
DSS, uw meest complete partner in energiezuinige 
componenten en systemen voor warm tapwater

InstallatIe

De douchegoot WTW kan op verschillende 
manieren worden aangesloten. Het hoogste 
rendement wordt gehaald als het voorverwarmde 
water zowel naar de ketel als naar de mengkraan 
geleid wordt. De hoeveelheid afvalwater is dan 
gelijk aan de hoeveelheid koudwater die door de 
warmtewisselaar stroomt. 

De combiketel of zonneboiler kan dus mede gevoed 
worden met voorverwarmd water. Indien dit niet 
mogelijk is, kan de douchegoot WTW ook alleen 
op de koudwater toevoer van de thermostatische 
douchemengkraan worden aangesloten. Het effect 
is een ca. 8 % lager rendement oftewel een 0,01 
lagere score in de EPG dan maximaal haalbaar.

Hoewel het gebruik van een thermostatische 
mengkraan niet noodzakelijk is, geeft dit wel 
de meest comfortabele werking. De aansluiting 
van de warmtewisselaar (drinkwaterzijdig) is ½” 
buitendraad. De afvoer is 50mm.

De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
van die van standaard douchegoten. 
Er kan op simpele wijze bij de douchegoot WTW 
een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
gebruik te maken van een DSS Showertape passe-
partout en DSS Seal.
Deze zitten samen verpakt in een los verkrijgbare 
DSS-montageset.

Installatie
De douchegoot WTW kan op verschillende manie-
ren worden aangesloten. Het hoogste rendement 
wordt gehaald als het voorverwarmde water zowel 
naar de ketel als naar de mengkraan geleid wordt. 
De hoeveelheid afvalwater is namelijk groter dan de 
hoeveelheid koudwater dat de mengkraan afneemt 
voor het douchen. 

De HR ketel of zonneboiler kan dus mede gevoed 
worden met voorverwarmd water.Indien dit niet 
mogelijk is, kan de douchegoot WTW ook alleen 
op de koudwatertoevoer van de thermostatische 
douchemengkraan worden aangesloten. Het effect 
is een ca. 12% lager rendement dan maximaal 
haalbaar. 

De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
van die van standaard douchegoten. 
Er kan op simpele wijze bij de douchegoot WTW 
een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
op de aansluitflens rondom de douchegoot gebruik 
te maken van DSS Showertape en DSS Seal.DSS Seal DSS ShowerTape

Hoewel het gebruik van een thermostatische 
mengkraan niet noodzakelijk is, geeft dit wel de 
meest comfortabele werking. De aansluiting van de 
warmtewisselaar (drinkwaterzijdig) is Ø15. 
De afvoer is 50mm.
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DSS Seal DSS ShowerTape

DSS douchegoot WTW
Twee keer plezier van dezelfde energie

DSS Douchegoot WTW met 
een spectaculair rendement
EPG reductie 0,07

Dutch Solar Systems BV
Postbus 228, 7500 AE  Enschede
Tinsteden 18
7547 TG Enschede
Telefoon: (053) 482 20 10
Fax: (053) 482 20 15
E-mail: info@dutchsolarsystems.com
www.dutchsolarsystems.com
www.zonneboiler.nl

De DSS douchegoot WTW is ontwikkeld en gepatenteerd door DSS. 
DSS is een vooraanstaande partij op het gebied van ontwikkeling, productie 
en distributie van energiebesparende oplossingen voor de woning- en 
utiliteitsbouw, zoals o.a. zonneboilers, PV-systemen en een breed assortiment 
douche-WTW producten.

De douche-WTW producten van DSS hebben de hoogste rendementen in 
haar soort; op dit moment omvat het assortiment:
- Douchepijp-WTW (standaard)
- Douchepijp-WTW (stortdouche)
- Douchebak-WTW
- Douchegoot-WTW

Voor zwembaden, gymzalen, sportscholen en andere accommodaties waar 
veel douches bij elkaar gesitueerd zijn, kan DSS klantspecifieke oplossingen 
bieden. Informeer ernaar bij onze verkoopmedewerkers!
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InleIdIng
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combineert
 het nuttige met het aangename: U plaatst een 
fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning.  U maakt gebruik maakt 
van een duurzame energiebron, die tot nu toe 
niet benut werd, namelijk de warmte van uw eigen
douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermostatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen worden. 
Deze extra warmtebron verlaagt uw energieverbruik 
en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot WTW
levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het 
verlagen van de EPG voor woningen en het geeft de 
woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit uw warmwater installatie te halen,
zodat dus bijvoorbeeld toch een regendouche 
of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kan worden aangesloten.
Uw tappunt heeft immers minder liters warm water 
nodig dan voorheen, doordat het voorheen koude 
water nu voorverwarmd aangevoerd wordt.  

HOe WeRKt Het?
Het douchewater dat normaliter door de 
doucheafvoer wegstroomt heeft een temperatuur 
van ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar 
de (thermostatische) mengkraan stroomt heeft 
een gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een 
flink temperatuursverschil, dus kan er warmte 
uitgewisseld worden. Het drinkwater wordt 
middels warmte-uitwisseling door het gebruikte 
douchewater verwarmd tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze 
voorverwarming van het drinkwater is veel 
minder warm water nodig om de gewenste 
douchewatertemperatuur van ca. 38°C te verkrijgen. 
Een thermostatische mengkraan is aan te bevelen, 
maar met een normale kraan werkt het ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel 
van een warmtewisselaar die in de douchegoot is 
ingebouwd. Om maximaal rendement te behalen 
wordt gebruik gemaakt van het tegenstroom 
principe. De warmteoverdracht is geoptimaliseerd 
door gebruikmaking van koper en een doordachte 
constructie. In de warmtewisselaar wordt een 
dubbele scheiding tussen afvalwater en drinkwater 
toegepast. Hiermee voldoet de DSS douchegoot 
WTW aan de Nederlandse en Europese regelgeving 
(NEN-EN 1717) op dit gebied. De DSS douchegoot 
WTW voldoet tevens aan de richtlijn Legionella 
preventie. Dit is het gevolg van de geringe inhoud 
van de warmtewisselaar (< 1 liter), in combinatie 
met de hoge stroomsnelheid.

