Hernieuwbare energie:
haal uw warmte uit de natuur.
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Warmte uit de natuur:
duurzaam én gratis!

„ Hernieuwbare energie is een term die te pas en te onpas
wordt gebruikt. Maar wat wil dit nu precies zeggen?“
Hernieuwbare energie is duurzaam opgewekte energie waarover de mensheid voor
onbeperkte tijd kan beschikken. Door meer gebruik te maken van hernieuwbare
energie, worden het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties
niet in het gedrang gebracht. De meest voorkomende vormen van hernieuwbare
energie zijn zonne-energie, aard- en luchtwarmte en windenergie.
Ook Bulex draagt met plezier zijn steentje bij voor een beter leefmilieu en biedt
u verschillende mogelijkheden die gebruik maken van gratis energie uit de natuur.
Voor de verwarming van uw woning kan u rekenen op de GeniaAir lucht/water
warmtepomp die haar warmte uit de lucht haalt. Voor uw sanitair warm water heeft
Bulex zowel warmtepomp-, als zonneboilers ter beschikking die een energiezuinige aanvulling kunnen zijn op uw traditioneel verwarmingssysteem. Tot slot, houdt
u tijdens de warme zomermaanden het hoofd koel dankzij de lucht/water warmtepomp GeniaAir of de lucht/lucht warmtepomp VivAir.
Een blik op het volledige gamma.
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“Haal uw warmte voor meer
dan 75 % * uit de lucht.”
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Hoe werkt een lucht/water warmtepomp?
Een lucht/water warmtepomp bestaat uit een warmtebron (buitenlucht), twee warmtewisselaars (één om warmte op te nemen en
één om warmte af te geven) en een relatief kleine hoeveelheid elektrische energie. Deze is nodig om de compressor aan te drijven.
Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht aan een bepaalde temperatuur en verhoogt de temperatuur via
een compressor die hij dan vervolgens afgeeft aan het verwarmingscircuit van uw woning (vloerverwarming / ventiloconvectoren /
bestaande radiatoren). Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast.

De voornaamste voordelen
Vriendelijk voor het milieu en uw portemonnee
• E
 nergiezuinig: 75% * van de gebruikte energie wordt uit
de omgevingslucht gehaald, slechts 25% uit elektriciteit
• H
 oge energie-efficiëntieklasse voor verwarming (W35):
tot A +++ ( A+++ tot G)
• Z
 eer hoog rendement dankzij hoge COP tot 5,4
(bij A7/W35)

• M
 ilieuvriendelijk:
- door het gebruik van het ecologisch koelmiddel R290 en
de afwezigheid van rookgassen
- tot 30% minder CO² uitstoot t.o.v een condensatieketel op
gas. Dit komt op jaarbasis overeen met 5.500kg minder
CO² per woning, waarmee u maar liefst 5.920m² bos kan
beschermen.

Eenvoudig toepasbaar
GeniaAir Mono

GeniaAir Split

A +++
tot G

A +++
tot G

De GeniaAir
warmtepomp
past overal!

• G
 eschikt voor zowel nieuwbouw, als renovatie
• Flexibele plaatsing, ook in de stad of in een appartementsgebouw, dankzij de stille werking en de grote leidinglengte
• Kan autonoom werken of gecombineerd worden met een
(reeds bestaande) condensatieketel in een hybride opstelling
• Kan gecombineerd worden met alle types
afgiftesystemen (vloerverwarming, ventiloconvectoren en
bestaande radiatoren)
• Modulerende compressor met invertertechnologie past het
vermogen voortdurend aan aan de warmtebehoefte van het
gebouw
• Intelligente regeling dankzij de MiPro weersafhankelijke
regelaar MiPro Sense. Bediening via een app op uw
smartphone of tablet is mogelijk met de bijkomende
internetcommunicatiemodule MiLink.
• Snelle installatie en eenvoudig te onderhouden

Comfort het hele jaar door
De GeniaAir lucht/water warmtepompen van Bulex bieden een geschikte oplossing in heel wat situaties. Uiteraard zijn
ze een energiezuinige oplossing voor nieuwbouwprojecten, maar ze kunnen ook perfect geïntegreerd worden in een
bestaande woning zonder ingrijpende veranderingen.
U kan dus in principe in elke woning een warmtepompinstallatie plaatsen. Wel moet er rekening gehouden worden
met bepaalde aspecten zoals het warmteverlies van de woning, de huidige installatie en de aanvoertemperatuur
ervan, etc. U neemt daarom best contact op met een vakman die samen met u de best mogelijke oplossing selecteert.

• Z
 eer hoog verwarmings- en warmwatercomfort het hele
jaar door
• Werking is gegarandeerd tot -25°C
• Koeling mogelijk in de zomer via de vloerverwarming of
via ventiloconvectoren, dankzij actieve koelfunctie
* Dit is een technisch kengetal dat betrekking heeft op een maximaal temperatuurverschil tussen

Nog meer tips en weetjes vindt u terug
op www.bulex.be/warmtepomp

buitentemperatuur en vertrekwatertemperatuur. Aanvoertemperaturen boven 65°C verminderen het
verwarmingsvermogen en het rendement van de warmtepomp aanzienlijk. We raden daarom ten eerste
aan om de verwarmingsinstallatie te ontwerpen met een maximale aanvoertemperatuur van 65°C
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Lucht/water warmtepomp GeniaAir

GeniaAir Mono: stil en efficiënt

GeniaAir Split: toonbeeld van flexibiliteit

De GeniaAir Mono is een all-in-one monobloc warmtepomp
waarmee u uw woning volledig kan verwarmen gedurende
de wintermaanden. De warmtepomp wordt buiten uw
woning geplaatst en rechtstreeks aangesloten op uw
verwarmingssysteem, waardoor u binnenshuis geen extra ruimte
hoeft te voorzien. Dit maakt van de GeniaAir Mono een zeer
compact en efficiënt verwarmingssysteem dat zeer eenvoudig te
integreren is in een bestaande woning en dus snel te installeren,
waardoor ook de installatiekosten beperkt blijven. Nog een
pluspunt: de GeniaAir Mono kan ook voor actieve koeling zorgen
tijdens de zomermaanden (optie).
Als onderdeel van een renovatie kunt u de warmtepomp
combineren met bestaande ventiloconvectoren en/of radiatoren.
In feite kan de geproduceerde aanvoertemperatuur oplopen
tot 75°C, dat wil zeggen de temperatuur die nodig is voor
conventionele radiatoren. Een andere optie is om de GeniaAir
Mono te combineren met bijvoorbeeld een condensatieketel.

