Heliotherm
Verswarmwatersysteem

Uw voordelen in een oogwenk
Geen elektrische bijverwarming > geen verborgen kosten.
Bacteriën resistent, dus geen risico op legionella.
Altijd warm water ter beschikking voor de hele familie.
Lange levensduur en hoge betrouwbaarheid door
Heliotherm kwaliteitsonderdelen.
Aansluitmogelijkheden voor zonnepanelen, diverse warmtebronnen,
thermometers en voelers.
Lage bedrijfskosten door geoptimaliseerde hydraulica en lage
buffertemperatuur.
Energiebesparend en onderhoudsvrij systeem door
ingenieuze techniek.

Kristalhelder
Is hygiëne voor u belangrijk? Inderdaad, voor ons ook. Het Heliotherm verswarmwatersysteem is ideaal voor personen met hoge
verwachtingen. Via een warmtewisselaar wordt het verse water in enkele seconden verwarmd en is daardoor gegarandeerd
legionellavrij. Geniet van dit zorgeloze gevoel bij u thuis.

Perfect hygiënisch – uitzonderlijk efficiënt
Het Heliotherm verswarmwatersysteem werkt zoals een doorstroomverwarmer, daardoor is de ontwikkeling van de legionella-bacterie
uitgesloten. Het water wordt tot op een aanbevolen temperatuur van 47 °C verwarmd. Zo kan kalk zich niet afzetten en de installatie
niet aantasten. De onderhoudsvrije warmwaterbereiding functioneert zonder elektrische bijverwarming en met een zeer hoge energieefficiëntie. Het verswarmwatersysteem is optimaal op de Heliotherm warmtepompen afgestemd, het spaart de warmtepomp en het
garandeert een lange levensduur van het systeem.

Uw weg naar onafhankelijkheid

Heliotherm verswarmwatersysteem
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Inhoud

* met flens (solar)

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.

Uw Heliotherm Competentiepartner.
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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.

