

470 x 670 x 257

* koudwatertemperatuur 10°C

HD50i, HDC1200i en 1500i
utiliteit / industrieel / intensief
KENMERKEN
•

hoge continu tapcapaciteit (tot 16 l/min bij 60°C
taptemperatuur)

•

stabiele warmwatertemperatuur

•

hoog warmwatercomfort

•

uitzonderlijk laag energieverbruik - rendement tot 107%

•

cascadeopstelling mogelijk

•

maximale tapwatertemperatuur tot 85°C mogelijk

•

Heavy Duty uitvoering voor industriele toepassing

•

model HD50i gesloten toestel, niet condenserend

•

modellen HDC gesloten condenserend hoog rendement toestel

ACTIVITEITENBESLUIT
Het activiteitenbesluit van de wet milieubeheer verplicht bedrijven
en organisaties met een gasverbruik van meer dan 25.000 m3 per
jaar, om maatregelen te nemen die zich zelf binnen 5 jaar terug
verdienen. Met de condenserende modellen van Rinnai wordt deze
doelstelling in veel gevallen makkelijk gehaald.

OUD

NIEUW

HD 50i

HDC1200i / HDC1500i

SPECIFICATIES
Model		
Tapcapaciteit continu (60°C)*
Nom. belasting (o.w.)
Nom. vermogen
Tapdrempel
Gewicht

HD50i

HDC1200i

HDC1500i

l/min

13

13

16

kW

48,6

43,5

53,6

kW

44,8

45,9

56,0

l/min

2,4

1,5

1,5

kg

24

29

31

mm

80/125

80/125

80/125

Wateraansluiting

“

¾

¾

¾

Gasaansluiting

“

¾

¾

¾

Rookgasafvoer/luchttoevoer (concentrisch)

Elektrische aansluiting

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Afmetingen (b x h x d)

mm

356 x 582 x 243

470 x 670 x 257

470 x 670 x 257

* koudwatertemperatuur 10°C

OPSTEL- EN AANSLUITMOGELIJKHEDEN
1.

Rinnai
doorstroomtoestel

De unieke regeling en brandermodulatie maken
verschillende

toepassingen

mogelijk.

Naast

een

stand-alone-opstelling kan het toestel ook worden
aangesloten op een systeem met een circulatieleiding,

koud
water

waardoor er direct warm water beschikbaar is en men

inlaatcombinatie

geen wachttijd heeft.

warm water

retour

2.

pomp

Het

toestel

is

geschikt

als

naverwarmer

van

bijvoorbeeld een zonneboiler. Ligt de temperatuur in

tappunten

de zonneboiler onder de 60°C, dan wordt het water

➊

naverwarmd door het Rinnai doorstroomtoestel. Het
mengventiel mengt het water terug tot een constante

Rinnai
doorstroomtoestel

temperatuur naar de tappunten.
collector

3.

Combineer één of meerdere toestellen met een
voorraadvat. Zo kan tijdelijk de maximale tapcapaciteit
van de toestellen worden overschreden om tijdens

< 60°C

75°C

piekmomenten extra warm water te leveren.

> 60°C
60°C

mengventiel

4.

tappunten

Voor grootverbruikers kunnen meerdere toestellen
in cascade worden opgesteld. Een cascaderegelaar
zorgt ervoor dat er precies genoeg toestellen in bedrijf

koud water
inlaatcombinatie

➋

zonneboiler

komen als nodig zijn om aan de vraag te kunnen
voldoen. Een hoog gebruiksrendement en zonder
stilstandverliezen: ideaal!

retour
Rinnai
doorstroomtoestel

Koppel twee Rinnai doorstroomtoestellen eenvoudig
tappunten

pomp

met de twin connect kabel zodat de beide toestellen
met elkaar kunnen communiceren. De toestellen

warm water

pomp
koud
water

bepalen zelf of het noodzakelijk is om gezamenlijk in

tappunten
pompschakeling

bedrijf te komen en verdelen de belasting evenredig.
voorraadvat

inlaatcombinatie

Bij een cascadeopstelling met drie of meer toestellen

➌
retour

is mogelijk door maximaal vijf cascaderegelaars aan
elkaar te koppelen.

warm water

Twin connect

tappunten

pompschakeling

koud water
inlaatcombinatie

koud
water

inlaatcombinatie

voorraadvat

warm water

tappunten

➍

www.b3heating.nl

tot maximaal vijf toestellen in cascade aan. Nog
altijd niet genoeg? Geen nood, verdere uitbreiding

tappunten

pomp

Rinnai
doorstroomtoestellen
pomp

is de MSB cascaderegelaar nodig. Deze regelaar stuurt

KENMERKEN
•

hoge continue tapcapaciteit

•

stabiele warmwatertemperatuur

•

hoog warmwatercomfort

•

laag energieverbruik - een 30 tot 40% gunstiger jaarrendement
t.o.v. traditionele direct gasgestookte boilers is realistisch!

•

cascadeopstelling mogelijk

•

gesloten toestel

•

hogere taptemperaturen dan bij traditionele systemen mogelijk:
tot wel 85°C!

•

sportaccommodaties

•

campings

•

agrarische sector (melkbedrijven)

•

food sector

•

hotels

•

restaurants

•

kapsalons

•

luxe badkamers
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