Verdelers en verdelerkasten
Changing the climate for living
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RIHO Verdelers. Hollands fabrikaat

“Een goede verdeler
verdeelt de warmte gelijkmatig
en houdt de temperatuur in balans”
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Introductie

RIHO Verdelers. Hollands fabrikaat.
De uitvinding van een nieuwe generatie verdeler stond in 1984 aan de wieg van RIHO Climate
Systems. Sindsdien hebben we in onze eigen productiefaciliteit tientallen verdelers ontworpen.
Steeds duurzamer, efficiënter, beter. Daarom durven we best te zeggen dat RIHO Climate Systems
als geen ander weet wat nodig is om warmte juist te verdelen in vloeren, wanden en plafonds.
Kennis van temperatuurregeling die terugkeert in onze Constant Flow Verdeler, ons standaard
verdelerassortiment, maar tevens in verdeelstations en verdeelkasten. Kennis die rendement levert.
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RIHO Climate Systems
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Verdelers, verdeelstations en verdeelkasten

Simpelweg de beste verdelers van Nederland
RIHO Climate Systems ontwerpt en installeert al bijna 30 jaar verdelers voor verwarming van
vloeren-, wanden- en plafonds. Solide hardware voor warmtebeheer en koeltechniek met een
ongekend lage faalkans waarmee installatiepartners, architecten, bedrijven en instellingen en
particulieren hun energiebeloften waarmaken. Bij nieuwbouw of renovatie.

De verdeler. Zo werkt het.
Een verdeler wordt soms beschouwd als technisch halffabrikaat, maar niet is minder waar.
Hoogwaardige verdelers bevatten degelijke componenten en hebben grote betekenis voor een
uitgebalanceerd, energiezuinig warmtebeheer en koeltechniek. Bovendien bestaan er veel verschillende
typen verdelers, elk van hen geschikt voor specifieke gebruik. RIHO Climate Systems produceerde
de afgelopen jaren tienduizenden verdelers bij nieuwbouw en renovatie. Kennis waarmee we nieuwe
generaties verdelers hebben ontwikkeld: de Constant Flow. Duurzamer dan ooit, met een ongekend lage
faalkans.
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RIHO Climate Systems

RIHO GREEN EXCELLENCE STANDARD
Hoger energierendement, lagere bouwkosten

Constant Flow. Innovatieve verdeelkracht
Constant Flow-verdelers zijn per groep voorzien van drukgecompenseerde debietregelaars.
Hiermee wordt een constant debiet gerealiseerd, ongeacht drukschommelingen in de installatie. De
vloerverwarmingsinstallatie is hierdoor volledig in balans.
Constant Flow. De voordelen in het kort:
Gebalanceerde installatie, comfort
Zeer geschikt bij toepassing naregeling
Uitstekende energieprestaties
Bedrijfszeker
Eenvoudig instelling
Volumestroom instelbaar 30-340l/h
Benodigde voordruk installatie 10kPa
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Constant Flow

RIHO GREEN EXCELLENCE STANDARD
Hoger energierendement, lagere bouwkosten

VK Constant Flow Verdeler
De VK Constant Flow wordt toegepast bij installaties met een laag-temperatuur verwarmingssysteem
en/of hoog-temperatuur koelingssysteem (b.v. warmtepomp). Deze stalen verdeler is geschikt voor
verwarming en koeling in woning- en utiliteitsbouw. De verdeler, standaard rechts en voorbereid op
linker aansluiting, kan worden toegepast als passieve koeling bij vloer-, wand- en plafondkoeling en als
hoofd- en basisverwarming. Stelaandrijving van 230 V of 24 V is optioneel. Volumestroom is instelbaar
van 30-340 l/h.
Voordelen:
Geen drukschommelingen, elke groep 100 % hydraulisch in balans
Constant debiet over de groepen levert een stabiele temperatuurregeling
Geen comfort- en temperatuurklachten meer
	Energiebesparend
	Eenvoudige instelling
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RIHO GREEN EXCELLENCE STANDARD
Hoger energierendement, lagere bouwkosten