HOeVeel Kan nU WeRKelIJK WORden
BesPaaRd?
Het gasverbruik door douchen wordt relatief gezien 
een steeds belangrijker kostenpost. Dit komt 
enerzijds door reeds verregaande energiebesparing 
in woningen waardoor minder gas voor verwarming 
nodig is, anderzijds wordt er steeds royaler 
gedoucht. De gemiddelde Nederlander vebruikt 
bijna 50 liter warm water per dag voor douchen 
(bron : VEWIN). Uitgaande van een standaard HR 
ketel bedraagt het gasverbruik hiervoor 95m3 gas 
per persoon per jaar. Dit gasverbruik kunt u met de 
Douchegoot WTW halveren (zie rendementstabel), 
zodat u dus 47,5 m3 gas per persoon per jaar 
bespaart. Een gezin van 4 personen bespaart dus 
190 m3 gas per jaar, vermenigvuldigd met de 
huidige gasprijzen levert dit een aardig bedrag op! 
Daarnaast wordt natuurlijk het milieu gespaard 
en dat is niet in geld uit te drukken. Met de DSS 
douchegoot WTW halveert u het energieverbruik 
voor het douchen. Welke warmtebron u 
ook gebruikt voor de warmwaterbereiding 
(gas - elektriciteit - zon - warmtepomp of 
stadsverwarming), deze vermindering van het 
energieverbruik is altijd voordelig. In geval van 
gebruik van electriciteit voor de verwarming 
van tapwater is de besparing aanzienlijk groter, 
omdat elektriciteit duurder is dan gas. Een aardige 
bijkomstigheid van de douchegoot WTW is dat 
naarmate de drinkwatertemperatuur lager wordt, 
de douchegoot WTW een grotere capaciteit (in 
kW) levert. In de winter, juist wanneer het nodig is, 
wordt hierdoor een groter vermogen geleverd dan 
in de zomer.

getest en BeWezen
De DSS douchegoot WTW is door KIWA getest en 
normatief opgenomen in de EPG berekening (NEN 
7120). Dit betekent dat u met toepassing van de 
DSS douchegoot WTW een aanzienlijke verbetering 
van het energielabel van de woning kunt realiseren.
Met andere woorden;  een zuiniger en dus 
aantrekkelijker huis!

InBOUW
De DSS douchegoot WTW heeft een inbouwhoogte 
van slechts 120 mm, ter plaatse van de afvoer heeft 
de WTW een inbouwhoogte van 131 mm . 
De DSS douchegoot WTW is in twee uitvoeringen 
te bestellen, één met een linker en één met rechter 
aansluiting.  Met “links of rechts” wordt bedoeld 
dat, meekijkend met de waterstroom afvoerzijdig, 
de sanitaire aansluitingen aan de linker- of 
rechterzijde zitten. 
Met name bij gespiegelde badkamers  in de 
projectmatige bouw levert dit een voordeel op wat 
betreft plaatsingsgemak.

OndeRHOUd
In de DSS douchegoot WTW zitten geen 
bewegende delen. Er kan dus niets kapot gaan. 
De gebruiker kan de warmtewisselaar eenvoudig 
bereiken door het RVS-rooster en de verdeelplaat 
met het meegeleverde haakje te verwijderen. 
De koperen warmtewisselaar is dan zichtbaar en kan 
indien nodig met een borstel gereinigd worden. 
De stankafsluiter wordt samen met de verdeelplaat 
geheel uitgenomen. Bijkomend voordeel ten 
opzichte van een traditionele douchesifon is, dat 
de afvoerleiding gemakkelijk bereikbaar is voor 
ontstopping, mocht dat nodig zijn

debiet (40°C) Rendement van de WtW en geleverd drukverlies over 
vermogen (bij een koud water douchegoot-WtW
temperatuur van 10°C)

l/min. % kW bar

9,2 49,1 % (9,4 kW) 0,24
12,5 47,7 % (12,5 kW) 0,40
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Inleiding
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combi-
neert het nuttige met het aangename : U plaatst 
een fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning. Waar zit dan de maar?  
Die is er niet, omdat u gebruik maakt van een duur-
zame energiebron, die tot nu toe niet benut werd, 
namelijk de warmte van uw eigen douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermosstatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen wor-
den. Deze extra warmtebron verlaagt uw energiever-
bruik en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot 
WTW levert hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het verlagen van de EPG voor woningen en het geeft 
de woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit de bestaande warmwaterinstallatie 
te halen, zodat dus bijvoorbeeld toch een regendou-
che of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kunnen worden aangesloten.
Er gaan immers meer liters warm water naar uw 
tappunt.

Hoe werkt het?
Het douchewater dat normaliter door de douche-   
afvoer wegstroomt heeft een temperatuur van 
ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar de 
(thermosstatische) mengkraan stroomt heeft een 
gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een flink 
temperatuursverschil, dus kan er warmte uitgewis-
seld worden. Het drinkwater wordt middels warmte-
uitwisseling door het gebruikte douchewater 
verwarmt tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze voorverwar-
ming van het drinkwater is veel minder warm water 
nodig om de gewenste douchewatertemperatuur 
van ca. 38°C te verkrijgen. Een thermostatische 
mengkraan past dit automatisch aan, maar hand-
matig instellen gaat ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van 
een warmtewisselaar die in de douchegoot is inge-
bouwd. Om maximaal rendement te behalen wordt 
gebruik gemaakt van het tegenstroom principe. 
De warmteoverdracht is geoptimaliseerd door de 
waterstromen aan beide zijden turbulent te maken. 
In de warmtewisselaar wordt een dubbele scheiding 
tussen afvalwater en drinkwater toegepast. Hiermee 
voldoet de DSS douchegoot WTW aan de Neder-
landse en Europese regelgeving (NEN-EN 1717) 
op dit gebied. De DSS douchegoot WTW voldoet 
tevens aan de richtlijn Legionella preventie. Dit is 
het gevolg van de geringe inhoud van de warm-
tewisselaar (< 1 liter), in combinatie met de hoge 
stroomsnelheid.
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te halen, zodat dus bijvoorbeeld toch een regendou-
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warmwatervoorziening kunnen worden aangesloten.
Er gaan immers meer liters warm water naar uw 
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Het douchewater dat normaliter door de douche-   
afvoer wegstroomt heeft een temperatuur van 
ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar de 
(thermosstatische) mengkraan stroomt heeft een 
gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een flink 
temperatuursverschil, dus kan er warmte uitgewis-
seld worden. Het drinkwater wordt middels warmte-
uitwisseling door het gebruikte douchewater 
verwarmt tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze voorverwar-
ming van het drinkwater is veel minder warm water 
nodig om de gewenste douchewatertemperatuur 
van ca. 38°C te verkrijgen. Een thermostatische 
mengkraan past dit automatisch aan, maar hand-
matig instellen gaat ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van 
een warmtewisselaar die in de douchegoot is inge-
bouwd. Om maximaal rendement te behalen wordt 
gebruik gemaakt van het tegenstroom principe. 
De warmteoverdracht is geoptimaliseerd door de 
waterstromen aan beide zijden turbulent te maken. 
In de warmtewisselaar wordt een dubbele scheiding 
tussen afvalwater en drinkwater toegepast. Hiermee 
voldoet de DSS douchegoot WTW aan de Neder-
landse en Europese regelgeving (NEN-EN 1717) 
op dit gebied. De DSS douchegoot WTW voldoet 
tevens aan de richtlijn Legionella preventie. Dit is 
het gevolg van de geringe inhoud van de warm-
tewisselaar (< 1 liter), in combinatie met de hoge 
stroomsnelheid.
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Declaration regarding the efficiency of a shower heat recovery
unit 

