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INTRODUCTION

SUPPLY RETURN

Deliveries are approved under the certification of classification societies: 

● ABS  ● GL 

● BV  ● LR 

● CCS  ● RINA 

● DNV  ● RMRS 

● NK  ● Etc. 

HEATMASTER has worldwide experience in heating systems for all kinds of 
commercial ships, offshore units and military ships. 

The Heatmaster headquarters are located in the port of Rotterdam and we also 
have an office in Shanghai. The engineering, sales and service are done at 
these locations, providing optimal support for all our clients in Europe and Asia.    
We have agents in all the major shipbuilding areas of the world.

We have over 20 years of experience in designing heating systems. All our 
products are supplied as total system solutions, and they include a complete 
range of heaters, economizers, control systems, pumps, tanks, heat 
exchangers, control valves and normal valves.

Heatmaster works in close collaboration with our partners in Wiesloch, 
Germany,  both for heater designs and manufacturing purposes. 

Research and development are important factors in our success and continuous 
growth. We are participants in the European Community TEFLES project, 
a research project for low emissions by ships. 

HEATMASTER heeft wereldwijde ervaring met verwarmingssystemen voor 
allerlei soorten offshore units, commerciële- en marineschepen.

Het hoofdkantoor van Heatmaster is gevestigd bij de haven van Rotterdam. 
Tevens is er een kantoor in Shanghai. Het ontwerpen, de verkoop en de 
serviceverlening vinden vanuit deze locaties plaats. Op deze wijze realiseren wij 
een optimale dienstverlening aan al onze afnemers in Europa en Azië. 
Heatmaster heeft wereldwijd agenten in de belangrijkste scheepsbouwgebieden.

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen van verwarmingssystemen. 
Met onze systemen kunnen wij totaal oplossingen realiseren.

Heatmaster werkt nauw samen met haar partners in Wiesloch Duitsland bij het 
ontwerpen en de productie van gestookte en afgassenketels.

Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijke peiler binnen ons bedrijf en  
draagt in belangrijke mate bij aan het succes en de groei van ons bedrijf. 
Wij zijn deelnemer in het TEFLES project van de Europese Unie, een 
onderzoeksproject naar het verlagen van emissies in de scheepsvaart.



HEATING SYSTEMS
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HEATMASTER thermische olie verwarmingssystemen worden 
gekenmerkt door betrouwbaarheid, een hoog rendement en 
duurzaamheid.

Het gebruik van thermische olie als verwarmingssysteem kent 
grote voordelen voor scheepseigenaren en scheepsbouwers. 
Een thermische olie circulatiesysteem is in hoge mate 
verkiesbaar boven een ingewikkeld stoomsysteem met 
condenspotten en bewerkelijke waterbehandeling.

De sleutel tot het optimaal functioneren van een thermische 
oliesysteem ligt in het ontwerp. Heatmaster is in hoge mate 
gespecialiseerd op dit gebied en kan u ondersteunen bij het 
ontwerpen van zeer betrouwbare systemen. Vanwege onze 
lange ervaring in systeemontwerp garanderen wij robuuste 
systemen, lage onderhoudskosten en een lange levensduur 
van de olie.

Thermische oliesystemen hebben grote voordelen: lage druk, 
geen corrosie- of bevriezingsrisico, weinig onderhoud, lage 
bedrijfskosten, bedieningsgemak, eenvoudige afstandsbediening, 
geen spuiverliezen en lagere brandstofkosten, in het bijzonder 
bij chemische tankers.
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HEATMASTER Thermal Oil Heating designs are 
characterized by their reliability, high efficiency and low 
environmental impact. 

The use of thermal oil as a heating system has major 
benefits for both ship owners and shipyards.  A 
circulating system using thermal oil is far preferable to 
a steam system, as it is much simpler than a steam 
system with its steam traps, hot wells and water 
treatment systems.

