
WARMTEPOMP BOILERS

•  Laag energieverbruik
•  5 jaar garantie op de kuip
•  Kan gebruik maken van restwarmte
•  Maximaal warmwater comfort
•  Ook leverbaar in solar-uitvoering
•  Beschikbaar in 200 en 300 liter uitvoeringen
•  Vraag naar de subsidie mogelijkheden
•  Met ingebouwde legionella beveiliging

Uw betrouwbare partner in warmwater voorziening



Een warmtepomp bestaat uit 4 hoofdcomponenten:

De compressor pompt het warme koelgas onder hoge 

druk naar de condensor (ring rond het tapwatervat). 

Het warme koelgas zal nu de warmte afgeven aan het 

water in het tapwatervat) Het gasvormig koelmiddel zal 

nu condenseren tot vloeistof van lagere temperatuur en 

medium druk. Daarna zal al het vloeibare koelmiddel door 

het expansie ventiel worden geperst waar het zeer fijn 

zal worden verneveld tot minuscule druppeltjes die in de 

verdamper worden gespoten. Deze minuscule druppel-

tjes zullen de warmte opnemen van de lucht die door de 

honinggraat openingen van de condensor stroomt. Door 

het opnemen van de warmte zullen de minuscule druppel-

tjes tot gas verdampen. De compressor zuigt dit gas van 

lage temperatuur en lage druk aan en perst het samen tot 

gas van hoge druk en hoge temperatuur. En zo begint de 

koelcyclus weer opnieuw.

Bij eenzelfde hoeveelheid opgewarmd water zal een warm-

tepomp maar ongeveer 25% van de energie gebruiken als 

een elektrische boiler.

Het principe van de warmtepomp

De lucht - water warmtepomp onttrekt de energie om het water te verwarmen aan de omgevingslucht die 

aangezogen wordt  aan de bovenzijde van de warmtepomp. De uitgeblazen lucht kan naar een aanpalende ruimte 

of naar buiten worden uitgeblazen.

Het principe werkt volgens de “Reverse Carnot Cyclus”  Beneden op deze pagina treft u hiervan een 

schematische afbeelding aan. 
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Product eigenschappen
van de warmtepomp boiler

•  Hoogwaardige compressor en automatisch 
 expansieventiel voor maximale energiezuinigheid.

• Verdamper met gecoate lamellen voor maximale 
 levensduur.

• 50mm isolatie rondom het tapwatervat voor maximale  
 isolatie en rendement.

• Intelligent ontdooisysteem voor verdamper maakt het  
 mogelijk dat er ook met lagere luchttemperaturen kan  
 worden verwarmd.

• De warmtewisselaar is gewikkeld rondom het 
 tapwatervat zodat er geen kans is op vergiftiging gevaar. 

• Om een nauwkeurige meting van de water 
 temperatuur in het tapwatervat mogelijk te maken wordt  
 er gebruik gemaakt van 2 temperatuur sensors. 
 (bovenkant en onderkant van het vat)

• Ingebouwd elektrisch verwarming element voor 
 noodgevallen en legionella cyclus

• Maakt gebruik van koelmiddel R134A wat de ozonlaag  
 niet aantast.

• Stille compressor en goede isolatie zorgt voor een  
 geluidsarme en comfortabele werking.

• Voorzien van magnesium anode voor bescherming van  
 het tapwatervat.

• Geheel microprocessor gestuurd.

• Eenvoudig te installeren.
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Specifieke eigenschappen 
van de warmtepomp boiler

Microkanaal warmtewisselaar rondom het tapwatervat

De special ontworpen microkanaal warmtewisselaar zorgt voor een optimale warm-

te transmissie tussen koelmiddel en het water in het tapwatervat. Tevens zorgt deze 

manier van verwarmen dat het koelmiddel nooit in directe aanraking kan komen met het 

water.

Geëmailleerd tapwatervat voor lange levensduur

Het tapwatervat is voorzien van een robuuste emaille laag en 2 magnesium anodes voor 

langdurige bescherming tegen elektrische corrosie.