Kiwa Nederland B.V. hereby declares that of the shower heat
recovery unit, 

Type : Shower drain with heat recovery  
  (douchegoot met warmteterugwinning) 
- Single coil
  (enkele spiraal) 
- Separation: double – walled, dry
  (droge dubbele scheiding)

Of : DSS/Bries Energietechniek 

In : Enschede, The Netherlands 

of which a sample supplied and installed by DSS/Bries Energietechniek has been tested 
according to the method described in NEN 5128 A1:2009, published 1 May 2009 and the 
correction letter of TNO 26 June 2009. The measurements have shown that the sample 
recovers the waste energy in the shower water with an efficiency of:

class Flow Volume Efficiency Flow resistance ( P)
(l/min) (l) (%) (bar)

3 9.2 73 49.1 0.24 
4, 5, 6 12.5 100 47.7 0.40

Apeldoorn, 11 January 2011 

Ing. A.A. Slomp,
Product Manager,
Kiwa Nederland B.V.

Onderhoud
In de DSS douchegoot WTW zitten geen bewegende 
delen. Er kan dus niets kapot gaan. De gebruiker kan 
de warmtewisselaar eenvoudig bereiken door het 
rooster en de verdeelplaat te verwijderen. 
De koperen warmtewisselaar is dan zichtbaar en kan 
indien nodig met een borstel gereinigd worden. 
De stankafsluiter is evenals de verdeelplaat geheel 
uit te nemen. Bijkomend voordeel ten opzichte van 
een traditionele douchesifon is, dat de afvoerleiding 
gemakkelijk bereikbaar is voor ontstopping, mocht 
dat nodig zijn.

Getest en bewezen
De DSS douchegoot WTW is door KIWA getest en 
normatief opgenomen in de EPG berekening(NEN 
7120). Dit betekent dat u met toepassing van de DSS 
douchegoot WTW een aanzienlijke verbetering van 
het energielabel van de woning kunt realiseren.
Met andere woorden een zuiniger en dus 
aantrekkelijker huis!

De DSS douchegoot WTW wordt geleverd in twee 
uitvoeringen ; de standaard uitvoering met een in-
bouwhoogte van 120 mm, en een speciale uitvoering 
met vergrote warmtewisselaar die een hoogte heeft 
van 193 mm. Deze laatste wordt met name aan-
bevolen voor passiefwoningen, voor zeer frequent 
gebruikte douches en voor douches waarbij het 
water met electriciteit wordt verwarmd.
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energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning.  U maakt gebruik maakt 
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Deze extra warmtebron verlaagt uw energieverbruik 
en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot WTW 
levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het 
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woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit uw warmwater installatie te halen, 
zodat dus bijvoorbeeld toch een regendouche 
of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kan worden aangesloten.
Uw tappunt heeft immers minder liters warm water 
nodig dan voorheen, doordat het voorheen koude 
water nu voorverwarmd aangevoerd wordt.  

HOe WeRKt Het?
Het douchewater dat normaliter door de 
doucheafvoer wegstroomt heeft een temperatuur 
van ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar 
de (thermostatische) mengkraan stroomt heeft 
een gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een 
flink temperatuursverschil, dus kan er warmte 
uitgewisseld worden. Het drinkwater wordt 
middels warmte-uitwisseling door het gebruikte 
douchewater verwarmd tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze 
voorverwarming van het drinkwater is veel 
minder warm water nodig om de gewenste 
douchewatertemperatuur van ca. 38°C te verkrijgen. 
Een thermostatische mengkraan is aan te bevelen, 
maar met een normale kraan werkt het ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel 
van een warmtewisselaar die in de douchegoot is 
ingebouwd. Om maximaal rendement te behalen 
wordt gebruik gemaakt van het tegenstroom 
principe. De warmteoverdracht is geoptimaliseerd 
door gebruikmaking van koper en een doordachte 
constructie. In de warmtewisselaar wordt een 
dubbele scheiding tussen afvalwater en drinkwater 
toegepast. Hiermee voldoet de DSS douchegoot 
WTW aan de Nederlandse en Europese regelgeving 
(NEN-EN 1717) op dit gebied. De DSS douchegoot 
WTW voldoet tevens aan de richtlijn Legionella 
preventie. Dit is het gevolg van de geringe inhoud 
van de warmtewisselaar (< 1 liter), in combinatie 
met de hoge stroomsnelheid.

HOeVeel Kan nU WeRKelIJK WORden 
BesPaaRd?
Het gasverbruik door douchen wordt relatief gezien 
een steeds belangrijker kostenpost. Dit komt 
enerzijds door reeds verregaande energiebesparing 
in woningen waardoor minder gas voor verwarming 
nodig is, anderzijds wordt er steeds royaler 
gedoucht. De gemiddelde Nederlander vebruikt 
bijna 50 liter warm water per dag voor douchen 
(bron : VEWIN). Uitgaande van een standaard HR 
ketel bedraagt het gasverbruik hiervoor 95m3 gas 
per persoon per jaar. Dit gasverbruik kunt u met de 
Douchegoot WTW halveren (zie rendementstabel), 
zodat u dus 47,5 m3 gas per persoon per jaar 
bespaart. Een gezin van 4 personen bespaart dus 
190 m3 gas per jaar, vermenigvuldigd met de 
huidige gasprijzen levert dit een aardig bedrag op! 
Daarnaast wordt natuurlijk het milieu gespaard 
en dat is niet in geld uit te drukken. Met de DSS 
douchegoot WTW halveert u het energieverbruik 
voor het douchen. Welke warmtebron u 
ook gebruikt voor de warmwaterbereiding 
(gas - elektriciteit - zon - warmtepomp of 
stadsverwarming), deze vermindering van het 
energieverbruik is altijd voordelig. In geval van 
gebruik van electriciteit voor de verwarming 
van tapwater is de besparing aanzienlijk groter, 
omdat elektriciteit duurder is dan gas. Een aardige 
bijkomstigheid van de douchegoot WTW is dat 
naarmate de drinkwatertemperatuur lager wordt, 
de douchegoot WTW een grotere capaciteit (in 
kW) levert. In de winter, juist wanneer het nodig is, 
wordt hierdoor een groter vermogen geleverd dan 
in de zomer.

getest en BeWezen
De DSS douchegoot WTW is door KIWA getest en 
normatief opgenomen in de EPG berekening (NEN 
7120). Dit betekent dat u met toepassing van de 
DSS douchegoot WTW een aanzienlijke verbetering 
van het energielabel van de woning kunt realiseren.
Met andere woorden;  een zuiniger en dus 
aantrekkelijker huis!