De GeniaAir Split warmtepomp bestaat uit 2 componenten: de GeniaAir Split-buiteneenheid en de GeniaSet Split-binneneenheid.
De buiteneenheid wordt geïnstalleerd tegen de muur van het huis, op het dak of in de tuin. De GeniaSet Split hydraulische eenheid
wordt binnen geplaatst. De vereiste componenten voor de eenvoudige, doeltreffende werking van het systeem zijn al ingebouwd.
Beide eenheden zijn met elkaar verbonden via koelvloeistofleidingen waardoor deze warmtepomp door een koeltechnicus dient
geïnstalleerd te worden.
Voor het sanitair warm water bevat de GeniaSet Split binneneenheid een geïntegreerde warmwaterboiler van 190l die in de normale
behoefte van een vierpersoonsgezin kan voorzien. Wenst u echter meer warmwatercomfort, dan combineert u deze warmtepomp
het best met een hydraulische wandmodule en een aparte warmwaterboiler met een capaciteit van 200 tot 400 liter.

Geïnstalleerd in 1 dag!
• De leidingen die de buiten- en binnenunit
verbinden zijn dun en eenvoudig plooibaar
waardoor ze flexibel te installeren zijn
• De buiteneenheid is reeds voorgevuld met
koelmiddel tot 15 m
• De warmwaterboiler en de hydraulische delen van de
GeniaSet Split binneneenheid kunnen eenvoudig
gesplitst worden voor eenvoudig transport

Een energiekeuze die zinvol is
•
•
•
•

Lage gebruikskosten
Duurzame, geavanceerde technologie
Maximale energie-efficiëntie dankzij hoge COP
Perfect aangepast aan uw huis, of het nu gaat om een
nieuwbouw of renovatieproject
• Stil en compact, wat een groot voordeel is voor
u en uw buren
GeniaAir Mono: Koud water wordt aangevoerd en opgewarmd door de
condensor die in de buiteneenheid van de warmtepomp zit.
HP17_64795_01

monobloc technology

Het volledige GeniaAir Split-gamma

GeniaAir Monobloc

GeniaAir Split

Types

3, 5, 7, 10, 12 kW (A-7/W35)

3, 5, 7, 10 en 12 kW (A-7/W35)

Toepassingsgebied

Nieuwbouw en renovatie. Specifiek geschikt voor rijwoningen
dankzij lage geluidsemissie.

Nieuwbouw huizen en appartementen. Specifiek geschikt voor rijwoningen
dankzij lage geluidsemissie.

Koelcircuit

Gesloten koelcircuit in de buiteneenheid van de warmtepomp

Open koelcircuit tussen binnen-en buiteneenheid

Leidingen

Goed geïsoleerde waterleidingen

Voorgeïsoleerde koelvloeistofleidingen

Afstand tussen binnen- en buiteneenheid

max. 20 m

max. 25 m tot 40 m in functie van de opstelling

Geluidsemissie

28 dB(A) op 3 m in fluistermodus

28 dB(A) op 3 m afstand in fluistermodus

Vereisten voor installateur

Te respecteren installatieruimte

Certificaat van koeltechnieker nodig

GeniaAir Split: koud water wordt aangevoerd en opgewarmd door de
condensor die in de binneneenheid van de warmtepomp zit.
HP17_64796_01
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Mogelijke opstellingen:
GeniaAir als stand-alone oplossing

GeniaAir als hybride oplossing

Wanneer de GeniaAir als stand-alone oplossing
wordt gebruikt, gebeurt de verwarming van de
woning enkel door de warmtepomp zelf.

Een innoverend systeem met twee energiebronnen

Bij de stand-alone oplossing wordt er slechts één energiebron
gebruikt voor de verwarming van uw woning. In het geval van de
warmtepomp is dit elektriciteit. Er is dus geen extra ketel vereist en
u heeft ook geen gasaansluiting noch rookgasafvoersysteem nodig.
De GeniaAir Mono kan als stand-alone toestel worden geïnstalleerd
en zo volledig autonoom instaan voor de verwarming van uw
woning. Voor de productie van uw sanitair warm water
combineert u de GeniaAir Mono met een externe warmwaterboiler
of de hydraulische binneneenheid GeniaSet met ingebouwde
warmwaterboiler van 190l.
De GeniaAir Split is een stand-alone systeem, waarbij de
GeniaAir Split buiteneenheid en de GeniaSet Split hydraulische
binneneenheid instaan voor de verwarming van uw woning en uw
sanitair warm water.

Bij een hybride oplossing combineert u twee energiebronnen
(bv. elektriciteit en gas) voor de verwarming van uw woning.
De intelligente regelaar MiPro Sense bepaalt dan in functie
van de omstandigheden (de energiekost, de warmtevraag en
de buitentemperatuur) welke warmtebron op dat moment het
efficiëntst werkt.
Zowel de GeniaAir Mono als de GeniaAir Split kunnen gecombineerd
worden met een (reeds bestaande) condensatieketel.
Voornamelijk geschikt voor renovatieprojecten, is de GeniaAir als
hybride oplossing het eerste systeem die u de beste verhouding
comfort/besparing garandeert. Dankzij een verantwoorde
investering, geniet u van een compacte, betrouwbare en ecologische
installatie.

Deze stand-alone oplossing kan worden geïntegreerd in alle
projecten, zowel nieuwbouw als renovatie.

Hydraulische modules GeniaSet Mono en GeniaSet Split:
de ideale compacte partners voor de GeniaAir warmtepompen.
Deze complete hydraulische binneneenheden integreren alle nodige componenten om uw
warmtepomp op een eenvoudige en doeltreffende manier aan te sturen. Zo bevatten ze onder
andere een ingebouwde warmwaterboiler van 190l en de warmtepompbesturingsmodule.
Hierdoor kan u via een compact systeem zowel uw verwarming als uw sanitair warm water op
eenvoudige wijze regelen.
De MiPro Sense zorgt voor de intelligente regeling van het systeem in combinatie met de MiPro
Sense Remote.
Doordat alles werd geïntegreerd in 1 enkele behuizing werkt dit systeem heel plaatsbesparend
en kan de installatie snel gebeuren. U heeft enkel nog de GeniaSet Mono of de GeniaSet Split
binnenshuis (die u overal in de woning kan plaatsen) gecombineerd met de warmtepomp die
buiten geplaatst wordt. Dit vereenvoudigt niet alleen de installatie, maar ook het onderhoud
doordat alle componenten gemakkelijk toegankelijk zijn via afneembare zijpanelen.

