KVM-CONHEAT
Producent van
afleversets voor
collectieve warmte
en koude netten

PRODUCT CATALOGUS

KVM-CONHEAT
We doen alleen dat waar we
goed in zijn!
Daarom richten we ons al meer dan 40 jaar op aflever
set voor de warmte- en koude distributiesystemen.
Iedereen praat over klimaatveranderingen. Voor de
overheid heeft dit hoge prioriteit. Gezien de veranderingen in de woningbouw, met betrekking tot gasloze
aansluitingen, hebben warmte- en koude distributiesystemen de toekomst.
Elke afleverset welke geproduceerd wordt is op maat
gemaakt en voldoet aan de opgegeven specificaties.

Deense kwaliteit!
Van ontwerptekeningen snijden, buigen, lassen, solderen bouwen en testen we alles met de grootste zorg en
precisie. Gebaseerd op Deens vakmanschap met oog
voor detail.
Al onze producten worden ontwikkeld, geproduceerd
en getest in onze fabriek te Haderslev in Denemarken.
We hopen dat deze catalogus u kan inspireren. Of het
nu om een standaard afleverset gaat of om een op maat
gemaakte oplossing.
Wij leveren ook als OEM.

We gebruiken alleen materialen en onderdelen van
erkende leveranciers. Daarom kunnen we een hoge
kwaliteit en lange levensduur garanderen.
Naast onze eigen kwaliteitsnormen hebben we sinds
1996 verschillende certificeringen van toonaangevende kwaliteitsorganisaties. Onze goedkeuringen worden
regelmatig ge-audit en beoordeeld.
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We produceren al meer dan
40 jaar afleversets
We zijn van mening dat warmteen koude distributie een steeds
vaker voorkomende energiebron
zal zijn.
Het beschermt het milieu en is
economisch in gebruik.

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN
Van idee tot oplossing!
We houden van de uitdagingen welke onze klanten
hebben. Ongeacht de specifieke vereisten in capaciteit,
temperatuur, debiet of afmetingen.
Onze ervaring ligt in het bereik van 10 kW tot 8000 kW.
We zien een groeiende trend voor comfort/koeling en
we bieden ook deze oplossingen.

2500 kW afleverset, geleverd aan een ziekenhuis in Denemarken.
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SERIE PRODUCTIE
Onze compacte afleversets voor eengezins woningen
worden geproduceerd volgens de specificaties van
de klant, landspecifieke eisen, normen, instructies en
voorschriften.
Dit is van toepassing op:
• Directe verwarming
• Indirecte verwarming
• Warm tapwater
• Meerdere verwarmingscircuits
• Koeling
• Afleverset in combinatie met warmtepompen
• Booster etc.
Te leveren met of zonder klassieke witte plaatstalen
omkasting.
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SPECIAAL ONTWIKKELDE
"BRUG".
Als gevolg van onze ontwikkelingen hebben we al vele
jaren goede ervaringen met onze "Brug".
De voordelen van de "Brug":
•	Flexibiliteit. Mogelijkheid tot aansluitingen aan de
boven- of onderkant.
• Prefab montage: De afleverset kan later gemonteerd
worden.
• Verhoogde productveiligheid tijdens de montage
• Lage installatiekosten
• Servicevriendelijk
• Snelle levering
Alle CV pompen welke gemonteerd zijn, zijn energie
zuinige pompen. Iedere afleverset is voorzien van een
passtuk ten behoeve van de montage van een warmtemeter. Indien gewenst kunnen de warmtemeters ook
tijdens de productie gemonteerd worden.
Onderdeel van het assortiment Plug and Play.

Vrijwel ieder land heeft zijn
eigen eisen. Wij hebben daar de
passende oplossing voor.
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OPLOSSINGEN MET EEN
VOORRAAD VAT
Via onze groepsstructuur hebben we de beschikking
over een grote variatie in voorraadvaten. Zowel
geëmailleerd als roestvrij staal.
Voorraadvaten voor warmtenetten:
• Buffer vaten
• Zonne boilers
We kunnen afleversets leveren welke geïntegreerd zijn
met een voorraadvat. Dit noemen we ook plug and play.
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GESOLDEERDE AFLEVERSETS
Onze afleversets kunnen geproduceerd worden in:
• Koper gesoldeerd
• RVS
• Stalen buis
Dit noemen wij "Samenwerken vanaf een ontwerp"
Om onze hoge kwaliteit te waarborgen zijn alle onze
lassers gecertificeerd volgens DS 322:2007.
Aan u de keuze of deze afleversets geproduceerd
dienen te worden voor wand- of vloermontage.
U kiest het besturingssysteem.

We laten niets aan het
toeval over
Het vereist zorg en precisie om een
regelset vanaf het begin te ontwikkelen, bouwen en testen. Al onze
lassers zijn gecertificeerd volgens
DS 322: 2007.

Alle afleversets zijn voorbereid voor isolatie.
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KVM-CONHEAT
• Milieuvriendelijk
• Lage productiekosten
• Energiebesparende voorzieningen
Deze belangrijke punten van de eeuw worden elke dag vervuld door
onze hooggekwalificeerde medewerkers.
Wij produceren voor onze klanten en volgen hun wensen en eisen.
Tegelijkertijd voldoen we aan de respectievelijke vereisten, normen en
voorschriften van elk land.
Daarom ontwikkelen en optimaliseren we continu onze producten en
onze activiteiten.
We willen de preferred supplier en -partner worden voor al onze
klanten. We zullen dit bereiken door ijver, hard werken, het geven van
de hoogste kwaliteit, innovatie, op tijd leveren en een consolidatie van
partnerships met getalenteerde medewerkers.
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