Eens per 12-24 maanden dient één magnesium anode vervangen te worden afhankelijk 

van gebruik en de conditie van het water. 

Touchscreen bedieningspaneel

De boiler is voorzien van een touchscreen bedieningspaneel 

met de volgende mogelijkheden:

• Instellen en aflezen van de watertemperatuur

• Instellen van timerfunctie

• Instellen van vakantie cyclus.

• Instellen van de legionella cyclus

• Zelfdiagnose met foutuitlezing

 



Model
Artikelnummer AQ.1.30.0007

200 liter

Model
Artikelnummer AQ.1.30.0012

300 liter

Aquaplex warmtepomp boilers

PASW008-300LD   EMAIL

Boiler inhoud 

Kenmerken Aquaplex warmtepomp boilers
• Duidelijk touchscreen bedieningspaneel

• Hoog efficiënte en zuinige R134A compressor

• Magnesium anode tegen corrosievorming van de tank

• Geëmailleerde watertank

• Themostatisch expansieventiel

• Hoogwaardige isolatie van 50mm dikte rondom tank

• Woning ventilatiestand mogelijk

• Aluminium warmtewisselaar rondom buitenkant tank

derhalve geen vergiftigings- of gezondheidsgevaar

• Uitgevoerd met instelbare legionella beveiliging

• 2 Timers en vakantie functie

• Uitgevoerd met dubbele temperatuursensors

• Automatische intelligente ontdooifunctie

• Zelfdiagnose met digitale foutuitlezing

• Volledig microprocessor gestuurd

• Geen koeltechnische kennis vereist voor installatie

PASW008-200LD   EMAIL

Boiler inhoud 

De Aquaplex warmtepompboilers worden compleet geleverd met:
Warmtepompboiler met geïntegreerd touchscreen bedieningspaneel.

Magnesium anode tegen corrosie en overdruk beveiliging van 7 Bar en 99°C.

Uitgebreide Nederlandstalige handleiding.

Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor / 5 jaar op de kuip. (mits vakkundig geïnstalleerd)

Voor verdere informatie zie ook onze website www.thermocomfort.be.



Model : PASHW008-200LD PASHW008-300LD
3-DL003-RELIOB3-DL002-RELIOB:epyT

003002sretiL:tieticapac knatretaW

05/1/042-02205/1/042-022zH/hP/V:egatlov tiulsnaA

00810081ttaW:negomrevmrawreV

064064ttaW:)laanimon( negomrev nemonegpO

22erèpmA:)laanimon( etkretsmoortS

COP volgens standaard DIN EN16147² 3,30,3:

7241 / A998 / AhWk:kiurbreveigrene skijlraaj / essalkeigrenE

00510051ttaW:tnemelesgnimrawrev hcsirtkelE

06020602ttaW:tnemelesgnimrawrev feisulcni negomrev nemonegpo laamixaM

99erèpmA:tnemele hcsirtcele feisulcni etkretsmoorts elamixaM

6161 AAfzekeringswaarde :

Waterresistentieklasse / geschikt voor plaatsing buiten :

031/211011/29gKGewicht (netto) / (bruto) :

Materiaal watertank :

5555C°:)laanimon( ruutarepmetretaw ednaagtiU

06-8306-83C°:ruutarepmetretaw kiereblegeR

5454)A(Bd:)dnatsfa retem 1 po( tinu uaevinsdiuleG

70:950:6]m:h[: C°55 tot C°01 nav gnilluv egidellov jib reliob djitmrawpO

052561sretiL:C°04 => gnippat egidellov  jib emulovretawmraW

Verwarmen mogelijk bij omgevingstemperatuur : °C 

Type koelmiddel / inhoud :

Aantal / type compressor :