De GeniaAir Split buiteneenheid in combinatie met de GeniaSet Split hydraulische
binneneenheid als stand-alone oplossing.
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Verschillende oplossingen voor
sanitair warm water
GeniaSet Mono en GeniaSet Split binneneenheden
De hydraulische binneneenheden GeniaSet Mono of GeniaSet
Split zijn de meest compacte en efficiënte oplossingen voor
uw sanitair warm water. Met hun ingebouwde warmwaterboiler
van 190l voozien ze in de normale behoeften van een
vierpersoonsgezin.

Hun voornaamste troeven:
• I ngebouwde sanitair warmwaterboiler van 190l
• B
 evat ook alle nodige componenten om uw warmtepomp aan
te sturen
• Strak design voor discrete opstelling in de woning
• Split Mounting Concept (boiler en hydraulische delen kunnen
makkelijk gesplitst worden) zorgt voor eenvoudig transport
• I ntelligente regeling door de MiPro Sense weersafhankelijke
regelaar

Slimme regeling
via de MiPro Sense of MiPro Sense R
Met de slimme, weersafhankelijke regelaar MiPro Sense (bedraad) of MiPro Sense R (draadloos)
kunt u uw volledige verwarmingsinstallatie afstemmen op de behoeften van uw gezin.
MiPro Sense is een weersafhankelijke regelaar van de nieuwste generatie. Dankzij het grote, verlichte, touch screen en met intuitieve
bediening display kunt u gemakkelijk op elk moment het energieverbruik van uw verwarming en warm water bekijken. Op die manier
heeft uw verwarmingsinstallatie geen geheimen meer en weet u exact hoeveel energie u verbruikt zodat u tijdig kunt bijsturen.

FEW warmwaterboilers
Voor maximaal warmwatercomfort kan u uw GeniaAir
warmtepomp koppelen aan een FEW warmwaterboiler. Met
een inhoud van 200 tot 400 liter zijn ze geschikt voor een zeer
groot comfort aan sanitair warm water.

Bij de MiPro Sense staan eenvoud en gebruiksgemak centraal. Door de weersafhankelijke regelaar MiPro Sense te combineren met
de internetcommunicatiemodule MiLink is het mogelijk om uw verwarmingsinstallatie vanop afstand te besturen met de gratis MiPro
Sense-app. De MiPro Sense-regeling is ideaal geschikt voor het aansturen van complexere systemen, zoals (hybride) warmtepompen.

Hun voornaamste troeven:

Belangrijkste troeven op een rijtje:

• S
 taande modellen van 200, 300 of 400 l
• Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd
door magnesiumanode
• Thermische isolatie in schuim bestaande uit 3 componenten
• Verstelbare voetjes met geluiddempende functie
• Analoge thermometer, de temperatuur is vooraan
de boiler te zien
• Inspectieluik
• B
 ij combinatie met de hydraulische wandmodules

•	Intelligent beheer van uw verwarmingssysteem
•	Geschikt voor het sturen van meerdere circuits (max 3)
voor verwarming en sanitair warm water
•	Geschikt voor elk toestel (zowel condensatieketels op gas
met eBUS-aansluiting als warmtepompen)
•	Transparant overzicht van uw energieverbruik
•	Bediening via MiControl App op uw smartphone of tablet
is mogelijk met de bijkomende internetcommunicatiemodule
MiLink
• Ook beschikbaar in draadloze versie (MiPro Sense R)

Een overzicht:
FEW 200 ME: warmwaterboiler met 1 grote spiraal. De boiler
stockeert 200 liter en beschikt over een energielabel C en een
elektrische boosterweerstand van 2 kW.

FEW 300 MR: warmwaterboiler met 1 grote spiraal. De boiler
stockeert 300 liter en beschikt over een energielabel B. Kan
gecombineerd worden met een elektrische boosterweerstand
van 2, 4 of 6 kW.
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FEWS 400 ME: deze zonneboiler haalt het maximale uit
hernieuwbare energie dankzij de combinatie van een
warmtepomp en een zonne-energiesysteem. Eén van de
twee spiralen is van groot formaat om aan te sluiten op de
warmtepomp. De inhoud van deze boiler bedraagt 400 liter
en heeft een energielabel B. Kan gecombineerd worden
met een elektrische boosterweerstand van 2, 4 of 6 kW of
een elektrische boosterweerstand gecombineerd met een
fotovoltaïsche installatie

MiPro Sense Remote:
Regel voor elk circuit de juiste temperatuur dankzij de
kamerthermostaat MiPro Sense Remote. Door de MiPro Sense
te combineren met de MiPro Sense Remote kan u voor de
verschillende circuits een aparte kamertemperatuur instellen,
alsook de tijden waarop die zone moet verwarmd worden.
U regelt uw verwarmingsinstallatie eenvoudig vanop afstand met uw
smarthpone of tablet via de MiPro Sense applicatie.
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Technische specificaties
GeniaAir Mono

GeniaAir Split

HA 3-6 230V B2 HA 5-6 230V B2 HA 7-6 230V B2 HA 10-6 230V B2 HA 10-6 400V B2 HA 12-6 230V B2 HA 12-6 400V B2

Warmtepomp buiteneenheid

GeniaAir Split
3 kW

GeniaAir Split
5 kW

GeniaAir Split
7 kW

GeniaAir Split
10 kW

GeniaAir Split
12 kW

Nominaal vermogen
verwarming (A-7/W35)

kW

3,6

5,4

7

9,2

9,2

12,2

12,2

Verwarmingsvermogen bij A-7/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

kW

3,6

4,9

6,7

10,2

11,8

Elektrisch verbruik (A-7/W35)

kW

1,33

2,08

2,5

3,41

3,41

4,52

4,52

Opgenomen vermogen bij A-7/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

kW

1,15

1,83

2,53

3,65

4,81

2,7

2,6

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

3,1

2,7

2,6

2,8

2,5

COP volgens EN14511 (A-7/ W35)
Nominaal vermogen
warmtepomp (A2/W35)

kW

2

2

3,1

5,8

5,8

5,9

5,9

Elektrisch verbruik (A2/W35)

kW

0,51

0,51

0,76

1,26

1,26

1,28

1,28

3,9

3,9

4,1

4,6

4,6

4,6

COP volgens EN14511 (A2/ W35)