InBOUW
De DSS douchegoot WTW heeft een inbouwhoogte 
van slechts 120 mm, ter plaatse van de afvoer heeft 
de WTW een inbouwhoogte van 131 mm . 
De DSS douchegoot WTW is in twee uitvoeringen 
te bestellen, één met een linker en één met rechter 
aansluiting.  Met “links of rechts” wordt bedoeld 
dat, meekijkend met de waterstroom afvoerzijdig, 
de sanitaire aansluitingen aan de linker- of 
rechterzijde zitten. 
Met name bij gespiegelde badkamers  in de 
projectmatige bouw levert dit een voordeel op wat 
betreft plaatsingsgemak.

OndeRHOUd
In de DSS douchegoot WTW zitten geen 
bewegende delen. Er kan dus niets kapot gaan. 
De gebruiker kan de warmtewisselaar eenvoudig 
bereiken door het RVS-rooster en de verdeelplaat 
met het meegeleverde haakje te verwijderen. 
De koperen warmtewisselaar is dan zichtbaar en kan 
indien nodig met een borstel gereinigd worden. 
De stankafsluiter wordt samen met de verdeelplaat 
geheel uitgenomen. Bijkomend voordeel ten 
opzichte van een traditionele douchesifon is, dat 
de afvoerleiding gemakkelijk bereikbaar is voor 
ontstopping, mocht dat nodig zijn

debiet (40°C) Rendement van de WtW en geleverd drukverlies over  
vermogen (bij een koud water douchegoot-WtW
temperatuur van 10°C)

l/min. % kW bar

9,2  49,1 % (9,4 kW) 0,24
 12,5  47,7 % (12,5 kW) 0,40

koud water

afvoer

cv-ketel

warm water

Inleiding
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combi-
neert het nuttige met het aangename : U plaatst 
een fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning. Waar zit dan de maar?  
Die is er niet, omdat u gebruik maakt van een duur-
zame energiebron, die tot nu toe niet benut werd, 
namelijk de warmte van uw eigen douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermosstatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen wor-
den. Deze extra warmtebron verlaagt uw energiever-
bruik en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot 
WTW levert hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het verlagen van de EPG voor woningen en het geeft 
de woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit de bestaande warmwaterinstallatie 
te halen, zodat dus bijvoorbeeld toch een regendou-
che of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kunnen worden aangesloten.
Er gaan immers meer liters warm water naar uw 
tappunt.

Hoe werkt het?
Het douchewater dat normaliter door de douche-   
afvoer wegstroomt heeft een temperatuur van 
ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar de 
(thermosstatische) mengkraan stroomt heeft een 
gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een flink 
temperatuursverschil, dus kan er warmte uitgewis-
seld worden. Het drinkwater wordt middels warmte-
uitwisseling door het gebruikte douchewater 
verwarmt tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze voorverwar-
ming van het drinkwater is veel minder warm water 
nodig om de gewenste douchewatertemperatuur 
van ca. 38°C te verkrijgen. Een thermostatische 
mengkraan past dit automatisch aan, maar hand-
matig instellen gaat ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van 
een warmtewisselaar die in de douchegoot is inge-
bouwd. Om maximaal rendement te behalen wordt 
gebruik gemaakt van het tegenstroom principe. 
De warmteoverdracht is geoptimaliseerd door de 
waterstromen aan beide zijden turbulent te maken. 
In de warmtewisselaar wordt een dubbele scheiding 
tussen afvalwater en drinkwater toegepast. Hiermee 
voldoet de DSS douchegoot WTW aan de Neder-
landse en Europese regelgeving (NEN-EN 1717) 
op dit gebied. De DSS douchegoot WTW voldoet 
tevens aan de richtlijn Legionella preventie. Dit is 
het gevolg van de geringe inhoud van de warm-
tewisselaar (< 1 liter), in combinatie met de hoge 
stroomsnelheid.
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Inleiding
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combi-
neert het nuttige met het aangename : U plaatst 
een fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning. Waar zit dan de maar?  
Die is er niet, omdat u gebruik maakt van een duur-
zame energiebron, die tot nu toe niet benut werd, 
namelijk de warmte van uw eigen douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermosstatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen wor-
den. Deze extra warmtebron verlaagt uw energiever-
bruik en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot 
WTW levert hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het verlagen van de EPG voor woningen en het geeft 
de woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit de bestaande warmwaterinstallatie 
te halen, zodat dus bijvoorbeeld toch een regendou-
che of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kunnen worden aangesloten.
Er gaan immers meer liters warm water naar uw 
tappunt.

Hoe werkt het?
Het douchewater dat normaliter door de douche-   
afvoer wegstroomt heeft een temperatuur van 
ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar de 
(thermosstatische) mengkraan stroomt heeft een 
gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een flink 
temperatuursverschil, dus kan er warmte uitgewis-
seld worden. Het drinkwater wordt middels warmte-
uitwisseling door het gebruikte douchewater 
verwarmt tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze voorverwar-
ming van het drinkwater is veel minder warm water 
nodig om de gewenste douchewatertemperatuur 
van ca. 38°C te verkrijgen. Een thermostatische 
mengkraan past dit automatisch aan, maar hand-
matig instellen gaat ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van 
een warmtewisselaar die in de douchegoot is inge-
bouwd. Om maximaal rendement te behalen wordt 
gebruik gemaakt van het tegenstroom principe. 
De warmteoverdracht is geoptimaliseerd door de 
waterstromen aan beide zijden turbulent te maken. 
In de warmtewisselaar wordt een dubbele scheiding 
tussen afvalwater en drinkwater toegepast. Hiermee 
voldoet de DSS douchegoot WTW aan de Neder-
landse en Europese regelgeving (NEN-EN 1717) 
op dit gebied. De DSS douchegoot WTW voldoet 
tevens aan de richtlijn Legionella preventie. Dit is 
het gevolg van de geringe inhoud van de warm-
tewisselaar (< 1 liter), in combinatie met de hoge 
stroomsnelheid.
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Declaration regarding the efficiency of a shower heat recovery
unit 

