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XTREME

In de Xtreme van Intergas gaan prestaties, intuïtieve bediening, 

een eigentijds design en een extreem hoog rendement op 

warmwater hand in hand. 

Deze unieke kenmerken maken de Xtreme uitermate geschikt  

voor zowel de nieuwbouw als vervangingsmarkt.

Extreem hoog rendement 
op warmwater
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INNOVATIEVOOROP IN INNOVATIE

Innovatieve wisselaars
De Intergas Xtreme maakt gebruik van het beproefde concept van de dubbele  

aluminium twee-in-een warmtewisselaar. Het gepatenteerde Intergas ontwerp, 

met twee gescheiden koperen circuits, zorgt voor optimale warmteoverdracht  

en minimaal warmteverlies. Het CV-water en het koude tapwater stromen 

rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen 

en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. 

Naast deze beproefde wisselaar wordt in de Intergas Xtreme gebruik gemaakt 

van een tweede warmtewisselaar (warmte terugwin unit). Deze tweede warmte-

wisselaar is geïntegreerd in de rookgasafvoer van het toestel waarmee de  

verbrandingsgassen nog verder afgekoeld worden. Tevens wordt de rest- 

warmte van de rookgassen tijdens CV-gebruik benut om het tapwater voor  

te verwarmen. Hierdoor is er minder energie nodig om het water op  

temperatuur te brengen. 

Door toepassing van deze technologie wordt een extreem 

hoog rendement behaald. De Xtreme noemen wij niet voor 

niets de Xtreme, al vanaf een Q brutotap van 9.000 MJ/jaar en 

bruto-warmtebehoefte van 19.000 MJ/jaar voor verwarming 

bereikt het toestel zijn maximale rendement en mag gerekend 

worden met een jaartaprendement EPN van 1,15.

Jaartaprendement EPN (Hs) 1,15 

127,6% (Hi)



Nieuwbouw (EPC)

Het toepassen van een Xtreme in een nieuwbouwwoning maakt het  

eenvoudiger om aan de steeds strengere eisen van de Energie Prestatie 

Norm bij het bouwen van een woning te voldoen. Naast de enorme winst  

op warm tapwater, wordt door de toepassing van een geschakelde voeding 

nog meer winst behaald. Tezamen kan de besparing, afhankelijk van het 

type woning en de bruto warmtebehoefte, flink oplopen en kunnen kostbare 

(bouwkundige) voorzieningen achterwege worden gelaten. 

 

VOOROP IN NIEUWBOUWEPC

Maximale CO2-reductie  
tegen de laagst  
mogelijke kosten

(Hi)

Jaartaprendement 
EPN (Hs) 1,15

127,6%

Bestaande bouw (EPBD)

Door het toepassen van een Xtreme in uw bestaande woning kunt u een  

flinke stap maken in het verbeteren van de energieprestatie van uw woning. 

De Intergas Xtreme cv-ketel zorgt direct voor een significante energie- 

besparing, op zowel gas als elektriciteit. Door zijn hoge jaartaprendement 

wordt het zeer eenvoudig om de CO2–uitstoot van uw woning flink te  

reduceren. Bovendien zorgt het toepassen van een Xtreme voor een  

flinke verbetering op het Energie Prestatie Label van uw woning. 
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Verklaring conform norm 

 
PRIMAIR HULPENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMING 

van Intergas Xtreme 36 ketel t.b.v. NEN 7120 en ISSO 82.1 

 
Voor de Intergas Xtreme 36 ketel is de berekeningswijze van 

het primair hulp-energiegebruik voor verwarming vastgesteld 

voor gebruik in NEN 7120 en ISSO 82.1.  

Deze berekeningswijze is conform de in NEN 7120, bijlage 

C, gegeven normatieve methode voor “Bepaling elektrisch 

hulp-energiegebruik voor centrale verwarming met 

individuele toestellen”.  

 
De hiermee berekende waarde van het hulp-energiegebruik 

WH;aux mag worden gebruikt in plaats van de waarde zoals 

die in hoofdstuk 14.7 wordt berekend op basis van forfaitaire 

waarden. De waarde mag worden gebruikt in formule 14.2 in 

hoofdstuk 14.1.2 van NEN 7120. 

 

 
Fabrikant:  

Intergas Verwarming B.V.  