COP bij A-7/W35
(dT 5K, volgens EN14511)
Verwarmingsvermogen bij A2/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

kW

2,5

3,4

4,5

8,2

8,2

4,6

Opgenomen vermogen bij A2/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

kW

0,66

0,92

1,23

2,12

2,26

3,8

3,7

3,7

3,9

3,7

Nominaal vermogen
warmtepomp (A7/ W35)

kW

3,3

3,4

4,6

8,1

8,1

8,5

8,5

COP bij A2/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

Elektrisch verbruik (A7/W35)

kW

0,69

0,71

0,96

1,53

1,53

1,57

1,57

Verwarmingsvermogen bij A7/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

kW

3,1

4,4

5,8

9,7

10,3

4,8

4,8

4,8

5,3

5,3

5,4

5,4

Opgenomen vermogen bij A7/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

kW

0,64

0,95

1,26

2,12

2,26

COP bij A7/W35
(dT 5K, volgens EN14511)

5

4,7

4,6

4,6

4,6

mm

765 x 1.100 x 450

765 x 1.100 x 450

965 x 1.100 x 450

1.565 x 1.100 x 450

1.565 x 1.100 x 450

kg

82

82

113

155

155

35

35

160

160

COP volgens EN14511 (A7/
Koelvermogen (A35/W18) (1)

kW

4,5

4,5

6,4

10,9

10,9

10,8

10,8

EER volgens EN 14511
(A35/ W18)

kW

4,3

4,3

4,2

4,6

4,6

4,6

4,6

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

400V/50Hz

230V/50Hz

400V/50Hz

Elektrische voeding warmtepomp

Gewicht buitenunit

Geluidsdruk Lp op 3m in het
vrijeveld bij A7/W35 (EN 12102)

dB(A)

33

33

35,8

40,1

41,5

40,1

41,5

Geluidsvermogen Lw bij
A7/ W35 (EN 12102)

dB(A)

50,5

50,5

53,3

57,6

59

57,6

59

Geluidsdruk in fluisterbedrijf 0% op 3m
in het vrije veld (A- 7/W35) (EN 12102)

dB(A)

28,9

28,9

28,7

33,5

33,4

33,5

33,4

Geluidsvermogen Lw in fluisterbedrijf
60% bij A-7/W35 (EN 12102)

dB(A)

46,4

46,4

46,2

51

50,9

51

50,9

Afmetingen
(hoogte / breedte / diepte)
Gewicht, bedrijfsklaar

mm

765x1.100x450

965x1.100 x450

kg

112

126

Koudemiddel: type
Aardopwarmingsvermogen
CO2-equivalent

1.565x1100x450
191

207

191

207

R290
GWP
1.8

2.7

3.9

(A+++ tot D)

A++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Energieklasse verwarming W55

(A+++ tot D)

A+

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Combinatie met hydraulische
toren GeniaSet Mono

Energieklasse SWW en
tapprofiel SWW

Afmetingen binnenunit (GeniaSet Split)
(H x B x D)

kg

720 x 440 x 350
30

30

mm
kg

32
1.880 x 595 x 693

158

158

Voedingsspanning buitenunit

159
230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz of
400V/3/50Hz

230V/50Hz of
400V/3/50Hz

Geluidsdruk Lp op 3m in het vrijeveld bij A7/W35
(EN 12102)

dB(A)

33,5

35,5

36,5

40,5

41,5

Geluidsvermogen Lw bij A7/W35
(EN 12102)

dB(A)

51

53

54

58

59

De gegevens over verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn voor een GeniaAir Split in combinatie met GeniaAir Set.

GeniaSet Mono FEW 200-6
(A+++ tot D)

A+

A+

A++

A++

A++

A++

A++

(A+ tot F)

A/L

A/L

A/XL

A/XL

A/XL

A/XL

A/XL

Binneneenheid - hydraulische toren

GeniaSet Mono
FEW 200-6

Totale inhoud van de cilinder

l

190

Maximale temperatuur SWW

˚C

70

Afmetingen zonder verpakking
(hoogte / breedte / diepte)

Gewicht binnenunit (hydraulische wandmodule)

mm

Voedingsspanning binnenunit

3

kg

Afmetingen binnenunit (hydraulische wandmodule)
(H x B x D)

Gewicht binnenunit (GeniaSet Split)

Energieklasse verwarming W35

Energieklasse verwarming W55

Afmetingen buitenunit (H x B x D)

mm

1.880 x 595 x 693

Gewicht, zonder verpakking

kg

146

Elektrische bijverwarming

KW

5,4 kW (230V/50Hz) /
8,5 kW (400V/50Hz)

BU_BROCHURE_HERNIEUWBARE ENERGIE_210x297_NL_2021.indd 14-15

Boilermodule

Binneneenheid - boilermodule

HE 9-6 WB

Wat betekent COP en EER?
Afmetingen zonder verpakking
(hoogte / breedte / diepte)

mm

720 x 440 x 350

Gewicht, zonder verpakking

kg

20

Elektrische bijverwarming

KW

5,4 kW (230V/50Hz) /
8,5 kW (400V/50Hz)

COP of Coefficient of Performance wordt zeer vaak gebruikt om het rendement van een warmtepomp uit te drukken.
De COP geeft de verhouding aan tussen de geleverde warmte-energie en de verbruikte elektrische energie. EER oftewel
Energy Efficiency Ratio is hetzelfde als COP maar dan in koelmodus.
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MagnaAqua
“Met de unieke warmtepompboiler MagnaAqua kan u tot 75% besparen
op uw energiefactuur voor warmwaterbereiding.”

17

Een innovatieve bron van warm water
die u alleen maar voordelen biedt.
Een veilig en duurzaam product:

De MagnaAqua is een warmtepompboiler of
thermodynamische boiler die gebruik maakt van
gratis warmte uit de lucht, binnen- of buitenlucht,
om het water op te warmen. Bovendien kan u met
de MagnaAqua 80 tot 270 liter stockeren.
Dit maakt van de MagnaAqua een milieuvriendelijk alternatief
voor een elektrische boiler. Voor elk kilowatt elektrisch vermogen
heeft u naargelang het type 2,59 tot 3,14 kW aan warmte. Bij een
elektrische boiler is dat 1 kW. Dit maakt de MagnaAqua dus veel
energiezuiniger, wat u ook direct zal voelen aan uw portemonnee.
De meerprijs die u betaalt ten opzichte van een elektrische boiler
is in 3 tot 4 jaar terugbetaald.