Kiwa Nederland B.V. hereby declares that of the shower heat
recovery unit, 

Type : Shower drain with heat recovery  
  (douchegoot met warmteterugwinning) 
- Single coil
  (enkele spiraal) 
- Separation: double – walled, dry
  (droge dubbele scheiding)

Of : DSS/Bries Energietechniek 

In : Enschede, The Netherlands 

of which a sample supplied and installed by DSS/Bries Energietechniek has been tested 
according to the method described in NEN 5128 A1:2009, published 1 May 2009 and the 
correction letter of TNO 26 June 2009. The measurements have shown that the sample 
recovers the waste energy in the shower water with an efficiency of:

class Flow Volume Efficiency Flow resistance ( P)
(l/min) (l) (%) (bar)

3 9.2 73 49.1 0.24 
4, 5, 6 12.5 100 47.7 0.40

Apeldoorn, 11 January 2011 

Ing. A.A. Slomp,
Product Manager,
Kiwa Nederland B.V.

Onderhoud
In de DSS douchegoot WTW zitten geen bewegende 
delen. Er kan dus niets kapot gaan. De gebruiker kan 
de warmtewisselaar eenvoudig bereiken door het 
rooster en de verdeelplaat te verwijderen. 
De koperen warmtewisselaar is dan zichtbaar en kan 
indien nodig met een borstel gereinigd worden. 
De stankafsluiter is evenals de verdeelplaat geheel 
uit te nemen. Bijkomend voordeel ten opzichte van 
een traditionele douchesifon is, dat de afvoerleiding 
gemakkelijk bereikbaar is voor ontstopping, mocht 
dat nodig zijn.

Getest en bewezen
De DSS douchegoot WTW is door KIWA getest en 
normatief opgenomen in de EPG berekening(NEN 
7120). Dit betekent dat u met toepassing van de DSS 
douchegoot WTW een aanzienlijke verbetering van 
het energielabel van de woning kunt realiseren.
Met andere woorden een zuiniger en dus 
aantrekkelijker huis!

De DSS douchegoot WTW wordt geleverd in twee 
uitvoeringen ; de standaard uitvoering met een in-
bouwhoogte van 120 mm, en een speciale uitvoering 
met vergrote warmtewisselaar die een hoogte heeft 
van 193 mm. Deze laatste wordt met name aan-
bevolen voor passiefwoningen, voor zeer frequent 
gebruikte douches en voor douches waarbij het 
water met electriciteit wordt verwarmd.

creo




InleIdIng
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combineert
 het nuttige met het aangename: U plaatst een 
fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning.  U maakt gebruik maakt 
van een duurzame energiebron, die tot nu toe 
niet benut werd, namelijk de warmte van uw eigen 
douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermostatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen worden. 
Deze extra warmtebron verlaagt uw energieverbruik 
en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot WTW 
levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het 
verlagen van de EPG voor woningen en het geeft de 
woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit uw warmwater installatie te halen, 
zodat dus bijvoorbeeld toch een regendouche 
of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kan worden aangesloten.
Uw tappunt heeft immers minder liters warm water 
nodig dan voorheen, doordat het voorheen koude 
water nu voorverwarmd aangevoerd wordt.  

HOe WeRKt Het?
Het douchewater dat normaliter door de 
doucheafvoer wegstroomt heeft een temperatuur 
van ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar 
de (thermostatische) mengkraan stroomt heeft 
een gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een 
flink temperatuursverschil, dus kan er warmte 
uitgewisseld worden. Het drinkwater wordt 
middels warmte-uitwisseling door het gebruikte 
douchewater verwarmd tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze 
voorverwarming van het drinkwater is veel 
minder warm water nodig om de gewenste 
douchewatertemperatuur van ca. 38°C te verkrijgen. 
Een thermostatische mengkraan is aan te bevelen, 
maar met een normale kraan werkt het ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel 
van een warmtewisselaar die in de douchegoot is 
ingebouwd. Om maximaal rendement te behalen 
wordt gebruik gemaakt van het tegenstroom 
principe. De warmteoverdracht is geoptimaliseerd 
door gebruikmaking van koper en een doordachte 
constructie. In de warmtewisselaar wordt een 
dubbele scheiding tussen afvalwater en drinkwater 
toegepast. Hiermee voldoet de DSS douchegoot 
WTW aan de Nederlandse en Europese regelgeving 
(NEN-EN 1717) op dit gebied. De DSS douchegoot 
WTW voldoet tevens aan de richtlijn Legionella 
preventie. Dit is het gevolg van de geringe inhoud 
van de warmtewisselaar (< 1 liter), in combinatie 
met de hoge stroomsnelheid.

HOeVeel Kan nU WeRKelIJK WORden
BesPaaRd?
Het gasverbruik door douchen wordt relatief gezien 
een steeds belangrijker kostenpost. Dit komt 
enerzijds door reeds verregaande energiebesparing 
in woningen waardoor minder gas voor verwarming 
nodig is, anderzijds wordt er steeds royaler 
gedoucht. De gemiddelde Nederlander vebruikt 
bijna 50 liter warm water per dag voor douchen 
(bron : VEWIN). Uitgaande van een standaard HR 
ketel bedraagt het gasverbruik hiervoor 95m3 gas 
per persoon per jaar. Dit gasverbruik kunt u met de 
Douchegoot WTW halveren (zie rendementstabel), 
zodat u dus 47,5 m3 gas per persoon per jaar 
bespaart. Een gezin van 4 personen bespaart dus 
190 m3 gas per jaar, vermenigvuldigd met de 
huidige gasprijzen levert dit een aardig bedrag op! 
Daarnaast wordt natuurlijk het milieu gespaard 
en dat is niet in geld uit te drukken. Met de DSS 
douchegoot WTW halveert u het energieverbruik 
voor het douchen. Welke warmtebron u 
ook gebruikt voor de warmwaterbereiding 
(gas - elektriciteit - zon - warmtepomp of 
stadsverwarming), deze vermindering van het 
energieverbruik is altijd voordelig. In geval van 
gebruik van electriciteit voor de verwarming 
van tapwater is de besparing aanzienlijk groter, 
omdat elektriciteit duurder is dan gas. Een aardige 
bijkomstigheid van de douchegoot WTW is dat 
naarmate de drinkwatertemperatuur lager wordt, 
de douchegoot WTW een grotere capaciteit (in 
kW) levert. In de winter, juist wanneer het nodig is, 
wordt hierdoor een groter vermogen geleverd dan 
in de zomer.

getest en BeWezen
De DSS douchegoot WTW is door KIWA getest en 
normatief opgenomen in de EPG berekening (NEN 
7120). Dit betekent dat u met toepassing van de 
DSS douchegoot WTW een aanzienlijke verbetering 
van het energielabel van de woning kunt realiseren.
Met andere woorden;  een zuiniger en dus 
aantrekkelijker huis!