Boxer Constant Flow Verdeler
De Boxer Constant Flow wordt gebruikt bij installaties met een hoog-temperatuur verwarmingssysteem
(b.v. HR CV-ketel). De eigen mengregeling van de verdeler bepaalt de aanvoertemperatuur
van de vloerverwarming. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste
watertemperatuur instellen (20-50 °C).
De stalen Boxer Constant Flow-verdeler is gepoedercoat en wordt toegepast bij vloerverwarming,
wandverwarming en hoofd- en basisverwarming in woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V
of 24 V zijn optioneel. Volumestroom is instelbaar van 30-340 l/h, de benodigde voordruk is 10 kPa.
Voordelen:
Geen drukschommelingen, elke groep 100 % hydraulisch in balans
Constant debiet over de groepen levert een stabiele temperatuurregeling
Geen comfort- en temperatuurklachten meer
	Energiebesparend
	Eenvoudige instelling
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Constant Flow

LTV Constant Flow Verdeler
De LTV Constant Flow wordt toegepast bij installaties met een temperatuur verwarmingssysteem > 55 C
(b.v. HR-modulerende CV-ketel). De eigen mengregeling van de verdeler bepaalt de aanvoertemperatuur
van de vloerverwarming. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste
watertemperatuur instellen (20-50 °C). Een regelafsluiter stelt de meng- en primaire waterhoeveelheid
in.
De stalen LTV Constant Flow-verdeler is gepoedercoat en wordt toegepast bij vloerverwarming,
wandverwarming en hoofd- en basisverwarming in woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V
of 24 V zijn optioneel. Volumestroom is instelbaar 30-340 l/h, de benodigde voordruk is 10kPa.
Voordelen:
Geen drukschommelingen, elke groep 100 % hydraulisch in balans
Constant debiet over de groepen levert een stabiele temperatuurregeling
Geen comfort- en temperatuurklachten meer
	Energiebesparend
	Eenvoudige instelling
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RIHO GREEN EXCELLENCE STANDARD
Hoger energierendement, lagere bouwkosten

Stadsverwarming Constant Flow Verdeler
De Stadsverwarming Constant Flow wordt toegepast bij installaties die worden gevoed vanuit een
warmte-distributienet. Deze verdeler voldoet aan de eisen die reguliere stadsverwarmingsleveranciers
stellen. In de by-pass is een terugslagklep geplaatst. Hierdoor kan geen kortsluiting plaatsvinden tussen
aanvoer en retour.
De primaire retourwatertemperatuur wordt begrensd middels een RTL-ventiel. De thermostaatknop op
de primaire aanvoer laat u snel de gewenste watertemperatuur instellen (20-50 °C). Een regelafsluiter
stelt de meng- en primaire waterhoeveelheid in.
De stalen Stadsverwarming Constant Flow-verdeler is gepoedercoat en wordt toegepast bij vloerverwarming,
wandverwarming en hoofd- en basisverwarming in woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V of 24 V
zijn optioneel. Volumestroom is instelbaar 30-340 l/h, de benodigde voordruk is 10kPa.
Voordelen:
Geen drukschommelingen, elke groep 100 % hydraulisch in balans
Constant debiet over de groepen levert een stabiele temperatuurregeling
Geen comfort- en temperatuurklachten meer
	Energiebesparend
	Eenvoudige instelling
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Verdelers

Maatwerk verdeler? Dat kan.
U kunt kiezen uit ons standaard assortiment of een verdeler volgens eigen specificaties laten
ontwikkelen. Fabricage hiervan gebeurt in onze productiefaciliteit in Vorden.
Laat u informeren over uw mogelijkheden. Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail.
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Boxer

