
Geiservervangingsboiler 

AquaSafe 



AquaSafe  
dé geiservervangingsboiler
Er gebeuren helaas nog steeds ongelukken met de gasgeisers. Met de 
geiservervangingsboiler Aquasafe is dit verleden tijd. De AquaSafe 
werkt op elektriciteit en is hiermee de veiligste, meest verantwoorde  
en duurzame vervanging voor de gasgeiser in de keuken. 

In bestaande woningen is de AquaSafe vaak het meest geschikte 
alternatief qua veiligheid en duurzaamheid. De AquaSafe beschikt 
over een gepatenteerd hydroblok voor efficiënt waterverbruik en is 
gemakkelijk te installeren op de plaats van de ‘oude’ keukengeiser. 

ga voor gemak
De hoeveelheid warm water is ruim voldoende voor het verbruik 
overdag. Met behulp van de boostfunctie kan er binnen korte tijd 
extra warm water gecreëerd worden.  

De AquaSafe wordt geleverd inclusief bevestigings-, 
aansluitmaterialen en inlaatcombinatie. Ook beschikt de AquaSafe 
over een aansluiting voor de douche en is gemakkelijk en snel te 
installeren.

5 jaar garantie op binnenketel
Op de binnenketel van de Aquasafe zit 5 jaar garantie.  
Voor de andere onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar. 
Deze boiler voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitseisen.

• Geen koolmonoxide- en condensprobleem
• Makkelijk en snel te installeren
• Onderhoudsvrij
• Geschikt voor woningen met een plafondhoogte vanaf 240 cm
• Hoog tapcomfort en hoogwaardige isolatie



Globale richtlijn voor de benodigde hoeveelheid warm water d.m.v. temperatuurinstelling

verbruik per dag bij 60 °C instelling hoeveelheid voorraadtemperatuur

ca. 70 liter Stand ECO ca. 65 °C

ca. 110 liter Stand COM ca. 88 °C

Comfortvergelijking

aquasafe geiser Cv-Combi badgeiser elektrisChe  
boiler 80 l

Tapdebiet ca. 3,0 l/min 2 - 2,5 l/min 5 l/min 5 l/min > 5 l/min

Douchetijd 

nacht / dag

23 - 37 min / 

47 - 73 min

onbeperkt onbeperkt onbeperkt 16 - 25 min / bij 5 l/min 

30 - 50 min

Gem. verbruik 60 - 100 l/dag 60 - 100 l/dag 90 - 150 l/dag 90 - 150 l/dag 100 - 120 l/dag

Voor een
gezond & veilig 

binnenmilieu



Geiservervangingsboiler 

AquaSafe 

Technische gegevens Inventum AquaSafe® boiler

afmetingen en gewiCht

Boilerinhoud 70 liter

Hoogte 1185 mm (mantel)* = hoogte mantel. Hoogte incl. hydroblok onderzijde = 1255 mm

Breedte 400 mm

Diepte 400 mm

Gewicht leeg/vol 29,5 kg / 100 kg

elektrisChe aansluiting

Elektronische boilerregeling met klok. Display met tijdaanduiding. Opwarming van 23:30 - 06:30 uur (nachttarief). Regelt beschikbaar  

warm water. Opwarming automatisch op nachttarief (indien dubbele meter geplaatst) en extra opwarming op dagstroom.

Legionellaveilig Ja Elektronische regeling garandeert  

min. 65 °C voorraadtemperatuur.

Vermogen 1200 W (nachtstroom) 1200 W (dagstroom).

Aansluiting Stekker + 2 m snoer Op bestaand geaarde wandcontactdoos  

in keuken

Extra groep / nachtrelais Nee Geen extra elektrische groep / geen TF-relais 

(nachtrelais) nodig.

hydroblok

Taptemperatuur ca. 60˚C Koud- en warmwaterkraan, doorstroom- en 

temperatuurbegrenzing, geïntegreerde 

inlaatcombinatie en flexibele aansluitslangen.Tapdebiet ca. 3,0 l/min

inhoud instelling Economy (ECO) Comfort (COM)

Temperatuur ca. 65˚C ca. 85˚C

Beschikbaar warm water van 60 °C 77 liter 110 liter

Totale taptijd 2,7 l/min 24 minuten 34 minuten

Nullastverlies 28,5 W 57,5 W

inhoud instelling Economy (ECO) Comfort (COM)

Materialen

Ketel RVS

Isolatie PU Schuim (CFK-vrij)

Mantel Epoxy gelakt plaatstaal

energielabel B

inventum technologies b.v.
adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten   postadres Postbus 275, 3990 GB Houten  

tel +31 (0)30 274 84 84   fax +31 (0)30 274 84 85   mail info@inventum.com   web www.inventum.com

Wijzigingen voorbehouden
Inventum behoudt zich, in 
verband met voortdurende 
productinnovaties, het recht  
voor om zonder voorafgaande 
mededeling bovenstaande 
specificaties te wijzigen.
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