Monobloc warmtepompboiler
voor de bereiding van sanitair warm water

ECOIDEAS

• Exellent rendement
COP 4,0
• Sanitair warm water
60°C, bereikt zonder
verwarmingselement

De energie in onze omgevingslucht (buiten of in de kelder) is gratis, hier warmte aan
onttrekken is een doeltreffende en zuinige manier om sanitair warm water te produceren.
De monobloc warmtepomp voor sanitair warm water PAC300ECS werkt als een omgekeerde koelkast. Ze onttrekt de warmte aan de omgevingslucht of buitenlucht, versterkt deze warmte door een
compressor en geeft ze af aan het water. De gekoelde lucht wordt naar een andere ruimte of naar
buiten geblazen.

• Zeer stil 45 dB(A)

PAC300ECS
Lucht

Warmtebron
Stroomverbruik (L15°C/W15-45°C)

W

400

Verwarmingsvermogen (L15°C/W15-45°C)

W

1600

W

1500

Elektrische aansluiting

V/Ph/Hz

230/1/50 + A

Nominale stroomsterkte

A

2

Maximale stroomsterkte

A

2,7+6,9

Aanbevolen zekering

A

12

Max. temperatuur zonder verwarmingselement

°C

60

Max. temperatuur met verwarmingselement

°C

65

Luchtdebiet

m³/h

250

Max. geluidsniveau op 1 meter

dB(A)

COP (L15°C/W15-45°C)

4,0

Elektrisch verwarmingselement

R134a

Expantieventiel
Ontdooisysteem

warm gas

Volume watertank

l

300

Instelbaar bereik van de watertemperatuur

°C

25-65

Werkbereik luchttemperatuur

°C

0-35

Wateraansluiting in/uit

"

3/4

Diameter van de luchtkanaalaansluiting

mm

200

Afmetingen (Ø x H)

mm

640x1820

Gewicht (leeg)

kg

95

Ideaal voor
de vervanging
van uw boiler!
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45
elektronisch

Laat uw
verwarmingsketel
in de zomer
helemaal uit!

Talrijke interessante toepassingen
Ook voor de ruimte waar deze warmtepomp geplaatst wordt, biedt de PAC300ECS heel wat voordelen. Ze kan geïnstalleerd worden in de wasplaats, de kelder, de zolder of de garage; heel wat
mogelijkheden dus.

A. Verluchting en luchtverversing
De binnenlucht wordt opgenomen uit de kelder, de provisiekamer of de wasplaats. Deze ruimte moet steeds over
voldoende luchtvolume beschikken.

B. Ontvochtiging van een vochtig ruimte
De warmtepomp kan geïnstalleerd worden in de wasplaats of in een andere vochtige ruimte, en zorgt zo voor
de ontvochtiging van deze ruimte.

C. Warmteterugwinning
Het systeem kan gebruik maken van energie afgegeven
door verlichting, huishoudelijke apparaten, douches, badkamers enz. Deze energie wordt hergebruikt voor het
produceren van warm water.
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Luchtuitlaat

2

Luchtinlaat

3

Warmtepomp

4

Controlepaneel

5

Behuizing in een wit gelakte
carrosserie

6

Anode

7

Elektrische weerstand 1,5 kW

8

Watertank 300 liter, in Inox

9

PUR isolatie

8
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HVAC Solutions
Renewable Energy

INOX WATERTANK
Watertemperatuur van 60°C bereikt door de warmtepomp, mogelijkheid tot opwarmen tot 65°C
dankzij standaard elektrisch verwarmingselement (1,5 kW)
Uiterst stille werking (45 dBA)
Snelle warmteuitwisseling
Ventilatie: ontvochtigt en koelt de omgevingslucht
Automatische wekelijkse ontsmetting (anti-legionella)
Automatische ontdooiing
Gemakkelijke installatie: watertank van 300 liter, eenvoudig te installeren en ruimtebesparend
Ecologisch: het warmtepompprincipe draagt bij tot de bescherming van het milieu
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