Boxer Verdeler
De Boxer-verdeler wordt gebruikt bij installaties met een hoog-temperatuur verwarmingssysteem
(b.v. HR CV-ketel). De eigen mengregeling van de verdeler bepaalt de aanvoertemperatuur
van de vloerverwarming. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste
watertemperatuur instellen (20-50 °C). De volumestroom op secundaire groepen is regelbaar via een
dubbel instelbaar aanvoerventiel.
De stalen Boxer-verdeler wordt toegepast bij vloerverwarming, wandverwarming en hoofd- en
basisverwarming in woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V of 24 V is optioneel.
Voordelen:
100 % hydraulisch neutraal
CV-systeem niet beïnvloed door vloerverwarming
Handmatig instelbaar
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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VK Verdeler
De VK-verdeler wordt gebruikt bij installaties met een laag-temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog
temperatuur koelingsysteem (b.v. warmtepomp). De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)
mengregeling in de installatie. De verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De aanvoerventielen op
de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling.
De VK-verdeler wordt toegepast bij vloerverwarming bij woningbouw en in de utiliteitsbouw. Ook wordt
de VK gebruikt bij vloer-, wand- en plafondkoeling (passieve koeling) en hoofd- en basisverwarming.
Stelaandrijving van 230 V of 24 V en debietmeters zijn optioneel.
Voordelen:
Geschikt voor verwarmen en koelen
Standaard rechts, voorbereid op aansluiting linkerzijde
Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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Stadsverwarming Verdeler

Stadsverwarming Verdeler
De Stadsverwarming-verdeler wordt toegepast bij installaties die worden gevoed vanuit een warmtedistributienet. Deze verdeler voldoet aan de eisen die reguliere stadsverwarmingsleveranciers stellen. In
de by-pass is een terugslagklep geplaatst. Hierdoor kan geen kortsluiting plaatsvinden tussen aanvoer
en retour.
De primaire retourwatertemperatuur wordt begrensd met een RTL-ventiel. De thermostaatknop op de
primaire aanvoer laat u snel de gewenste watertemperatuur instellen (20-50 °C). De volumestroom op
secundaire groepen is regelbaar via een dubbel instelbaar retourventiel.
De Stadsverwarming-verdeler wordt toegepast bij vloerverwarming- en koeling in woning- en
utiliteitsbouw met een aansluiting op een warmte-distributienet en als hoofd- en basisverwarming in
woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V of 24 V zijn optioneel.
Voordelen:
Voldoet aan eisen stadsverwarmingleveranciers
By-pass voorkomt kortsluiting aanvoer en retour
Primaire retourwatertemperatuur begrensd met RTL-ventiel
Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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VK 3-balks Verdeler
De VK 3-balks-verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag-temperatuur verwarmingssysteem
en hoog-temperatuur koelingssysteem. Door de gescheiden aanvoer van CV en GKW-water is het
mogelijk per groep te verwarmen of te koelen. De verdeler dient te worden aangesloten op een 3-pijps
systeem. De aanvoertemperatuur wordt bepaalt door de (voor)mengregeling in de installatie. De
geïntegreerde aanvoerventielen op secundaire groepen zijn voorzen van een instelbare debietregeling.
Deze worden voorzien van stelmotoren.
De VK 3-balks-verdeler is geschikt voor verwarming en koeling in woning- en utiliteitsbouw. De
verdeler, standaard rechts en voorbereid op linker aansluiting, kan worden toegepast bij wanden plafondverwarming en passieve koeling en wordt gebruikt als hoofd- en basisverwarming.
Stelaandrijving van 230 V of 24 V, een omschakelthermostaat en debietmeters zijn optioneel.
Voordelen:
Gescheiden aanvoer van CV- en koelwater
Geïntegreerde aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van
instelbare debietregeling
	Debietmeters zijn te voorzien van stelmotoren
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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Boxer 4-pijps Verdeler