The key factor in the good operation of a thermal fluid 
system lies in its design. Heatmaster is highly 
specialized in this area and can support you in 
designing the most reliable systems. Based on our long 
experience in system design we can guarantee robust 
systems, low maintenance costs and a long life-time for 
the oil. 

Thermal oil systems have many distinct advantages: 
low pressure, no risk of corrosion or freezing, low 
day-to-day maintenance, lower classification costs, 
easy operating, easy remote control, no water losses, 
no blow-off losses and lower fuel costs - especially in 
chemical tankers.
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● Thermal Fluid Heater

● Economiser

● Circulation Pumps

● Expansion Tanks

● Valves

● Heat Exchangers

● Electric Heaters

● Tank Cleaning Heaters

● Control Panels

● Spare Parts

●  thermische olieketels

● afgassenketel

● circulatiepompen.

● expansievaten

● Afsluiters

● warmtewisselaars.

● Electrische heaters

● Butterworth heaters

● Schakelkasten

● Reservedelen.

HEATMASTER thermal oil heaters are based on the famous Wiesloch design.
This design has been in use for over 30 years and has become the leading design in 
thermal oil heaters with low thermal stress on the heating coil. 
The famous “wet back” for larger heaters is unique in its kind. 

Our economizer is a sturdy design with our unique internal single or double flap system 
for capacity control.  Advanced computer programs are used to calculate the 
economizer to achieve optimal solutions. 

Heatmaster also produces consumer systems, including the latest generation of PLC 
with touch-screen control.

De thermische olie ketels van Heatmaster zijn gebaseerd op het befaamde Wiesloch 
ontwerp. Dit ontwerp wordt al meer dan 30 jaar toegepast en is vooraanstaand bij het 
ontwerpen van thermische olie ketels met lage thermische stress van de wisselaar. Onze 
toepassing van een gekoelde achterwand in de ketel is uniek en onderhoudsvrij.

Onze afgassenketel is een betrouwbaar ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
enkele of dubbele klepsectie voor de capaciteitsregeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van geavanceerde software ter berekening van het optimale ontwerp van de 
afgassenketel.

Met het Heatmaster Control System kan de gehele installatie aan boord via een touch 
screen bediend worden.
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HEATMASTER Total system design for all kind of vessels.

In dredger, ro-ro and heavy lift vessels and most other vessels the heating system is 
used for heating the bunker tanks, the fuel preparation plant, the living quarters and 
the engine room tanks.

Systems in special types of ships like dredgers or heavy lift ships have to be 
designed to last the lifetime of the vessel. We design these systems with an 
excellent eye for detail. 
In addition our designs include special options to extend their life-span and to 
reduce down-time for maintenance. One good example of this is the special cleaning 
system to compensate for the fouling of the economizer due to the main engine 
running on lower capacity. 

We also have a unique solution to deal with the critical pressure drop in exhaust gas 
line caused by the introduction of the catalytic converter.  
Heatmaster has the right solutions to deal with these and other new demands.

Totaal systemen voor allerlei soorten schepen.

In bagger-, ro-ro en heavy lift schepen (en in de meeste andere soorten schepen) 
wordt het verwarmingssysteem gebruikt voor het verwarmen van de HFO tanks, 
machinekamertanks en de accommodatie.

Systemen voor speciale typen vaartuigen zoals baggerschepen of heavy lift moeten 
ontworpen worden om de gehele levensduur van het vaartuig mee te gaan. Wij 
ontwerpen deze systemen met een scherp oog voor detail.
Onze ontwerpen worden gekenmerkt door specifieke toepassingen ter verlenging van 
de levensduur en ter vermindering van de onderhoudstijd. Een goed voorbeeld hiervan 
is het speciale schoonmaaksysteem om de vervuiling van de afgassenketel tegen te 
gaan, wanneer de hoofdmotor op deellast draait.

