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In een koelinstallatie heeft het Flexcon expansievat de volgende functies:
� Als het systeem afkoelt neemt het volume van het koelwater af. Het Flexcon vat geeft dan

water terug aan het systeem, waardoor dit onder druk blijft.
� Als het systeem buiten werking is, kan het water de omgevingstemperatuur aannemen en

dus uitzetten. 
Het Flexcon vat vangt dit expansievolume op.

Alle Flexcon vaten kunnen worden toegepast in installaties waarbij aan het water een antivries-
middel op basis van ethyleenglycol is toegevoegd.
In de onderstaande tabel is de volumevermeerdering van diverse mengverhoudingen water -
ethyleenglycol weergegeven. Het betreft hier gemiddelde waarden.
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Flexcon vaten in koel- en 
airconditioningsinstallaties
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Antivries heeft een 
uitzettingscoëfficiënt die 
veel groter is dan water

Uitzettingscoëfficiënt van water
en van water met toegevoegde

antivries

Percentage ethyleenglycol
0% 10% 20% 30% 40% 50%

10 0,04 0,35 0,67 0,89 1,31 1,63

20 0,18 0,50 0,82 1,04 1,46 1,78

30 0,43 0,75 1,07 1,29 1,71 2,03

40 0,79 1,11 1,43 1,65 2,07 2,39

50 1,21 1,53 1,85 2,07 2,49 2,81

60 1,71 2,03 2,35 2,57 2,99 3,31

70 2,25 2,60 2,92 3,14 3,56 3,88

80 2,89 3,22 3,54 3,76 4,18 4,52

90 3,58 3,91 4,23 4,45 4,87 5,19

100 4,35 4,63 4,95 5,17 5,59 5,90

Temperatuur
°C
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Voor de berekening van een Flexcon vat in een koelinstallatie zijn de volgende 
gegevens belangrijk:

a. waterinhoud van de installatie;

b. percentage toegevoegd antivriesmiddel;

c. laagste temperatuur van de installatie;

d. hoogste temperatuur van de installatie (= hoogste omgevingstemperatuur);

e. procentuele uitzetting van het mengsel water - antivriesmiddel;

f. statische hoogte van de installatie boven het vat;

g. insteldruk van het veiligheidsventiel.

De voordruk van het Flexcon vat wordt overeenkomstig de statische hoogte van de installatie
(boven het vat) gekozen. 
De laagste bedrijfsdruk moet 0,5 bar hoger liggen dan de voordruk van het vat, zodat bij
afkoeling van de installatie niet de totale waterinhoud uit het vat gedrukt wordt. Bij de laagste
temperatuur is dan altijd een reservehoeveelheid in het vat aanwezig. 
Met de volgende formule kan worden berekend voor welk deel het vat bij de laagste
bedrijfsdruk nog met water gevuld is.

laagste bedrijfsdruk - voordruk
I = vullingsgraad (drukken in bar absoluut)

laagste bedrijfsdruk

Hiermee kan de restfactor van het vat bepaald worden.

Restfactor = 1 - vullingsgraad.

De einddruk moet 0,5 bar lager zijn dan de insteldruk van het veiligheidsventiel.

Het nuttig effect wordt berekend met onderstaande formule:

einddruk - laagste bedrijfsdruk
II x restfactor = nuttig effect (drukken in bar absoluut)

einddruk

De temperatuur in het Flexcon vat dient boven + 4 ºC te blijven.

Eventueel dient een buffervat of Flexcon voorschakelvat tussen installatie en Flexcon 
expansievat te worden geplaatst.
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