046065mm/Ø:letseot retemaiD

08810771mm:negninepogiuz ne -saalb feisulcni letseot etgooH

Diameter blaas / zuigopening : Ø/mm

0091 x 027 x 0270871 x 036 x 036HxBxL:gnikkaprev gnitemfA

Maximale lengte aanzuigbuis verse lucht : m

Diameter aansluiting wateraanvoerleiding : Øinch

011511mm:liepmedob nevob gnidielreoveotretaw gnitiulsnaa etgooH

Diameter aansluiting waterafvoerleiding : Øinch

50210111mm:liepmedob nevob gnidielretawmraw gnitiulsnaa etgooH

Diameter aansluiting condensatie afvoerleiding : Øinch

01210431mm:liepmedob nevob gnidielreovfa eitasnednoc gnitiulsnaa etgooH

Diameter aansluiting drainage afvoerleiding : Øinch

011011mmHoogte aansluiting drainage afvoerleiding boven bodempeil :

Nominale / maximale druk in watertank : Bar

Luchtvolume in bedrijfsstand / ventilatiestand : m³/h

Luchtdruk uitblaas opening : Pa

Timergestuurde in- / uitschakel tijden mogelijk : Ja/Nee

Automatische restart na stroomuitval : Ja/Nee

Waterinlaat temperatuur afleesbaar op paneel : Ja/Nee

Wateruitlaat temperatuur afleesbaar op paneel : Ja/Nee

Hogedrukbeveiliging koelcircuit : Ja/Nee

Automatische ontdooicyclus : Ja/Nee

¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.

² Gemeten met omgevingstemperatuur 15 °C DB/12 °C NB, watertemperatuur in/uit 10/52 °C

Technische specificaties¹ Aquaplex warmtepomp boilers
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Aquaplex warmtepomp boilers met SOLAR warmtewisselaar

Model
Artikelnummer AQ.1.30.0101

300 liter

• Roestvrij stalen solar wisselaar ingebouwd in tank

• Lengte solarcircuit 15 meter

• Diameter solarcircuit 22mm

• Oppervlakte solar circuit 1,5 m²

Solar boiler extra uitgevoerd met:

PASHW008-300LDE

Boiler inhoud 

Kenmerken Aquaplex warmtepomp boilers
• Duidelijk touchscreen bedieningspaneel

• Hoog efficiënte en zuinige R134A compressor

• Elektrische anode tegen corrosievorming

• Magnesium anode tegen corrosievorming van de tank

• Roestvrijstalen SUS304 watertank

• Themostatisch expansieventiel

• Hoogwaardige isolatie van 50mm dikte rondom tank

• Aluminium warmtewisselaar rondom buitenkant tank

derhalve geen vergiftigings- of gezondheidsgevaar

• Uitgevoerd met instelbare legionella beveiliging

• 2 Timers en vakantie functie

• Uitgevoerd met dubbele temperatuursensors

• Automatische intelligente ontdooifunctie

• Zelfdiagnose met digitale foutuitlezing

• Volledig microprocessor gestuurd

• Geen koeltechnische kennis vereist voor installatie

• 3/4 inch aansluiting solar in en uit

Gebruik de gratis energie van de zon op 

heldere dagen en de hoog efficiënte

warmtepomp gedurende de rest van de tijd.

De goedkoopste manier om uw warme

sanitaire water te bereiden.

De Aquaplex warmtepomp solarboiler wordt compleet geleverd met:
Warmtepompboiler met geïntegreerd touchscreen bedieningspaneel.

Elektrische anode tegen corrosie en overdruk beveiliging van 7 Bar en 99°C. Solar warmtewisselaar ingebouwd in boilervat. 

Uitgebreide Nederlandstalige handleiding.

Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor / 5 jaar op de kuip (mits vakkundig geïnstalleerd)

Voor verdere informatie zie ook onze website www.thermocomfort.be.



