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Introductie
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 

miljoen gebouwen in Nederland vrij zijn van 

aardgas. Steeds meer Nederlanders investeren 

dan ook in duurzame energie waarmee hun 

huishouden wordt voorzien van verwarming, 

warm tap water en elektriciteit. Alhoewel deze 

transitie een grote stap in de goede richting 

is, blijven hernieuwbare bronnen afhankelijk 

van weersomstandigheden waarbij de energie 

productie piek vaak de energie consumptie piek 

misloopt.
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Plaatsing & Design Intelliator

Intellistove Intellistove MAX

Productspecificaties 

Wij geloven dat spaarzaam omgaan met de 

middelen die we hebben de sleutel is naar 

een CO2-neutraal 2050 en daarmee dat de 

oplossing ligt in opslaan van deze duurzaam 

opgewekte energie.

Desalniettemin zijn wij van mening dat een 

milieu bewust leven niet ten koste hoeft te 

gaan van uw interieur of levensstijl. Daarom 

bieden wij moderne, stijlvolle oplossingen die 

aangepast zijn op uw behoeften en wensen, 

zonder ingrijpende verbouwingen.



Intelliator

Op het eerste oog 
lijkt het misschien 
een raar gezicht, zo’n 
enorm gevaarte in 
de woonkamer. Maar 
tijdens het tekenproces 
is hier wel degelijk over 
nagedacht. De wellicht 
bijzondere plaatsing 
heeft twee redenen: 
ten eerste is het qua 
installatie ideaal, vaten 
met van dergelijk formaat 
passen vaak niet door 
de smalle bochten die 
wen-teltrappen maken. 
Daarnaast vinden wij dat 
apparatuur best gezien 
mag worden, mits het een 
goed design heeft.

Plaatsing 
& Design

“Combinatie van een verwarmingssysteem en warmteopslag 
betekent niet dat op functionaliteiten ingeleverd hoeft te 
worden.”

(Concept B)

Door slim gebruik te maken van 
een pomp en ventilatoren kan 
met geforceerde convectie de 
verwarming naar wens geregeld 
worden. Een netwerk van radiatoren 
wordt aangesloten op een 
warmtepomp of andere externe 
systemen en kunnen samen aan 
de energievraag voldoen. Enkele 
radiatoren zullen ook tapwater 
bufferen die met een efficiënte 
warmtewisselaar; energie onttrekt uit 
het verwarmingswater.
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Gemiddelde cijfer uit de enquête:

(n = 47)

Enquete quotes:

“Slim gebruik gemaakt van huidige /    
herkenbare woonkamer accessoires .”

“Mooier dan de huidige radiatoren van 
nu.”
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(Concept A) (Concept C)

De intellistove MAX heeft dezelfde 
technische werking als de 
Intellistove. Deze techniek wordt 
alleen in een andere vorm toegepast 
bij de MAX uitvoering. De Intellistove 
MAX verschilt vooral in volume. 
Bij het dienen als tv meubel is het 
mogelijk om een grotere ruimte in 
de woonkamer te gebruiken. Alleen 
kan dit model daardoor niet in de 
traditionele cilindrische vorm worden 
ontwikkeld.
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Gemiddelde cijfer uit de enquête:

(n = 47)

Enquete quotes:

“Past goed in een moderne inrichting.”

“Goed geintregeerd in het huis.”
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Intellistove

Door tapwater met hoogwaardige 
warmte op te slaan, wordt 
ruimte-efficiëntie gemaximaliseerd 
terwijl verlies als gevolg van de 
hoogstaande isolatie minimaal is. 
Met een warmtewisselaar wordt 
deze energie vervolgens benut om 
vloerverwarming van warm water te 
voorzien.

Intellistove MAX

“Vapor fire water technology, infrarood verwarmingsplaat én 
wateropslag combineren wateropslag met de esthetiek van een 
kachel.”
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Gemiddelde cijfer uit de enquête:

(n = 47)

Enquete quotes:

“Het uiterlijk is mooi verwerkt in geheel 
van de kamer. Een kachel werkt in vele 
gevallen sfeerverhogend.”

“Ziet er huiselijk en industrieel uit.”

“Mooi, niet te opvallend en functioneel.”
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“Vervanging van een schouw door een warmtebuffer behoudt de 
functionaliteit van een open haard zonder dat ruimte verloren 
gaat”



Product
specificaties

Intelliator Intellistove Intellistove 

Waterpomp

Zonneboiler

Verwarmingselement

Pompen

Elektrische aansluiting

Modulair
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880

1173

976

978 / 98

0,60 x 1,90 x 1,50

Volume (l)

Tap water productie bij 55°C (l)

Productiekosten excl btw (€)

Massa vol/leeg (Kg)

Dimensies L/W/H (m)

Primair opslagmedium:

Samenwerking met externen:

Overige Kenmerken:

Tapwater

Radiatorwater

Vloerverwarming

Waterpomp

Zonneboiler

Verwarmingselement

Pompen

Elektrische aansluiting

Modulair

Volume (l)

Tap water productie bij 55°C (l)

Productiekosten excl btw (€)

Massa vol/leeg (Kg)

Dimensies L/W/H (m)

Primair opslagmedium:

Samenwerking met externen:

Overige Kenmerken:

Tapwater

Radiatorwater

Vloerverwarming

Waterpomp

Zonneboiler

Verwarmingselement

Pompen

Elektrische aansluiting

Modulair

Volume (l)

Tap water productie bij 55°C (l)

Productiekosten excl btw (€)

Massa vol/leeg (Kg)

Dimensies L/W/H (m)

Primair opslagmedium:

Samenwerking met externen:

Overige Kenmerken:

Tapwater

Radiatorwater

Vloerverwarming
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-

-

148

38

783

223 / 75

0,25 x 2,55 x 0,55

345

460

946

383 / 38

0,77 x 0,65 x 1,75



https://www.saxion.nl/onderzoek/smart-industry/industrial-design

https://www.saxion.nl/onderzoek/areas-and-living/duurzame-energievoorziening