InBOUW
De DSS douchegoot WTW heeft een inbouwhoogte 
van slechts 120 mm, ter plaatse van de afvoer heeft 
de WTW een inbouwhoogte van 131 mm . 
De DSS douchegoot WTW is in twee uitvoeringen 
te bestellen, één met een linker en één met rechter 
aansluiting.  Met “links of rechts” wordt bedoeld 
dat, meekijkend met de waterstroom afvoerzijdig, 
de sanitaire aansluitingen aan de linker- of 
rechterzijde zitten. 
Met name bij gespiegelde badkamers  in de 
projectmatige bouw levert dit een voordeel op wat 
betreft plaatsingsgemak.

OndeRHOUd
In de DSS douchegoot WTW zitten geen 
bewegende delen. Er kan dus niets kapot gaan. 
De gebruiker kan de warmtewisselaar eenvoudig 
bereiken door het RVS-rooster en de verdeelplaat 
met het meegeleverde haakje te verwijderen. 
De koperen warmtewisselaar is dan zichtbaar en kan 
indien nodig met een borstel gereinigd worden. 
De stankafsluiter wordt samen met de verdeelplaat 
geheel uitgenomen. Bijkomend voordeel ten 
opzichte van een traditionele douchesifon is, dat 
de afvoerleiding gemakkelijk bereikbaar is voor 
ontstopping, mocht dat nodig zijn

debiet (40°C) Rendement van de WtW en geleverd drukverlies over 
vermogen (bij een koud water douchegoot-WtW
temperatuur van 10°C)

l/min. % kW bar

9,2 49,1 % (9,4 kW) 0,24
12,5 47,7 % (12,5 kW) 0,40

koud water
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warm water

Inleiding
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combi-
neert het nuttige met het aangename : U plaatst 
een fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning. Waar zit dan de maar?  
Die is er niet, omdat u gebruik maakt van een duur-
zame energiebron, die tot nu toe niet benut werd, 
namelijk de warmte van uw eigen douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermosstatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen wor-
den. Deze extra warmtebron verlaagt uw energiever-
bruik en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot 
WTW levert hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het verlagen van de EPG voor woningen en het geeft 
de woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit de bestaande warmwaterinstallatie 
te halen, zodat dus bijvoorbeeld toch een regendou-
che of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kunnen worden aangesloten.
Er gaan immers meer liters warm water naar uw 
tappunt.

Hoe werkt het?
Het douchewater dat normaliter door de douche-   
afvoer wegstroomt heeft een temperatuur van 
ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar de 
(thermosstatische) mengkraan stroomt heeft een 
gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een flink 
temperatuursverschil, dus kan er warmte uitgewis-
seld worden. Het drinkwater wordt middels warmte-
uitwisseling door het gebruikte douchewater 
verwarmt tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
dubbelwandig gescheiden! Door deze voorverwar-
ming van het drinkwater is veel minder warm water 
nodig om de gewenste douchewatertemperatuur 
van ca. 38°C te verkrijgen. Een thermostatische 
mengkraan past dit automatisch aan, maar hand-
matig instellen gaat ook. 

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van 
een warmtewisselaar die in de douchegoot is inge-
bouwd. Om maximaal rendement te behalen wordt 
gebruik gemaakt van het tegenstroom principe. 
De warmteoverdracht is geoptimaliseerd door de 
waterstromen aan beide zijden turbulent te maken. 
In de warmtewisselaar wordt een dubbele scheiding 
tussen afvalwater en drinkwater toegepast. Hiermee 
voldoet de DSS douchegoot WTW aan de Neder-
landse en Europese regelgeving (NEN-EN 1717) 
op dit gebied. De DSS douchegoot WTW voldoet 
tevens aan de richtlijn Legionella preventie. Dit is 
het gevolg van de geringe inhoud van de warm-
tewisselaar (< 1 liter), in combinatie met de hoge 
stroomsnelheid.
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Inleiding
Als u een badkamer gaat (ver)bouwen hebben we 
goed nieuws!  De DSS douchegoot WTW combi-
neert het nuttige met het aangename : U plaatst 
een fraaie douchegoot en realiseert tegelijkertijd 
energiebesparing en comfortverhoging. WTW staat 
voor WarmteTerugWinning. Waar zit dan de maar?  
Die is er niet, omdat u gebruik maakt van een duur-
zame energiebron, die tot nu toe niet benut werd, 
namelijk de warmte van uw eigen douchewater!
Het principe is eenvoudig: u gebruikt de warmte van 
het gebruikte douchewater om het koude water, dat 
naar de thermosstatische mengkraan stroomt, voor 
te verwarmen. Het resulteert erin dat u een extra 
energiebron ter grootte van ca. 11 kW inschakelt 
bij het douchen, energie die anders door de afvoer 
verdwijnt. 

In de praktijk kan ongeveer de helft van de voor het 
douchen benodigde energie teruggewonnen wor-
den. Deze extra warmtebron verlaagt uw energiever-
bruik en verhoogt uw comfort. De DSS douchegoot 
WTW levert hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het verlagen van de EPG voor woningen en het geeft 
de woning een beter energielabel.

In bestaande situaties helpt de DSS douchegoot 
WTW meer uit de bestaande warmwaterinstallatie 
te halen, zodat dus bijvoorbeeld toch een regendou-
che of een 2e badkamer op de bestaande (kleine) 
warmwatervoorziening kunnen worden aangesloten.
Er gaan immers meer liters warm water naar uw 
tappunt.