Kwalitatief en duurzaam
•	Geëmailleerde kuip met een waarborg van 5 jaar voor de modellen MagnaAqua 80/3, 100/3 en 150/3
•	Beveiligingssysteem d.m.v. de magnesiumanode voor de modellen MagnaAqua 80/3, 100/3 en 150/3
•	Minimaal warmteverlies dankzij zeer goede isolatie
•	Energielabel A+ voor warm water
•	Ideaal ter vervanging van een elektrische boiler
•	Verbruikt tot 3,5 keer minder elektriciteit
•	Een stille werking: 35 dB (A) op 2 meter: geruislozer dan een vaatwasmachine
van de laatste generatie
•	INOX kuip voor de modellen MagnaAqua 200/3, 270/3 en 270/3C
Een permanente sanitaire veiligheid
•	De condensor bevindt zich buiten de kuip, waardoor er geen contact is met het water
•	Anti-legionella beveiliging
Beperkte storingsrisico’s
•	Identificatie en vermelding van een eventuele storing op het display
•	Specifieke instelling „enkel elektrische bijverwarming“ in geval van panne van de compressor
•	Antivries beveiliging

A+ tot F

Comfort zonder zorgen
Warm water in overvloed
•	
Beschikbaar met inhouden van 80 tot 270 liter
•	De productie van warm water is gegarandeerd tot
een buitentemperatuur van -7 °C
•	Bijverwarming mogelijk via een condensatieketel
(enkel voor de MagnaAqua 270/3C) of elektrische
inbegrepen weerstand

Types

MagnaAqua 80/3, 100/3, 150/3:
Wandhangende warmtepompboilers met een inhoud van
80, 100 of 150 liter
MagnaAqua 200/3:
Vloerstaande warmtepompboiler met een inhoud van 200 liter

Een eenvoudige en spaarzame regeling
•	Een gebruiksvriendelijk interface
•	Weekprogrammatie ( 7 periodes)
•	Instelling van de gewenste temperatuur: van 30 tot 65 °C
•	Vakantiemodus: stand-by van 1 tot 99 dagen
(behoud van de antivries functie)
•	Turbo modus: voor een ogenblikkelijk comfort
zelfs in uitzonderlijke gevallen
•	Koppeling met fotovoltaïsche installatie mogelijk

MagnaAqua 270/3 (C):
Vloerstaande warmtepompboiler met een inhoud van 270 liter.
De MagnaAqua 270/3C kan gecombineerd worden met een
condensatieketel voor maximaal comfort tijdens de koude
wintermaanden.
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Warmtepompboiler MagnaAqua

Een eenvoudige integratie in elk project
De MagnaAqua is zo ontworpen om zowel in nieuwbouw als in renovaties geïnstalleerd
te worden, en zorgt in elke situatie voor het gewenst comfort aan het beste rendement.
Een beperkte plaatsinname

Een snelle en eenvoudige installatie

•	Een minimale hoogte van 2 meter is voldoende

•	Snelle instellingen en intuïtief display
•	Geen rookgasafvoer nodig
•	Inspectieluik voor een makkelijke toegang tot de
binnenkant van de kuip
•	Verwijderbare mantel
•	Toegankelijkheid van de onderdelen op borsthoogte
•	Luchtcircuit in flexibel PVC mogelijk tot 10 meter en
in vaste buis ALU mogelijk tot 20 meter

Een eenvoudig transport
•	Het toestel wordt geleverd met een gebruiksklare draagtas
•	Kantelbaar voor trapdoorgang
•	Diameter tot 63,5 cm voor een doorgang door
standaard deuren

Technische specifiekaties MagnaAqua
MagnaAqua
80/3

MagnaAqua
100/3

MagnaAqua
150/3

MagnaAqua
200/3

MagnaAqua
270/3

MagnaAqua
270/3C

inhoud (l )

80

100

150

200

270

270

Maximale water temperatuur (°C)

65

65

65

65

65

65

-7 /+35

-7 /+35

-7 /+35

-7 /+35

-7 /+35

-7 /+35

0,92

0,92

0,92

1,65

1,65

1,65

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Email

Email

Email

Inox

Inox

Inox

Bescherming

Magnesium
anode

Magnesium
anode

Magnesium
anode

_

_

_

Hoogte (mm)

1.658

1.658

1.658

1.458

1.783

1.783

Diameter (mm)

525

525

525

634

634

634

Gewicht (kg)

63

63

63

55

68

73,5

_

_

_

_

_

1,45

Vermogen bijverwarmingsweerstand
(230V-mono) (kW)

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

Maximaal opgenomen vermogen (kW)

1,6

1,6

1,6

2,2

2,2

2,2

Nominaal luchtdebiet (m³/h)

140

140

140

400

400

400

Koudemiddel

R 290

R 290

R 290

R 290

R 290

R 290

Geluidsdruk

35dB(A)
op 2m

35dB(A)
op 2m

35dB(A)
op 2m

36dB(A)
op 2m

36 dB(A)
op 2m

36 dB(A)
op 2m

80/125
concentrisch

80/125
concentrisch

80/125
concentrisch

160

160

160

Maximale lengte vaste lucht kanalen (m)

5

5

5

20

20

20

Maximale lengte flexibele lucht kanalen (m)

_

_

_

10

10

10

Werkingsbereik omgevingslucht (°C)
Thermisch vermogen A7/W45 (kW)
Enegieklasse sanitair warm water (A+ tot F)
Materiaal van de tank

Oppervlakte spiraal (m2)

Rendabele bijverwarming: 3 optimalisatiemogelijkheden
Voor de eventuele bijverwarming van de MagnaAqua 270 kan enerzijds beroep gedaan worden op
de elektrische weerstand of op de bijverwarming via een condensatieketel.

Diameter luchtaansluitingen (mm)

MagnaAqua
met elektrische weerstand.

MagnaAqua 270/3C
gecombineerd met een combiketel

MagnaAqua
gecombineerd met een soloketel

De elektrische weerstand wordt echter
zelden aangesproken.

Indien de boiler niet voldoende opgewarmd kan worden door de warmtepomp zal het water bijverwarmd
worden via de sanitaire warmtewisselaar van de ketel.

Een ketel type ‘enkel verwarming’ zorgt
bij noodzaak voor de bijverwarming
van het water in de boiler, via de warmtewisselaar in de boiler zelf.

BU_BROCHURE_HERNIEUWBARE ENERGIE_210x297_NL_2021.indd 18-19

01-04-2021 21:44

20

Zonneboiler HelioSet

Zonneboiler HelioSet

Zonneboiler HelioSet
“ Met de zonneboiler HelioSet produceert u tot 60%
van uw sanitair warm water met zonne-energie.”

