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SUPERFLOW

VOOROP IN TECHNIEK FLOW

Wilt u ongestoord kunnen genieten van een stortdouche? 

Of op meerdere punten gelijktijdig warmwater gebruiken? 

Dan is de Intergas Superflow dé oplossing. De Superflow van 

Intergas is de nieuwste innovatie op het gebied van warmwater  

doorstroomtoestellen gebaseerd op de vertrouwde Intergas techniek 

die al jaren wordt toegepast in de Kombi Kompakt-lijn. De Intergas 

Superflow is een hoogrendement warmwater doorstroomtoestel 

en levert een overvloedige hoeveelheid warmwater van constante 

temperatuur zonder dat een voorraadvat nodig is. 

Voorop in warmwater comfort



       

INNOVATIE
VOOROP IN INNOVATIE

De Superflow is voorzien van state-of-the-art elektronica 

en intern volledig solid state. De gasklep, ontsteking en 

ventilator worden rechtstreeks aangestuurd vanuit de 

elektronica. Hierdoor is het aantal bewegende delen verder 

afgenomen met een hoge bedrijfszekerheid tot gevolg.  

Innovatieve
warmtewisselaar
De Superflow maakt gebruik van het beproefde en gepatenteerde Intergas 

concept, een warmtewisselaar met een volledig geïntegreerd koperen tapspiraal. 

Het unieke Intergas ontwerp zorgt voor optimale warmteoverdracht en een 

minimaal warmteverlies.

Het tapwater stroomt rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rook-

gassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. 

Het warmtelabyrint dat in de Kombi Kompakt HReco voor ongekende prestaties 

zorgt is ook toegepast in de warmtewisselaar van de Superflow.



XXL als maatstaf 
voor warmwater comfort

De Intergas Superflow heeft alle voordelen van een voorraadtoestel,

maar geen van de nadelen. De Superflow combineert een weldadige 

hoeveelheid warmwater met een zeer zuinige werking. Zodat u zorgeloos 

kunt genieten van alle warmwater comfort. Met een vermogen van 45kW 

of 60kW is er altijd een Superflow die past bij uw warmwater behoefte.   SUPERFLOW 45 SUPERFLOW 60

 

Nominaal vermogen (output)  kW 45 60

Capaciteitsprofiel tapwater - XXL XXL

Energie efficiëntie klasse voor waterverwarming  - A A

Tapdrempel ltr/min 1,5 1,5

Tapwaterhoeveelheid 60°C ltr/min 12,5 15,5

Tapwaterhoeveelheid 40°C ltr/min 21,5 26

Gewicht kg 27,5 30

Hoogte mm 760 760

Breedte mm 400 450

Diepte mm 260 260

Technische specificaties onder voorbehoud

De Superflow is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen die beide een weldadige 

hoeveelheid warmwater leveren, er is daarom altijd een Superflow die naadloos aansluit 

op uw wensen met betrekking tot het warmwater comfort. Alle Superflow toestellen 

zijn voorzien van een A-label op warmwater.
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