Wij hebben tevens een unieke oplossing voor warmte terugwinning met lage 
weerstand in de uitlaatleiding van de hoofdmotor, zodat katalysators toegepast 
kunnen worden zonder dat dit een te hoge totaal weerstand oplevert.
De toepassing van katalysators en scrubbers vraagt speciale aanpassingen in het 
ontwerp van de afgassenketel. Heatmaster kan u daarvoor een op maat gemaakt 
ontwerp leveren.

— DREDGERS/Heavy LiftSYSTEM DESIGN



— CHEMICAL  TANKERS

HEATMASTER Total system design for chemical and bitumen tankers.

Heatmaster will design the most optimal system for your chemical tanker - meeting 
all your requirements for cargo heating, tank cleaning, steam making and engine 
room heating.

Heat recovery from all on-board heat sources is applied. Systems designed by 
Heatmaster maximize heat recovery, thereby resulting in lower fuel costs both during 
sailing and while in harbour.

Heatmaster designs include heat loss calculations for cargo tanks and capacity 
calculations for heating coils. We advise on heating arrangements for both cargo 
tanks and slob tanks.

Tank heating is commonly provided by heating coils in tanks or deck heaters, but we 
also have experience in designing other systems, such as those used on vegetable 
oil tankers.

In recent years we have equipped over 150 tankers with heating systems, always 
giving maximum consideration to the owner’s total costs for investment, the ship’s 
running costs and system reliability.

Totaaloplossingen voor chemische- en bitumentankers.

Heatmaster ontwerpt voor u het meest optimale systeem, tegemoetkomend aan al 
uw eisen op het gebied van het verwarmen van lading, tank wassen, 
stoomproductie en machinekamer verwarming.

Warmteterugwinning wordt toegepast op alle warmtebronnen aan boord. Systemen 
ontworpen door Heatmaster kennen maximale terugwinning, resulterend in lagere 
brandstofkosten zowel tijdens de vaart als tijdens havenbedrijf.

Heatmaster ontwerpen zijn inclusief warmteverlies- en capaciteitsberekeningen 
voor lading- en slobtanks. 

Bij tank verwarming wordt meestal gebruik gemaakt van spiralen in tanks of deck 
heaters. Wij hebben echter ook ervaring met het ontwerpen van andere systemen 
zoals toegepast op plantaardige olie tankers

In de afgelopen jaren hebben wij met maximale aandacht voor de betrouwbaarheid 
en de totale investerings- en gebruikskosten meer dan 150 tankers uitgerust met 
verwarmingssystemen.
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HEATMASTER is de grootste leverancier van 
verwarmingssystemen voor binnenvaarttankers 
in Nederland.

Gedurende de laatste jaren hebben wij meer dan 
100 verwarmingssystemen geleverd voor 
bunker- en chemicaliëntankers. In het bijzonder 
hebben wij een speciaal terugwinningssysteem 
ontworpen voor binnenvaartschepen, waar 
ruimte beperkt is en simpele oplossingen de 
voorkeur hebben. 

— RIVER TANKERS
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HEATMASTER  is a leading supplier in The 
Netherlands, where the design and building of 
river tankers for the whole of Europe is 
centralized. 

In recent years we have supplied over 100 
heating systems for product and chemical 
tankers. Significantly we have developed a 
special heat recovery unit for tank heating in 
river ships where space is limited. Our designs 
are guided by the “kiss” philosophy to ensure 
maximum reliability.  

SYSTEM DESIGN



HEATMASTER produceert warmwaterketels 
voor accomodatieverwarming, met  de mogelijkheid 
van een tapwaterspiraal en elektrische 
bijverwarming. Laatstgenoemde kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden in tropische of speciale 
situaties zodat de brander niet gebruikt hoeft te 
worden.

De tapwaterspiraal maakt een calorifier 
overbodig.
 
Heatmaster heeft een serie van robuuste 
RVS calorifiers ontworpen voor toepassing in 
de scheepvaart en offshore. Deze kunnen 
verwarmd worden door middel van elektrische 
elementen, thermische olie of stoom. De 
elektrische elementen zijn ontworpen voor 
gebruik in tapwater.

Ook hier zijn op maat gemaakte systemen 
mogelijk.