21

HelioSet principe
De flexibele toepassingen en de eenvoudige installatie en moduleerbaarheid van het concept maken de stap naar
energiezuinig verwarmen zeer klein en zorgen voor een perfecte integratie in elk bouwproject. Afhankelijk van de
situatie kan er gekozen worden voor een leegloopsysteem of een systeem onder druk.

Het verschil tussen een leegloopsysteem en een systeem onder druk
Voornaamste troeven:
•	Gratis warm water volgens een eenvoudig en flexibel concept
•	Zowel leegloopsysteem, als systeem onder druk
•	Hoogrendement thermische zonnepanelen met aantrekkelijk design
•	Zonnepanelen geschikt voor alle types daken:
pannen, leien, plat of schuin
•	Zowel opbouw als inbouw van de zonnepanelen
•	Beschikbaar in 3 inhouden: 150, 250 en 350 liter
•	Kan op ieder moment geïnstalleerd worden
•	Kan gecombineerd worden met bestaande verwarmingsinstallaties

Bij een leegloopsysteem is de zonnevloeistof (een mengeling van glycol en water) gestockeerd in de warmtewisselaar
van de zonneboiler en is de rest van de installatie gevuld met lucht. Zodra de temperatuurvoelers een verschil van
temperatuur meten, gaat de circulatiepomp de zonnevloeistof naar de panelen stuwen. De opgewarmde vloeistof
gaat op haar beurt het water in de zonneboiler opwarmen via de verwarmingsspiraal. Eens het water in de zonneboiler
de gewenste temperatuur heeft bereikt, zal de pomp stoppen met draaien en gaat de zonnevloeistof terug naar de
wisselaar. Van zodra er water wordt verbruikt, zakt de temperatuur in de boiler en wordt het proces opnieuw opgestart
via de regelaar.
Bij een systeem onder druk blijft de zonnevloeistof in het systeem. Wanneer er vraag is naar warm water gaat de pomp
de zonnevloeistof op een constante wijze door het systeem sturen.

A+ tot F

Waarom kiezen voor zonne-energie?
De HelioSet zonneboiler laat toe om zonne-energie optimaal af te stemmen op de warm water behoefte. Met
onze zonneboilers wordt het water 60% van het jaar door de zon verwarmd. Als dit niet het geval is, zorgt de ketel
voor de extra warmte. Doordat de ketel altijd minder moet verwarmen, het water is immers al voorverwarmd,
bespaart men altijd energie!
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De HelioSet zonneboilers
Met de HelioSet kan men kiezen tussen zonneboilers van 150, 250 en 350 liter, opgewarmd door respectievelijk
1, 2 of 3 zonnepanelen en dit zowel voor het leegloopsyteem als het systeem onder druk. De HelioSet heeft tal van
combinatiemogelijkheden voor een perfecte integratie in alle daktypes zowel opbouw als inbouw met een vrije
keuze uit horizontale of verticale panelen.

De troeven van de HelioSet zonneboilers:

3 concepten:

•	Zonneboiler van 150, 250 of 350 liter
•	Zonnestation met pomp, regeling, overdrukklep,
vul- en aflaatkraan
•	Geëmailleerde kuip beschermd door magnesiumanode
•	Isolatie van 5 cm in PUR (150 en 250 l) of EPS (350 l)
•	Antivries categorie 3, Belgaqua gekeurd
•	Energielabel B voor warm water
•	Van 1 tot 3 zonnepanelen horizontaal of verticaal
•	Past bij iedere Bulex-condensatieketel tot 35 kW
•	Elektrische weerstand in optie
•	Verschillende accessoires verkrijgbaar voor de meest
efficiënte installatie

•	150 l concept met 1 spiraal en 1 paneel
•	250 l concept met 1 of 2 spiralen en 2 panelen
•	330 l concept met 2 spiralen en 3 panelen

Technische specificaties van de Zonneboiler HelioSet
150

250 (MONO)

250 (DUO)

350

162

254

246

330

1

1

2

2

1.121

1.596

1.596

1.778

Diameter zonder isolatie (mm)

600

600

600

700

Diameter met isolatie (mm)

784

784

784

884

Diepte met zonnestation (mm)

600

600

600

700

Gewicht leeg (boiler) (kg)

69,1

89,1

104,3

137,3

85

85

85

85

Oppervlakte (m2)

1,3

1,3

1,3

1,6

Inhoud (l)

8,9

8,9

8,9

11

Maximale temperatuur zonnevloeistof (0C)

130

130

130

130

Oppervlakte (m2)

_

_

1,3

1,6

Inhoud (l )

_

_

5,6

4,5

Maximale temperatuur verwarming (0C)

_

_

85

85

IPx1

IPx1

IPx1

IPx1

Inhoud (l )
Aantal spiralen
Hoogte (mm)

Maximale watertemperatuur in de boiler (0C)
Zonnespiraal

Verwarmingsspiraal

Helio CONCEPT
Het Helio CONCEPT principe is een systeem onder druk dat is samengesteld uit zonnepanelen onder druk (Helio PLAN
genaamd) gecombineerd met een zonneboiler met een inhoud van 300 l met 1 of 2 spiralen of de warmtepompboiler
MagnaAqua 300/2C of de voorraadboiler voor warmtepompen FEWS 400 MR met een zonnespiraal en een inhoud van 400 l.
Met dit eenvoudig systeem biedt Bulex een oplossing voor de meer complexere installaties.

BU_BROCHURE_HERNIEUWBARE ENERGIE_210x297_NL_2021.indd 22-23

Elektrische beschermingsgraad

01-04-2021 21:45

24

Zonneboiler HelioSet

Zonneboiler HelioSet

25

HelioSet principeschema’s
Zonneboiler gecombineerd met een combiketel

Zonneboiler gecombineerd met een soloketel die zorgt voor de bijverwarming
van de zonneboiler wanneer er niet voldoende zon is.

Boiler 150 | 1 spiraal met 1 horizontaal of verticaal paneel

Boiler 250 | 2 spiralen met 2 horizontale of verticale panelen

Boiler 250 | 1 spiraal met 2 horizontale of verticale panelen

Boiler 350 | 2 spiralen met 3 horizontale of verticale panelen
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VivAir
“De Bulex VivAir biedt een oplossing voor ieder seizoen”

Hoe werkt de lucht/water warmtepomp VivAir ?
1.
2.
3.
4.
5.

