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KEMPER - ThermoSysteem

Aanvraagformulier
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Geachte klant,

wij ondersteunen u graag bij het ontwerp van uw project en de berekening van het KEMPER ThermoSysteem.   Om 
een specifieke berekening van de omvang / dimensies van het systeem te kunnen maken gericht op het beoogde 
gebruik en tegelijkertijd energie-efficiënt en hygiënisch, hebben we van u wat gegevens nodig over het project. 
Daarom verzoeken wij u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij maken dan in ongeveer 5 
werkdagen een berekening volgens de geldende normen en regelgeving en met inachtneming van de door u 
opgegeven waardes. Mocht u vooraf nog vragen hebben over het KTS-systeem, neemt u dan contact met ons op, 
tel. +31-(0)418-651555. Informatie over het KTS-systeem vindt u ook op: http://www.thermosystem-kts.com.

Uw KTS-Team

1 | Datum: Antwoord gevraagd voor:

2 | Contactgegevens *) Projectgegevens

Bedrijf: Projectnaam:

Contactpersoon: Contactpersoon:

Straat: Straat:

Postcode/plaats: Postcode/plaats:

Telefoon: Telefoon:

E-mail: E-mail:

3 | Gebouwencategorie/-gebruik *)

Woongebouw  Eengezins-/meergezinswoning 

Sporthal  Ziekenhuis (Beddenhuis) 

Zwembad  Seniorenwoningen/-flat 

Kantoorgebouw  Hotel 

Industrie  Andere gebouwen
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Kwaliteit is bij ons de norm  sinds 1864

*)   Verplicht veld (deze velden moeten verplicht ingevuld worden, zodat het KTS-systeem berekend kan worden)



Aanvraagformulier

4 | Gegevens over het gebouw / Gebruik van het warm water (PWH-)systeem

Woongebouw:  Berekening volgens DIN 4708

Afd. Nr. van de  
woongroepen

Aantal
woningen

Aantal
kamers

Piekduur 
[min]

Sanitaire voorzieningen
badkamer

[Douche / Wastafel / Bad]

Sanitaire voorzieningen 
gasten-wc

[Douche / Wastafel / Bad]

Opmerkingen

Publiek/commercieel:    Berekening op basis van gelijktijdigheid

Benaming tapproces
Verbruiksduur Volumestroom 

[l/s]
Gelijktijdigheid 

[%]
Aantal tappunten

Van [tijdstip] Tot [tijdstip] 

5 | Gegevens warm water (PWH)

Hoogte/hoeveelheid Opmerkingen

[°C]

[l/d]

Gegevens

PWH-temperatuur 

Warm water verbruik

Piek volumestroom *) [l/h]

6 | Gegevens circulatieleidingen (PWH-C)

Gegevens Hoogte/hoeveelheid Opmerkingen

Circulatie-volumestroom *)

Als de circulatie-volumestroom niet bekend is, 

geef dan de totaallengte van alle leidingen in het 

warm water aan (PWH en PWH-C in m)

[l/h]

Temperatuurverschil [K]

7 |

Ja Nee Opmerkingen

Gegevens desinfectie 

Geplande desinfectie-methode 

Thermische desinfectie  

Chemische desinfectie  

Aanwijzing: met de  ThermoBox  is een  thermische desinfectie  zonder aanvullende componenten mogelijk. 
Voorwaarde: de  aanvoertemperatuur en het vermogen van de warmtebron moeten groot genoeg gedimensioneerd zijn om een PWH-temperatuur  
van  70°C op ieder tappunt te garanderen.

*)   Verplichte velden (deze velden moeten ingevuld worden om een KTS-systeem te kunnen berekenen)
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8 |

Informatie Opmerkingen

Gegevens warmtebron 

Gegevens

Soort warmtebron - Stadsverwarming

Boiler op vaste brandstof

Boiler op olie / gas

WKK

Anders:
…………………………………………………

[kW]Minimaal beschikbaar vermogen voor de 

warm waterbereiding *)

Minimale aanvoertemperatuur belading *) [°C]

Warm water voorrangsschakeling -
Ja  Nee  

9 | Gegevens warmteopslag

Ja Nee Opmerkingen

 

 

Ontwerp van de ThermoTank gewenst?

Aansluiten van reeds beschikbaar voorraadvat? 

Druktrap van de ThermoTank *) 0,3 MPa 

0,6 MPa 

1 MPa 

Standaard

Uitgebreide standaard bij grote projecten 

Speciale uitvoering, levertijd ca. 10-12 weken

Informatie Opmerkingen

[m]

Koper Staal RVS Koolstofstaal

Informatie Opmerkingen

[m]

[m]

[m]

Gegevens verwarmingscircuit

Afstand tussen voorraadvat en ThermoBox 

Materiaal leidingen in verwarmingscircuit  

Maten t.b.v. binnenbrengen en opstellen 

Kantelhoogte (Hoogte plafond) 

Deurbreedte

Beschikbare oppervlakte ThermoBox ITB x bTB 

Beschikbare oppervlakte ThermoTank ITT x bTT [m]

10 Met het aanvraagformulier mee te leveren documenten:

Stuur voor het bepalen van de juiste warmtewisselaar een actuele drinkwateranalyse mee. Deze is bij de locale waterleverancier te verkrijgen. Indien 
geen wateranalyse wordt meegestuurd, wordt een warmtewisselaar met EPDM-afdichting gekozen, wat eventueel kan leiden tot de keuze voor een 
duurdere ThermoBox dan strikt noodzakelijk is.

Aanvraagformulier

*)   Verplichte velden (deze velden moeten ingevuld worden om een KTS-systeem te kunnen berekenen)
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