DOMESTIC HOT WATER SYSTEM
— CALORIFIERS

HEATMASTER produces oil-fired hot water 
boilers, together with optional electric heating 
and built-in shower water elements. The latter 
can be used for instance when sailing in 
tropical conditions - only electric heating will 
be used for the shower water and no 
separate Calorifier needed, whilst in other 
conditions an oil-fired unit will be the most 
economical option.

Heatmaster has designed a special range of 
robust stainless steel Calorifiers for marine 
application, heated by thermal oil steam, hot 
water or electric heating.

The electric elements are designed to be 
used with drinking water with a low heat 
load.

Special materials can be provided for the 
shell and for the heating elements with 
class approval available for all major 
classifications.



INDUSTRIAL
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— POWER PLANTS / INDUSTRIAL

From the start Heatmaster has delivered heating 
systems for power plants using steam, hot water 
or thermal oil. 

Most of these systems are in operation in Africa, 
where the climate and working conditions require 
particularly reliable and robust systems. We have 
designed a unique all-in-one, integrated heat 
recovery unit with capacity control, silencer and 
stack. This design can also be used for 
super-heated steam for use in turbines.

Local installation activities are kept to a 
minimum.

Behalve voor de scheepvaart levert Heatmaster 
ook verwarmingssystemen voor de industrie met 
gasgestookte ketels en systemen voor power 
plants.

De meeste van deze systemen worden in Afrika 
gebruikt waar het klimaat en de 
bedrijfsomstandigheden bijzonder betrouwbare 
en robuuste systemen verlangen. We hebben 
een uniek all-in-one systeem ontworpen met 
schoorsteen, demper en warmteterugwinning. 

Installatie werkzaamheden ter plekke zijn tot een 
minimum beperkt.



SPARES AND SERVICE

HEATMASTER provides a worldwide service, directly from our offices in the Port of 
Rotterdam and in Shanghai. We also have service agreements all over the world with 
local agents.

Our service engineers are extremely dedicated and have extensive experience with 
marine installations. They are used to travelling and have a solid reputation for efficient 
trouble shooting.

We stock a large number of spare parts, especially for burners and circulating pumps.

In addition to servicing our own products we also provide prompt support services, such 
as the renting out of steam boilers and the supplying of clarifiers.

HEATMASTER  levert wereldwijde service vanuit onze vestigingen in Rotterdam en Shanghai. 
Tevens hebben wij serviceovereenkomsten met plaatselijke agenten over de gehele wereld.

Onze servicedienst bestaat uit zeer toegewijde deskundigen met een lange ervaring in de 
scheepvaart. Ze zijn bereid de wereld af te reizen en hebben een solide reputatie op het 
gebied van trouble shooting

Wij hebben een groot aantal onderdelen op voorraad, in het bijzonder voor branders en 
circulatiepompen.

Naast de serviceverlening op onze eigen producten zijn wij ook in staat in geval van 
calamiteiten snel oplossingen te realiseren, zoals verhuur van ketels voor stoom en 
thermische olie.
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Heatmaster China Office   
JianNan Tower, Room 1603     No. 600 Luban Road     200023, Shanghai     P.R.China 
Tel: +86 (0)21 5302 2578    Fax:+86 (0)21 5302 2577

MAIN OFFICE 
Heatmaster bv     Bedrijvenpark "Grotenoord"     Grotenoord 1      3341 LT Hendrik-ido-Ambacht     The Netherlands 
Tel: + 31 (0)78 68 234 04     Fax:+31 (0) 78 68 234 03 

THIS IS WHO WE ARE
We are not only in this business to be simply 
the best, but to be the top in providing the 
optimal solutions for your heating systems, 
everywhere and at any time. We exist for our 
customers, so we exist because of you. 
Let HEATMASTER handle your heat. 

E-Mail:  INFO@HEATMASTER.NL            Web:   WWW.HEATMASTER.NL 

HEATMASTER B.V. -  2012