Boxer 4-pijps Verdeler
De Boxer 4-pijps-verdeler wordt gebruikt bij installaties met een hoog-temperatuur
verwarmingssysteem en/of hoog-temperatuur koelsysteem (b.v. CV-ketel met koelmachine). De verdeler
is geschikt voor verwarmen en koelen. Omschakelen gebeurt met behulp van servo-motoren op de
primaire aanvoer- en retourventielen. De volumestroom op de secundaire groepen is te regelen via een
dubbel instelbaar retourventiel.
De Boxer 4-pijps-verdeler is geschikt voor vloerverwarming- en koeling in woning- en utiliteitsbouw
waar een CV- en GKW-systeem wordt toegepast (4-pijps). De verdeler kan tevens worden toegepast bij
passieve vloer-, wand- en plafondkoeling en als hoofd- en basisverwarming. Stelaandrijving van 230 V of
24 V, een omschakelthermostaat en debietmeters zijn optioneel.
Voordelen:
100 % hydraulisch neutraal
Aanvoertemperatuur bepaald door mengregeling van installatie
Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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VK 4-balks Verdeler
De 4-balks-verdeler wordt gebruikt bij installaties met een laag-temperatuur verwarmingssysteem en
een hoog-temperatuur koelsysteem. Dankzij de gescheiden aanvoer en retour van CV- en GKW-water
wordt verwarmen en koelen per groep mogelijk. De verdeler behoort te worden aangesloten op een
4-pijps systeem. Een (voor)mengregeling in de installatie bepaalt de aanvoertemperatuur. Geïntegreerde
aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling. Deze worden
voorzien van stelmotoren.
De 4-balks-verdeler is geschikt voor vloerverwarming- en koeling in woning- en utiliteitsbouw. De
verdeler kan tevens worden toegepast bij wand- en plafondverwarming en passieve koeling. Te gebruiken
voor hoofd- en basisverwarming. Stelaandrijving van 230 V of 24 V en debietmeters zijn optioneel.
Voordelen:
Per groep te verwarmen of koelen
Mengregeling van installatie bepaalt aanvoertemperatuur
Geïntegreerde aanvoerventielen op de secundaire groepen met instelbare debietregeling
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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Verdeelstation (RVS)

Verdeelstation (RVS)
Het Verdeelstation (RVS) van RIHO Climate Systems is een effectieve en solide verdeler voor
vloerverwarming. In het station scheidt een platenwisselaar het secundaire circuit van het primaire
verwarmingssysteem. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste
watertemperatuur instellen (20-50 °C). De volumestroom op secundaire groepen is regelbaar
via een dubbel instelbaar aanvoerventiel. De eigen mengregeling van de verdeler bepaalt de
aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.
Verdeelstation (RVS) wordt toegepast in systemen waarbij vloerverwarming moet worden gescheiden van
het CV-water. Bovendien wordt het verdeelstation ingezet bij het vorstvrij houden van opritten, laadkuilen
en parkeerplaatsen. Ook wordt het station gebruikt als vloerverwarmingssysteem onder vriesceldeuren
en als hoofd- en basisverwarming. De verdeler wordt geleverd inclusief wisselaar, expansievoorzieningen
en overstort-beveiliging. Stelaandrijving van 230 V or 24 V en debietmeters zijn optioneel.
Voordelen:
	Duurzaam roestvast staal
	Eigen mengregeling
Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel
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RIHO Climate Systems

VK Verdeelstation
Het VK Verdeelstation van RIHO Climate Systems is een verdeler geschikt voor verwarmen en koelen. In
het station scheidt een platenwisselaar het GWK-circuit van het CV-circuit. Het overschakelen gebeurt
met behulp van servo-motoren op de primaire aanvoer- en retourventielen. De aanvoertemperatuur
wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie. De verdeler wordt geleverd inclusief
wisselaar en expansievoorzieningen. De volumestroom op secundaire groepen is regelbaar via een
dubbel instelbaar aanvoerventiel.
Het VK Verdeelstation wordt gebruikt als standaard bij vloerverwarming- en koeling, in woningbouw en
utiliteitsbouw, als het GKW en het CV-systeem gescheiden worden toegepast (4-pijps). Bovendien wordt
het verdeelstation ingezet als passieve koeling voor vloeren-, wanden- en plafonds en als hoofd- en
basisverwarming.
Exclusief Stelaandrijving van 230 V of 24 V, debietmeters en omschakelthermostaat.
Voordelen:
Geschikt voor verwarming en koeling
Aanvoertemperatuur bepaald door mengregeling van installatie
Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel
Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating
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Verdelerkasten