 

Adres:  

Postbus 6 

7740 AA  Coevorden 

 
T: +31(0)524 - 51 23 45 

 
Site:  

www.intergas-verwarming.nl  

Toestel:  

Xtreme 36 

 

Deze verklaring betreft een  

samenvatting van onderzoek  

Deze verklaring is geldig tot  

1 januari 2020 

Rapport: 

Hulpenergiegebruik van de Intergas Xtreme 36 ketel t.b.v. 

verklaring conform norm voor NEN 7120 (2017-08) 

Ir. J. van Wolferen 

VWR, Apeldoorn, juni 2017 

 
Alle rechten voorbehouden 

© 2017 Van Wolferen Research 

 
Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige 

beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar 

van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring 

geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van 

andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen 

oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 
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Ir. J. van Wolferen  

 
T: +31(0)55 - 542 52 73 

E: hans.vanwolferen@hetnet.nl 
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Code verklaring: 20160810GGTPWB 

Verklaring geldig vanaf   25-03-2016 

 
 
Op basis van de testmethode uitgewerkt in de werkgroep PFHRT van de VFK (rapport dd. 15-01-2014) zijn in 

opdracht van Intergas verwarming B.V. door KIWA Nederland BV PFHRT-metingen uitgevoerd.  

 
Product : Intergas Xtreme 36 

Type  : HR107-CW5 combiketel met geïntegreerde PFHRT 

Fabrikant : Intergas Verwarming B.V. 

Adres : Postbus 6 
  7740 AA Coevorden 

Website : www.intergas-verwarming.nl 

 
Op basis van de energiehoeveelheid ten behoeve van de jaarlijkse energiebehoefte verwarming (QH;dis;nren;an 

MJ/Jaar) en de energiehoeveelheid ten behoeve van de jaarlijkse energiebehoefte warm tapwater (Qw;dis;nren;an 

MJ/jaar) kunnen voor de NEN7120 of ISSO 82.1 berekeningen onderstaande rendementswaarden worden 

gehanteerd: 

QH;dis;nren;an Rendement Intergas Xtreme 36 

(MJ/jaar) 
Qw;dis;nren;an(MJ/jaar) 

  
6500 9000 11500 14000 

Van 
Ƞw,gen,gi op Hs 

0 0,975 0,975 0,950 0,950 

500 0,975 0,975 0,975 0,950 

1200 1,000 0,975 0,975 0,950 

3400 1,000 1,000 0,975 0,950 

4300 1,025 1,000 0,975 0,950 

5000 1,025 1,000 0,975 0,975 

5800 1,025 1,000 1,000 0,975 

7200 1,050 1,000 1,000 0,975 

7500 1,050 1,025 1,000 0,975 

Vervolg  zie volgende bladzijde 
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De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend 

gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. 

Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuïtief, 

eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design 

zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. 

De Intergas Comfort Touch toont de huidige kamertemperatuur, de gewenste  

temperatuur is met een eenvoudige ‘touch’ gemakkelijk te verhogen of te verlagen.  

U wilt helemaal geen temperatuur op het display zien? Geen probleem,  

één simpele wijziging en het display toont alleen de warmtevraag.

COMFORT TOUCH  
THERMOSTAAT

Altijd en overal 
uw comfort in de hand

VOOROP IN COMFORT

Alle Xtreme toestellen zijn standaard voorzien van RF-module  

en volledig voorbereid op de toekomst. Hierdoor wordt het  

nog eenvoudiger om in combinatie met de Intergas Gateway,  

de Comfort Touch thermostaat en Comfort Touch  app uw  

verwarming te bedienen via de smartphone.



> Extreem hoog rendement op warmwater

> Jaartaprendement EPN (Hs) 1.15

> Jaartaprendement 127,6% (Hi)

> Ideaal voor nieuwbouw en vervanging

> Tappatroon XXL

> Touchpanel bediening

> Beste uit Test Consumentenbond September 2017

XTREME  24 30  36

Verwarming    

Energie efficiëntie klasse voor ruimteverwarming - A A  A

Nom. belasting onderwaarde (Hi) kW 3.6 - 14.0 3.6 - 20.0 3.6 - 32.7

Nom. belasting bovenwaarde (Hs) kW 4.0 - 15.5 4.0 - 22.2 4.0 - 36.3

Opwekkingsrendement CV EPN (Hs)  0,95 0,95 0,95

Jaartaprendement EPN (Hs)  0,925 0,975 1,15

Tapwater    

Capaciteitsprofiel tapwater - L XL XXL

Energie efficiëntie klasse voor waterverwarming  - A A  A

Nom. belasting onderwaarde (Hi) kW 3.6 - 25.1 3.6 - 30.5 3.6 - 32.7

Nom. belasting bovenwaarde (Hs) kW 4.0 - 27.8 4.0 - 33.8 4.0 - 36.3

Tapdrempel l/min 1,5 1,5 1,5

Tapwaterhoeveelheid 60°C l/min 6 7,5 9

Tapwaterhoeveelheid 40°C l/min 9 12,5 15

CW-klasse - 3 4  5

Inbouwmaten en gewicht  

Hoogte mm 706 766 826

Breedte mm 450 450 450

Diepte mm 277 277 277

Gewicht kg 28 32 36

Technische specificaties onder voorbehoud

Technische specificaties

XTREME
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