Technische specificaties¹ Aquaplex warmtepomp boiler met SOLAR warmtewisselaar

EDL003-800WHSAP:ledoM
Type¹ 3-EDL003-RELIOB:

003sretiLWatertank capaciteit :

05/1/032zH/hP/V:egatlov tiulsnaA

0081ttaW:negomrevmrawreV

064ttaW:)laanimon( negomrev nemonegpO

COP volgens standaard DIN EN16147² 3,3:

0441 / AhWk:kiurbreveigrene skijlraaj / essalkeigrenE

2erèpmA:)laanimon( etkretsmoortS

0051ttaW:tnemelesgnimrawrev hcsirtkelE

0602ttaW:tnemelesgnimrawrev feisulcni negomrev nemonegpo laamixaM

9erèpmA:tnemele hcsirtcele feisulcni etkretsmoorts elamixaM

61 AAfzekeringswaarde :

eeN / IXPIWaterresistentieklasse / geschikt voor plaatsing buiten :

221/601gKGewicht (netto) / (bruto) :

403SUS SVR:knatretaw laairetaM

55C°:)laanimon( ruutarepmetretaw ednaagtiU

06-01C°:ruutarepmetretaw kiereblegeR

54)A(Bd:)dnatsfa retem 1 po( tinu uaevinsdiuleG

Opwarmtijd boiler bij volledige vulling van 10°C tot 55°C ² 70:9]m:h[:

052sretiLWarmwatervolume bij volledige tapping >= 40°C :

34 m/t 0 C°Verwarmen mogelijk bij omgevingstemperatuur :

marg 059/A431RType koelmiddel / inhoud :

taakirbaf snapaJ dneretoR / 1Aantal / type compressor :

046mm/Ø:letseot retemaiD

0081mm:negninepogiuz ne -saalb feisulcni letseot etgooH

051mm/Ø:gninepogiuz / saalb retemaiD

0202 x 047 x 047HxBxL:gnikkaprev gnitemfA

6m:thcul esrev siubgiuznaa etgnel elamixaM

daardnennib 4/3hcniØ:gnidielreovnaaretaw gnitiulsnaa retemaiD

662mm:liepmedob nevob gnidielreoveotretaw gnitiulsnaa etgooH

daardnennib 4/3hcniØ:gnidielreovfaretaw gnitiulsnaa retemaiD

5911mm:liepmedob nevob gnidielretawmraw gnitiulsnaa etgooH

daardnennib 2/1hcniØ:gnidielreovfa eitasnednoc gnitiulsnaa retemaiD

5911mm:liepmedob nevob gnidielreovfa eitasnednoc gnitiulsnaa etgooH

daardnennib 2/1hcniØ:gnidielreovfa eganiard gnitiulsnaa retemaiD

521mm:liepmedob nevob gnidielreovfa  eganiard gnitiulsnaa etgooH

01/)7-5,1(raBNominale / maximale druk in watertank :

daardnennib 4/3hcniØ:tiucricralos taalni retemaiD

daardnennib 4/3hcniØ:tiucricralos taaltiu retemaiD

siub elebixelf laatsjirvtseoR:tiucricralos raalessiwetmraw laairetaM

22mmØ:raalessiwetmraw ralos retemaiD

51m:raalessiwetmraw ralos etgneL

Oppervlakte solar warmtewisselaar : m² 1,5

Luchtvolume in bedrijfsstand : m³ 053h/

04aP:gninepo saalbtiu kurdthcuL

aJeeN/aJTimergestuurde in- / uitschakel tijden mogelijk :

aJeeN/aJ:lavtiumoorts an tratser ehcsitamotuA

aJeeN/aJ:leenap po raabseelfa ruutarepmet taalniretaW

aJeeN/aJ:leenap po raabseelfa ruutarepmet taaltiuretaW

aJeeN/aJ:tiucricleok gnigilievebkurdegoH

aJeeN/aJ:sulcycioodtno ehcsitamotuA

¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.

² Gemeten met omgevingstemperatuur 15 °C DB/12 °C NB, watertemperatuur in/uit 10/52 °C

THERMO COMFORT - Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen - T. : 03/231.88.84 - F. : 03/231.01.74 - info@thermocomfort.be - www.thermocomfort.be


