Bodemwarmtepomp
Verticale Bodemwisselaar
Serie Basic Comfort
Thermisch vermogen van 6 – 17 kW

De voordelen van een Heliotherm warmtepomp
Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.
Warmtepomp neemt weinig plaats in beslag door compact design.
Lage installatiekost door het voorgemonteerde hydraulisch blok met
A-label circulatiepomp en omschakelventiel.
Flexibele layout van het systeem (verticaal en horizontaal).
Stille werking door akoestische ontkoppeling en speciaal isolatieschild (DSG).
Ideaal voor nieuwbouw met voldoende grondoppervlakte.
Hoogste rendementen en lage bedrijfskosten dankzij de gepatenteerde
Heliotherm twin-x technologie® en de Heliotherm dsi-technologie®.
Aanvoertemperaturen tot 60 °C mogelijk, aangezien de koelkring uitgerust
is met meerdere sensoren. Dit resulteert in een hoge bedrijfszekerheid.
Geen elektrische bijverwarming - geen verborgen kosten.

Wellness en comfort
Welzijn is een kwestie van comfort. De bodemwarmtepomp met verticale bodemwisselaars - serie Basic Comfort voldoet aan de
verwachtingen van flexibiliteit, duurzaamheid en efficiëntie. De bodemwisselaars zijn gevuld met een water/glycol-mengeling dat de
gratis warmte uit de ondergrond opneemt, en dus zowel de natuur als uw budget beschermd.

Uw weg naar onafhankelijkheid

Prestatiegegevens – Bodemwarmtepomp met verticale bodemwisselaar,
Serie Basic Comfort
Heliotherm warmtepomp - Type

HP06S08WK-BC

HP08S10WK-BC

Max. aanvoertemperatuur
B0W35 volgens
EN255 / Δ 10 K
B0W35 volgens
EN14511 / Δ 5 K

HP10S12WK-BC

HP12S14WK-BC

HPP14S16WK-BC

60 °C*

Thermisch vermogen (kW)

6,81

8,20

10,52

13,29

16,82

COP

4,62

4,72

4,74

4,70

4,77

Thermisch vermogen (kW)

6,64

7,99

10,25

12,96

16,39

COP

4,38

4,47

4,48

4,45

4,51

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

Afmetingen in cm (H x B x D)

* compressorspecifiek

Een goed voorbeeld van efficiëntie.
De warmtepompen van Heliotherm beschikken over de hoogste kwaliteitscertificaten. Naast het internationaal kwaliteitslabel en
talrijke gepatenteerde technologieën vervult de Oostenrijkse warmtepompproducent ook op vlak van efficiëntie haar pioniersrol.

Maximale subsidies.
Omwille van het hoge jaarrendement maakt u aanspraak op subsidies van de overheid. Uw Heliotherm competentiepartner informeert
u graag over de subsidiemogelijkheden in uw regio.

Heliotherm competentiepartner - Uw garantie voor een uitstekende service.

Optimalisatie van de koelkring door
middel van twin-x technologie®.

Elektronische koelmiddelregeling
Lage werkingskosten door snelle reactie
op veranderingen in het systeem.

European Quality Label
for Heat Pumps

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

Afstandsbediening voor wereldwijde besturing via
Internet of mobiele telefoon met Heliotherm web control®.

Uw Heliotherm Competentiepartner.

Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 6336 Langkampfen Austria Telefon +43 (0)5332 87496-0 Fax +43 (0)5332 87496-30 info@heliotherm.com www.heliotherm.com
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Een totaalpakket kunnen aanbieden behoort tot de servicefilosofie van Heliotherm. Calculatie, planning, installatie en service
worden daarom uitsluitend door de best geschoolde Heliotherm installatiepartners uitgevoerd. Zo garanderen wij toprendementen voor
topproducten.