In de zomer onttrekt de binnenunit warmte uit de ruimte via een ventilator die de binnenlucht door een
warmtewisselaar met koelmiddel blaast.
Het koelmiddel neemt de warmte van de lucht op en verdampt. De afgekoelde lucht wordt via de ventilator terug in
de ruimte verspreid.
De verdampte koelvloeistof wordt via de leidingen van de binnenunit naar de buitenunit gebracht.
In de buitenunit drukt een compressor het warme gas samen. Hierbij komt de warmte die binnen werd opgenomen
vrij en wordt het koelmiddel terug vloeibaar.
Het vloeibaar koelmiddel vloeit terug naar de binnenunit, waar het proces van voor af aan opnieuw kan beginnen.

En voor de verwarming? Hiervoor wordt bovenstaand proces gewoon omgedraaid.

Bekijk ook de video op www.bulex.be/vivair
Een lucht/lucht warmtepomp zorgt in principe in de eerste plaats voor verkoeling tijdens
warme zomermaanden. Maar in de winter kan hij ook ingezet worden voor het duurzaam
verwarmen van ruimtes zonder centrale verwarming. Makkelijk, niet?

Voornaamste troeven:
• Nieuw design

Types:

• Verschillende mono- en multisplit toepassingen bieden u heel wat flexibele installatiemogelijkheden.

• Binnenunits van 2; 2,5; 3,5; 5 en 6,5 kW
• Buitenunits van 2,5 tot 8 kW

• Maximale energie-efficiëntie: energielabels tot A+++, SEER tot 8,5 en SCOP tot 4,6

• Milieuvriendelijk dankzij het koelmiddel R32 waarvan het GWP slechts 1/3 van R410A bedraagt
• Scroll compressor met DC inverter technologie
• Luchtreiniging met actieve ionisator
• Elektronish expansieventiel

Voor iedere ruimte de geschikte oplossing
Het VivAir gamma voorziet 2 types binnenunits: een wandmodel
en een model dat u zowel op de grond als aan het plafond kan
installeren. Beiden kunnen ook onderling worden gecombineerd.
Zo kan u voor iedere ruimte het meest geschikte model selecteren.

Wandmodel

Comfort het hele jaar door, dankzij een uitgebreid gamma.
Met de Bulex VivAir kan u kiezen tussen verschillende monotoepassingen (monosplit) en multicombinaties
(multisplit). Een monotoepassing bestaat uit 1 buitenunit en 1 binnenunit. Bij een multitoepassing
combineert u 1 buitenunit met maximaal 4 binnenunits.

Vloerstaand of plafondmodel
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Een slimme combinatie van design en efficiëntie!
Milieuvriendelijk

Optimaal comfort

Koelmiddel R32
• Bij de lucht/lucht warmtepomp VivAir wordt er gebruik gemaakt van het koelmiddel R32. Dit koelmiddel is
nog milieuvriendelijker dan zijn voorganger R410A. Hij tast de ozonlaag niet aan en de CO²- uitstoot is tot
het minimum beperkt.

Thermostaat geïntegreerd in de afstandsbediening
• De “I feel”-functie laat de keuze tussen de ingebouwde temperatuursensor in de afstandsbediening en
de plaatsing op de binnenunit.

Hoge efficiëntie
Lage energiekosten:
• Energielabel tot A+++ in koude modus en A+ in warme modus.
• SEER tot 8,5, SCOP tot 4,6.
DC – inverter – technologie:
• Zowel de binnenunit als de buitenunit beschikken over een DC motor die zorgt voor een heel hoge
modulatie. Daarbovenop beschikt de VivAir ook over een DC-inverter-compressor dat garant staat voor
een zeer nauwkeurige regeling van de VivAir. Dankzij zijn stabiele werking verhoogt de efficiëntie van
het systeem (10% bij maximale snelheid, 20% bij lage snelheden). Dit heeft een direct effect op uw
energieverbruik en het geluidsniveau, die aanzienlijk dalen.
Sleep mode:
• De warmtepomp zal automatisch de temperatuur verhogen (koude modus) of verlagen (warme modus) met
1°C tot 3°C tijdens de eerste uren, om ze vervolgens stabiel te houden en ten slotte na 5-7 uur de unit uit te
schakelen. Dit zorgt voor een aangename temperatuur in combinatie met een laag energieverbruik en een
optimaal comfort gedurende de nacht.
Turbostand
• De ventilator werkt op volle kracht om het verwarmings- of koelvermogen maximaal te benutten.

Individuele bediening
• Alle binnenunits kunnen individueel bediend worden en hoeven niet tegelijkertijd geïnstalleerd te worden.
Dit zorgt voor optimaal comfort en energiewinst, want het systeem verwarmt/koelt alleen de ruimte waar
dat gevraagd wordt.
Talrijke ventilatorsnelheden en een turbostand
• Vijf mogelijke ventilatorsnelheden, waaruit u deze kan kiezen die het best is afgestemd op uw behoeften.
Met de turbostand werkt de ventilator op volle kracht om het verwarmings- of koelvermogen maximaal te
benutten.
Verticale en horizontale luchtstuwing
• De richting van de luchtstroom kan zowel verticaal als horizontaal worden aangepast. Hierdoor wordt de
lucht optimaal verspreid in de ruimte voor maximaal comfort.
Eenvoudige reiniging
• Vlot demonteerbare filter en gemakkelijk te reinigen langs de voorzijde van de unit.
Stille modus
• De stille modus zorgt voor een automatische overgang naar een lagere snelheid. In de stille modus kan
worden afgewisseld tussen lage en matige snelheid. Hierdoor krijgt u een aangenaam en rustgevend
binnenklimaat met minimale geluidslast.

Uiterst betrouwbaar voor een lange levensduur
Slimme ontdooiing
• Deze functie voorkomt ijsvorming op de warmtewisselaar van de buitenunit en houdt de
ontvochtigingsfunctie in stand, zelfs bij extreme weersomstandigheden.
Uitgebreid werkingsbereik
• Zelfs bij extreme temperaturen blijft de werking gegarandeerd: tussen -15 en +48 °C in koude modus en
tussen -15 en +48 °C in warme modus.
Doordacht design
• Bescherming van de ventielen in de buitenunit en een speciale vorm van de ventilatorschoepen om de
lucht beter te laten circuleren. Hierdoor kunnen de kleppen geen schade oplopen en wordt een lange
levensduur gewaarborgd.
Actieve ionisator
• Deze maakt de lucht in de ruimte schoon, door negatieve ionen aan te maken die de positief geladen
deeltjes neutraliseren. De lucht in de ruimte blijft zuiver, geurloos en bacterie- en schimmelvrij.
X-Fan-functie
• De X-FAN-functie verwijdert het vocht van de binnenste warmtewisselaar, door hem droog te houden.
Hierdoor worden ook roest- en bacterievorming vermeden.
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Enkele gebruikerstips

Technische specificaties VivAir multisplit - binnenunits
Eenheid

SDH20-020NWI

SDH20-025NWI

SDH20-035NWI

SDH20-050NWI

SDH20-035NMFI

Koelvermogen

kW

2,1

2,7

3,5

5,3

3,5

Wanneer u uw lucht/lucht warmtepomp inschakelt, vermijd dan om uw thermostaat in te stellen op een
lagere temperatuur dan gebruikelijk. Dit zal uw woning niet sneller afkoelen. Meer nog, de toename of
afname van de temperatuur met 1°C, verhoogt het verbuik met maar liefst 8%.