Hoe werkt het?
Het douchewater dat normaliter door de douche-   
afvoer wegstroomt heeft een temperatuur van 
ca. 36°C. Het schone drinkwater dat naar de 
(thermosstatische) mengkraan stroomt heeft een 
gemiddelde temperatuur van 10°C. Er is een flink 
temperatuursverschil, dus kan er warmte uitgewis-
seld worden. Het drinkwater wordt middels warmte-
uitwisseling door het gebruikte douchewater 
verwarmt tot ca. 27°C. 
In dit proces blijven douchewater en drinkwater 
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van ca. 38°C te verkrijgen. Een thermostatische 
mengkraan past dit automatisch aan, maar hand-
matig instellen gaat ook. 
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bouwd. Om maximaal rendement te behalen wordt 
gebruik gemaakt van het tegenstroom principe. 
De warmteoverdracht is geoptimaliseerd door de 
waterstromen aan beide zijden turbulent te maken. 
In de warmtewisselaar wordt een dubbele scheiding 
tussen afvalwater en drinkwater toegepast. Hiermee 
voldoet de DSS douchegoot WTW aan de Neder-
landse en Europese regelgeving (NEN-EN 1717) 
op dit gebied. De DSS douchegoot WTW voldoet 
tevens aan de richtlijn Legionella preventie. Dit is 
het gevolg van de geringe inhoud van de warm-
tewisselaar (< 1 liter), in combinatie met de hoge 
stroomsnelheid.
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Declaration regarding the efficiency of a shower heat recovery 
unit 

Kiwa Nederland B.V. hereby declares that of the shower heat 
recovery unit, 

Type : Shower drain with heat recovery  
  (douchegoot met warmteterugwinning) 
- Single coil  
  (enkele spiraal) 
- Separation: double – walled, dry  
  (droge dubbele scheiding)

Of : DSS/Bries Energietechniek 

In : Enschede, The Netherlands 

of which a sample supplied and installed by DSS/Bries Energietechniek has been tested 
according to the method described in NEN 5128 A1:2009, published 1 May 2009 and the 
correction letter of TNO 26 June 2009. The measurements have shown that the sample 
recovers the waste energy in the shower water with an efficiency of: 

class Flow  Volume  Efficiency Flow resistance ( P)
(l/min) (l) (%) (bar)

3 9.2 73 49.1 0.24
4, 5, 6 12.5 100 47.7 0.40

Apeldoorn, 11 January 2011 

Ing. A.A. Slomp, 
Product Manager, 
Kiwa Nederland B.V. 

Onderhoud
In de DSS douchegoot WTW zitten geen bewegende 
delen. Er kan dus niets kapot gaan. De gebruiker kan 
de warmtewisselaar eenvoudig bereiken door het 
rooster en de verdeelplaat te verwijderen. 
De koperen warmtewisselaar is dan zichtbaar en kan 
indien nodig met een borstel gereinigd worden. 
De stankafsluiter is evenals de verdeelplaat geheel 
uit te nemen. Bijkomend voordeel ten opzichte van 
een traditionele douchesifon is, dat de afvoerleiding 
gemakkelijk bereikbaar is voor ontstopping, mocht 
dat nodig zijn.

Getest en bewezen
De DSS douchegoot WTW is door KIWA getest en 
normatief opgenomen in de EPG berekening(NEN 
7120). Dit betekent dat u met toepassing van de DSS 
douchegoot WTW een aanzienlijke verbetering van 
het energielabel van de woning kunt realiseren.
Met andere woorden een zuiniger en dus 
aantrekkelijker huis!

De DSS douchegoot WTW wordt geleverd in twee 
uitvoeringen ; de standaard uitvoering met een in-
bouwhoogte van 120 mm, en een speciale uitvoering 
met vergrote warmtewisselaar die een hoogte heeft 
van 193 mm. Deze laatste wordt met name aan-
bevolen voor passiefwoningen, voor zeer frequent 
gebruikte douches en voor douches waarbij het 
water met electriciteit wordt verwarmd.
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DSS, uw meest complete partner in energiezuinige 
componenten en systemen voor warm tapwater

InstallatIe

De douchegoot WTW kan op verschillende 
manieren worden aangesloten. Het hoogste 
rendement wordt gehaald als het voorverwarmde 
water zowel naar de ketel als naar de mengkraan 
geleid wordt. De hoeveelheid afvalwater is dan 
gelijk aan de hoeveelheid koudwater die door de 
warmtewisselaar stroomt. 

De combiketel of zonneboiler kan dus mede gevoed 
worden met voorverwarmd water. Indien dit niet 
mogelijk is, kan de douchegoot WTW ook alleen 
op de koudwater toevoer van de thermostatische 
douchemengkraan worden aangesloten. Het effect 
is een ca. 8 % lager rendement oftewel een 0,01 
lagere score in de EPG dan maximaal haalbaar.

Hoewel het gebruik van een thermostatische 
mengkraan niet noodzakelijk is, geeft dit wel 
de meest comfortabele werking. De aansluiting 
van de warmtewisselaar (drinkwaterzijdig) is ½” 
buitendraad. De afvoer is 50mm.

De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
van die van standaard douchegoten. 
Er kan op simpele wijze bij de douchegoot WTW 
een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
gebruik te maken van een DSS Showertape passe-
partout en DSS Seal.
Deze zitten samen verpakt in een los verkrijgbare 
DSS-montageset.

Installatie
De douchegoot WTW kan op verschillende manie-
ren worden aangesloten. Het hoogste rendement 
wordt gehaald als het voorverwarmde water zowel 
naar de ketel als naar de mengkraan geleid wordt. 
De hoeveelheid afvalwater is namelijk groter dan de 
hoeveelheid koudwater dat de mengkraan afneemt 
voor het douchen. 

De HR ketel of zonneboiler kan dus mede gevoed 
worden met voorverwarmd water.Indien dit niet 
mogelijk is, kan de douchegoot WTW ook alleen 
op de koudwatertoevoer van de thermostatische 
douchemengkraan worden aangesloten. Het effect 
is een ca. 12% lager rendement dan maximaal 
haalbaar. 

De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
van die van standaard douchegoten. 
Er kan op simpele wijze bij de douchegoot WTW 
een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
op de aansluitflens rondom de douchegoot gebruik 
te maken van DSS Showertape en DSS Seal.DSS Seal DSS ShowerTape

Hoewel het gebruik van een thermostatische 
mengkraan niet noodzakelijk is, geeft dit wel de 
meest comfortabele werking. De aansluiting van de 
warmtewisselaar (drinkwaterzijdig) is Ø15. 
De afvoer is 50mm.