Hoogwaardig, tijdloos design
Elke kast wordt met zorg gefabriceerd in onze productiefaciliteit in Vorden. De collectie
bestaat uit een vaste maatreeks. Kasten worden uitgevoerd in plaatstaal en afgewerkt met een
lichtgrijze coating (RAL 7035).

“	Een goed toegankelijke verdeelkast die de verdeler
		 goed beschermd.”
Iedereen z’n eigen verdeelkast.
Een mooi technologisch hardwaresysteem verdient de juiste verpakking. Daarom ontwerpt en bouwt
RIHO Climate Systems een uitgebreide reeks verdeelkasten. Deze kasten zijn leverbaar als opbouw, opbouw met deur, inbouwkast en als afsluitbaar afdekraam met een deur voor voorzetwanden. Zo past de
kast altijd in uw interieur, zonder op te vallen.
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Verdelerkasten

Verdelerkast op maat
Onze collectie verdelerkasten bestaan uit een vaste maatreeks, maar niet alle projecten zijn allemaal
even standaard.
RIHO Climate systems beschikt over een eigen productiefaciliteit waar ook maatwerk op een snelle en
hoogwaardige manier geproduceerd kan worden. Dus wilt u een andere kleur of andere kastmaat? Dat
kan! Bel met onze specialisten voor meer informatie 0575-555 999 (tijdens kantooruren) of stuur een
mail naar: info@rihoclimatesystems.nl

Een voorbeeld: Verdelerkast op maat gemaakt, gecombineerd met brandslanghaspelkast.
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Comfortiser

Energie besparen met de Comfortiser
De Comfortiser instelbare pompschakelaar schakelt de circulatiepomp van de vloerverwarming uit,
indien de aanvoertemperatuur vanuit de CV-ketel lager is als de ingestelde temperatuur. Buiten het
stookseizoen wordt de pomp eens in de 14 dagen circa 1 minuut ingeschakeld om vastlopen van de pomp
te voorkomen.
Het gebruik van de Comfortiser pompschakelaar geeft al gauw een energiebesparing van 80% en
verdient zich zo binnen korte tijd terug.
De Comfortiser zorgt voor een langere levensduur van de circulatiepomp en is geschikt voor elk type
vloerverwarmingsverdeler met pomp.
Voordelen:
	Energiebesparing van ruim 80%
Terugverdientijd vanaf 9 maanden
Langere levensduur van circulatiepomp
	Efficient gebruik van de circulatiepomp
Meer comfort, uw vloer blijft langer warm
Geschikt voor elk type vloerverwarmingsverdeler, met pomp.
In combinatie met Riho Boxer constant flow verdeler tot wel 95% energie zuiniger.
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In de praktijk: Vloerverwarming voor thuis

Constant Flow Verdeler voor thuis

Zelfbouwkavels zijn populair. RIHO Climate Systems ondersteunt zelfbouwers bij het
energiezuinig inrichten van hun warmtebeheer en koeling: van ontwerp tot uitvoering. In
Almere waren we de klimaatpartner bij de bouw van een energiezuinige villa. Doel: met
een geïntegreerd klimaatsysteem overal een vaste temperatuurbalans realiseren.

Oplossing RIHO CS

Gekozen werd voor een moderne oplossing:
warmte-/koude opslag, met vloerverwarming
als basis en passieve wand- en plafondkoeling
op de etages. Omdat de architect naregeling van
het verwarmingssysteem wilde voorkomen werd
gekozen voor het inzetten
VK Constant Flow-verdelers.