Min – max. koelcapaciteit

kW

0,45 – 3,23

0,9 – 3,8

1 – 3,81

1,26 – 6,6

**

Verwarmingsvermogen

kW

2,6

2,8

3,67

5,28

4,0

Min. – max.
verwarmingscapaciteit

kW

0,45 – 4,1

0,7 – 4,4

1,2 – 4,4

1,12 – 6,8

**

Voorkom verkoudheden

Volume luchtdebiet

m3/u

600/530/490/430
400/370/330

660/590/540/490/
450/ 420/390

680/590/540/490/
450/420/390

800/710/660/610/
570/540/510

700/610/540/420

Koelsnelheid

r/min

1350/1250/1150/
1050/950/850/750

1300/1200/1120/
1050/980/920/750

1350/1200/1120/
1050/980/920/750

1230/1170/1100/
1020/960/880/800

790/690/610/480

Verwarmingssnelheid

r/min

1350/1200/1140/10
80/1020/960/900

1300/1200/1140/1080
/1020/960/900

1350/1200/1140/1080
/1020/960/900

1300/1200/1140/1080
/1020/960/900

790/690/610/480

Geluidsvermogen

dB (A)

39/36/34/32/30/
28/27

41/39/37/35/33/
31/24

43/39/37/35/34/
32/25

49/45/43/41/39/
37/34

38/35/30/26

Geluidsdruk*

dB (A)

49/46/44/42/40/
38/37

56/53/52/50/48/
46/39

58/53/52/50/48/
46/40

58/55/53/51/49/
47/44

38/35/30/26

Max. werkspanning

A

6,9

7,6

7,6

11,5

5,0

Volume ontvochting

l/u

0.60

0.80

1.40

1.80

1,40

Aansluitingen
vloeistof/gas

inch

1/4” – 3/8”

1/4” – 3/8”

1/4” – 3/8”

1/4” – 1/2”

1/4” – 1/2”

Afmetingen (LxHxD)

mm

812 x 275 x 210

865 x 290 x 210

865 x 290 x 210

996 x 301 x 225

870 x 665 x 235

kg

9

10,5

11

13,5

25

Geleidelijke koeling/verwarming

Meer dan 12°C verschil tussen de binnen- en buitentempartuur in koelmodus is niet goed voor de
gezondheid. Het temperatuurverschil is te groot waardoor u sneller vatbaar bent voor verkoudheden.
Om te genieten van een aangename temperatuur in uw woning maakt u het verschil tussen de binnenen buitentemperatuur maximaal 4-6°C.

Omgevingstemperatuur bij afwezigheid
Wanneer u niet thuis bent en de verwarmingsmodus is ingeschakeld, dan kan u energie besparen door de
thermostaat ongeveer met 5°C te verlagen. Een hogere verlaging heeft geen verdere energiebesparing tot
gevolg en heeft dan ook geen nut. Tenzij u voor een langere periode afwezig bent, bijvoorbeeld tijdens de
vakanties. Dan is het wel de moeite om de kamertemperatuur nog verder te verlagen.

Nettogewicht

Afvoerbuis
Let er op dat de afvoerbuis nooit ondergedompeld is in het condenswater. Zo vermijdt u dat de afvoerbuis
verstopt geraakt.

Ontdooiing
Tijdens de wintermaanden kan u wat waterdamp opmerken op de warmtewisselaar van de buitenunit.
Dit komt door het automatische ontdooiingsproces dat geactiveerd wordt om vorst of ijsplekken te
verwijderen van de buitenunit.

Technische specificaties VivAir multisplit - buitenunits
SDH20-050MC2NO

SDH20-070MC3NO

SDH20-080MC4NO

kW

2,05 – 4,4

2,14 – 5,8

2,29 – 8,5

2,3 – 10,26

Opgenomen vermogen min. – max.

kW

0,12 – 1,4

0,12 – 1,82

0,16 – 2,87

0,25 – 3,58

Max. spanning koeling

A

5,5

7,2

11,3

14,3

Capaciteit min. – max.

kW

2,49 – 5,42

2,58 – 5,92

3,66 - 8,79

3,66 – 10,26

Opgenomen vermogen min. – max.

kW

0,15 – 1,78

0,15 – 1,875

0,3 – 2,87

0,35 – 3,58

A

7,00

7,4

11,3

14,2

m3/u

2600

2600

4000

4000

Geluidsvermogen

dB (A)

65

65

68

68

Geluidsdruk

dB (A)

55

55

58

58

mm

899 x 596 x 378

899 x 596 x 378

1.003 x 790 x 427

1.003 x 790 x 427

kg

43,0

43,0

68,0

69,0

Max. spanning verwarming

Volume luchtdebiet

Afmetingen (LxHxD)
Nettogewicht
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SDH20-040MC2NO
Capaciteit min. – max.

KOELING

Voor een correcte werking van het toestel dient u regelmatig de luchtfilters te reinigen. Dit doet u als volgt:
• Verwijder de luchtfilters door het midden lichtjes omhoog te duwen tot deze loskomt uit de houders.
Vervolgens verwijdert u de filter naar beneden toe.
• Reinig de filters met een stofzuiger of met koud water
• Zorg ervoor dat de filters volledig zijn opgedroogd alvorens ze terug te plaatsen
• Bevestig de filters op de correcte manier en zorg ervoor dat ze opnieuw goed vastzitten achter de houders.

* Testcondities voor geluidsdruk : 1 meter voor en 1 meter achter
** Informatie niet beschikbaar op moment van publicatie

VERWARMING

Reinig de luchtfilters

Expansiesysteem

-

Elektronische expansieklep

Type compressor

-

Roterend

Werkingsbereik buitentemp. koude modus

ºC

-15 ~ 48

-15 ~ 48

-15 ~ 48

-15 ~ 48

Werkingsbereik buitentemp. warme modus

ºC

-15 ~ 24

-15 ~ 24

-15 ~ 24

-15 ~ 24
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