900

Ø 50
Ø 15 Ø 15

20

25

58
27 60

90 100

20
12

8

12
8

20
18

83
45

20

40º C 40º C

60º C 60º C

± 25º C ± 27º C

douchegoot douchegoot

naar riolering naar riolering

leidingwater 10º C leidingwater 10º C

cv-ketel cv-ketel
mengkraan mengkraan

Installatie
De douchegoot WTW kan op verschillende manie-
ren worden aangesloten. Het hoogste rendement 
wordt gehaald als het voorverwarmde water zowel 
naar de ketel als naar de mengkraan geleid wordt. 
De hoeveelheid afvalwater is namelijk groter dan de 
hoeveelheid koudwater dat de mengkraan afneemt 
voor het douchen. 

De HR ketel of zonneboiler kan dus mede gevoed 
worden met voorverwarmd water.Indien dit niet 
mogelijk is, kan de douchegoot WTW ook alleen 
op de koudwatertoevoer van de thermostatische 
douchemengkraan worden aangesloten. Het effect 
is een ca. 12% lager rendement dan maximaal 
haalbaar. 

De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
van die van standaard douchegoten. 
Er kan op simpele wijze bij de douchegoot WTW 
een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
op de aansluitflens rondom de douchegoot gebruik 
te maken van DSS Showertape en DSS Seal.DSS Seal DSS ShowerTape

Hoewel het gebruik van een thermostatische 
mengkraan niet noodzakelijk is, geeft dit wel de 
meest comfortabele werking. De aansluiting van de 
warmtewisselaar (drinkwaterzijdig) is Ø15. 
De afvoer is 50mm.

900

Ø 50
Ø 15 Ø 15

20

25

58
27 60

90 100

20
12

8

12
8

20
18

83
45

20

40º C 40º C

60º C 60º C

± 25º C ± 27º C

douchegoot douchegoot

naar riolering naar riolering

leidingwater 10º C leidingwater 10º C

cv-ketel cv-ketel
mengkraan mengkraan

DSS Seal DSS ShowerTape

DSS douchegoot WTW
Twee keer plezier van dezelfde energie

DSS Douchegoot WTW met 
een spectaculair rendement
EPG reductie 0,07

Dutch Solar Systems BV
Postbus 228, 7500 AE  Enschede
Tinsteden 18
7547 TG Enschede
Telefoon: (053) 482 20 10
Fax: (053) 482 20 15
E-mail: info@dutchsolarsystems.com
www.dutchsolarsystems.com
www.zonneboiler.nl

De DSS douchegoot WTW is ontwikkeld en gepatenteerd door DSS. 
DSS is een vooraanstaande partij op het gebied van ontwikkeling, productie 
en distributie van energiebesparende oplossingen voor de woning- en 
utiliteitsbouw, zoals o.a. zonneboilers, PV-systemen en een breed assortiment 
douche-WTW producten.

De douche-WTW producten van DSS hebben de hoogste rendementen in 
haar soort; op dit moment omvat het assortiment:
- Douchepijp-WTW (standaard)
- Douchepijp-WTW (stortdouche)
- Douchebak-WTW
- Douchegoot-WTW

Voor zwembaden, gymzalen, sportscholen en andere accommodaties waar 
veel douches bij elkaar gesitueerd zijn, kan DSS klantspecifieke oplossingen 
bieden. Informeer ernaar bij onze verkoopmedewerkers!
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De douchegoot WTW kan op verschillende manie-
ren worden aangesloten. Het hoogste rendement 
wordt gehaald als het voorverwarmde water zowel 
naar de ketel als naar de mengkraan geleid wordt. 
De hoeveelheid afvalwater is namelijk groter dan de 
hoeveelheid koudwater dat de mengkraan afneemt 
voor het douchen. 

De HR ketel of zonneboiler kan dus mede gevoed 
worden met voorverwarmd water.Indien dit niet 
mogelijk is, kan de douchegoot WTW ook alleen 
op de koudwatertoevoer van de thermostatische 
douchemengkraan worden aangesloten. Het effect 
is een ca. 12% lager rendement dan maximaal 
haalbaar. 

De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
van die van standaard douchegoten. 
Er kan op simpele wijze bij de douchegoot WTW 
een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
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te maken van DSS Showertape en DSS Seal.DSS Seal DSS ShowerTape
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DSS, uw meest complete partner in energiezuinige 
componenten en systemen voor warm tapwater

InstallatIe
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is een ca. 12% lager rendement dan maximaal 
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een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
op de aansluitflens rondom de douchegoot gebruik 
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DSS douchegoot WTW
Twee keer plezier van dezelfde energie

DSS Douchegoot WTW met 
een spectaculair rendement
EPG reductie 0,07

Dutch Solar Systems BV
Klavermaten 10
7472 DD Goor
Telefoon: (053) 482 20 10

E-mail: info@dutchsolarsystems.com 
www.dutchsolarsystems.com
www.zonneboiler.nl

De DSS douchegoot WTW is ontwikkeld en gepatenteerd door DSS. 
DSS is een vooraanstaande partij op het gebied van ontwikkeling, productie 
en distributie van energiebesparende oplossingen voor de woning- en 
utiliteitsbouw, zoals o.a. zonneboilers, PV-systemen en een breed assortiment 
douche-WTW producten.
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haar soort; op dit moment omvat het assortiment:
- Douchepijp-WTW (standaard)
- Douchepijp-WTW (stortdouche)
- Douchebak-WTW
- Douchegoot-WTW

Voor zwembaden, gymzalen, sportscholen en andere accommodaties waar 
veel douches bij elkaar gesitueerd zijn, kan DSS klantspecifieke oplossingen 
bieden. Informeer ernaar bij onze verkoopmedewerkers!

Installatie
De douchegoot WTW kan op verschillende manie-
ren worden aangesloten. Het hoogste rendement 
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De installatie van de douchegoot WTW wijkt niet af 
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een waterdichte aansluiting verkregen worden door 
op de aansluitflens rondom de douchegoot gebruik 
te maken van DSS Showertape en DSS Seal.DSS Seal DSS ShowerTape
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meest comfortabele werking. De aansluiting van de 
warmtewisselaar (drinkwaterzijdig) is Ø15. 
De afvoer is 50mm.

900

Ø 50
Ø 15 Ø 15

20

25

58
27 60

90 100

20
12

8

12
8

20
18

83
45

20

40º C 40º C

60º C 60º C

± 25º C ± 27º C

douchegoot douchegoot

naar riolering naar riolering

leidingwater 10º C leidingwater 10º C

cv-ketel cv-ketel
mengkraan mengkraan

creo