Resultaat

De VK Constant Flow-verdelers werden in
slechts enkele dagen gemonteerd in een speciale
kelderruimte en getest. De volumestroom werd
ingesteld op de berekende debieten. Dit betekende
in deze villa een rendementsverbetering ten
opzichte van standaard VK Verdelers. De
energiebesparing na het eerste jaar was fors.
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In de praktijk: Vloerverwarming voor installateurs

CF Verdeler + Comfortiser voor installateurs

Woningbouwverenigingen als Ariëns Zorgpalet zoeken naar kostenefficiënte manieren het
energieverbuik van hun bestaande woningcontingent te verlagen. RIHO Climate Systems en
installatiepartners als installateur Klein Poelhuis ondersteunen hen. Modern warmtebeheer
met Constant Flow verdelers maakt energiebesparingen tot 95% mogelijk. Bij aanschaf iets
duurder dan standaard verdelers, maar met een korte terugverdientijd: al vanaf anderhalf jaar.

Oplossing RIHO CS

Woningbouwverenigingen als Ariëns Zorgpalet
worden meer en meer afgerekend op resultaten.
RIHO Climate Systems en haar installatiepartners
begrijpen dat. Daarom werken we bij renovatieen isolatieprojecten bewust samen in integrale
installatieteams. Duurzame ontwerpoplossingen
beginnen op de tekentafel. Zo komen we altijd
samen met de klant, aannemer en installateur
tot de keuze voor de Constant Flow verdeler. Een
kleine schakel in het gehele warmtebeheer, maar
wel een die actief bijdraagt aan het verkrijgen
van een constante temperatuurbalans en
energiebesparing. Het resultaat dat u zoekt.
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Resultaat

De Constant Flow verdeler is een
klimaatkampioen. Maar samen met de
Comfortiser levert de Constant Flow verdeler
helemala ongekende prestaties. In een
testopstelling bij een lokaal woningbedrijf (vijf
woningen) werd per huisnummer gemiddeld
155 euro per jaar bespaard. Het energieverbruik
nam drastisch af, mede door het constant debiet
over de groepen: een unieke eigenschap van de
Constant Flow verdeler.

In de praktijk: Vloerverwarming voor bedrijven en instellingen

Constant Flow voor Zozijn zorgcentra

Zozijn, de Gelderse instelling die mensen met een beperking ondersteunt bij wonen en
werken, vindt dat ‘kwaliteit’ aantoonbaar en meetbaar moet zijn in haar centra. Het gaat
om het bieden van het juiste comfort. Reden dat Zozijn bij het ontwikkelen van nieuwe
groepswoningen in Gelderland en Overijssel kiest voor hoogwaardige verdelertechniek
van RIHO Climate Systems.

Oplossing RIHO CS

Duurzaamheid telt. Elke nieuwe groepswoning
die Zozijn de komende jaren in Gelderland en
Overijssel realiseert, wordt standaard uitgevoerd
met warmtepomptechniek. RIHO Climate Systems
adviseerde hierbij de VK Constant Flow-verdeler
als vaste balansmaker. Deze verdeler garandeert
dat de vloerverwarmingsinstallatie in alle ruimten
van een zorgcentrum constant is.

Resultaat

Door de duurzame VK Constant Flow-verdelers
levert te integreren in het bouwbestek is een
eigen duurzaamheidsstandaard gerealiseerd.
De temperatuurregeling van vloerverwarming
is stabiel, verwarmen en koelen gebeurt sneller
en er wordt permanent energie bespaard. RIHO
Climate Systems levert met de VK Constant Flowverdeler zo een meetbare én voelbare bijdrage aan
de zorgprestatie van Zozijn.
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RIHO Climate Systems
Nijverheidsweg 3
7251 JV Vorden
T: +31 (0) 575 55 59 99
F: +31 (0) 575 55 59 43
info@rihoclimatesystems.nl
www.rihoclimatesystems.nl

