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Dimplex LAK.
Geniaal in
eenvoud.

Thermo
Comfort

De ideale combinatie van
een inverter warmtepomp
voor verwarmen en koelen
en een geïntegreerde
hydrotoren.

LAK 9IMR en LAK 14ITR.
Lucht/water splitwarmtepomp met hydrobox.
Gemakkelijk, flexibel en open voor alles.
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Heel snel geïnstalleerd: compact verwarmingssysteem en koeling.
Minimale ruimte nodig door compacte buiteneenheid en aan de wand gemonteerde hydrobox.

2

Flexibel: bereiding van sanitair warm water naar wens mogelijk.

3

Eenvoudig te controleren en te sturen – ook via smartphone en tablet:
met de Dimplex warmtepompmanager of Smart Eco System.

4

Smart Grid ready: klaar voor het gebruik van lastvariabele tarieven in het elektriciteitsnet van de toekomst.

5

Komt in aanmerking voor premies bij renovatie.

Met de hydrobox is een eenvoudige en snelle aansluiting op het verwarmingssysteem mogelijk door de integratie van de regeling, een
hoogrendements-verwarmingscirculatiepomp en een buisverwarming. De componenten zijn optimaal op elkaar afgestemd en zorgen het
hele jaar door voor behaaglijke ruimtetemperaturen. In de winter stelt de warmtepomp warm water van maximaal 55 °C ter beschikking.
In de zomer kan de warmtepomp ook worden gebruikt voor koeling. De binnen- en buitenunit worden met een koelmiddelleiding
verbonden. De aan de wand gemonteerde binnenunit (hydrobox) beperkt in deze combinatie de benodigde plaats in het gebouw
duidelijk tot een minimum. Voor het garanderen van het verwarmingswaterdebiet is een buffervat dat tegen de wand hangt leverbaar.
De componenten die nodig zijn voor de verwarmingsmodus kunnen al tijdens de bouwfase gemonteerd en in bedrijf gesteld worden.
Na het afwerken van het gebouw wordt de installatie indien gewenst uitgebreid met een waterverwarmer op de grond. Daarom is de
combinatie uit lucht/water splitwarmtepomp en aan de wand hangende hydrobox ideaal voor elke nieuwbouw waar ruimte beperkt en
flexibiliteit nodig is.

Lucht/water splitwarmtepomp met hydrobox.
Bestelreferentie

LAK 9IMR

LAK 14ITR

Artikelnr.

DW.5.87.1105

DW.5.87.1110

Energie-efficiëntieklasse / energie-efficiëntie (VL 35 °C)

A++ / 165 %

A++ / 153 %

Energie-efficiëntieklasse / energie-efficiëntie (VL 55 °C)

A+ / 112 %

A+ / 110 %

Voorlooptemperatuur max.

55 °C

55 °C

Onderste / bovenste gebruiksgrens (verwarmen)

– 20 tot +30 °C

– 20 tot +30 °C

Onderste / bovenste gebruiksgrens (koelen)

+10 tot +43 °C

+10 tot +43 °C

Verwarmingsvermogen max. / COP (bij A-7 / W35) *

6,7 kW / 2,8

13,9 kW / 2,9

Verwarmingsvermogen / COP (bij A2 / W35) *

5,3 kW / 3,6

10,5 kW / 3,6

Verwarmingsvermogen / COP (bij A7 / W35) *

5,6 kW / 4,8

10,6 kW / 4,1

Koelvermogen / EER (bij A27 / W18) *

8,7 kW / 4,2

17,1 kW / 3,7

Geluidsvermogensniveau buitenunit

63 dB (A)

67 dB (A)

Geluidsdrukniveau buiten in 10 m

32 dB (A)

36 dB (A)

Aansluitspanning

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz /
3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

Afmetingen buitenunit (B x H x D) **

950 x 834 x 330 mm

950 x 1380 x 330 mm

Gewicht buitenunit

69 kg

116 kg

Geschikt voor woningen tot max. m²

180 m²

280 m²

PRIJS CONSUMENT (excl. BTW en plaatsing)

4989,34 EUR

6966,46 EUR

* Verwarmings- / koelvermogen en vermogenscoëfficiënten (COP / EER) conform EN 14511.
** 	Voor buisaansluiting, bediening en onderhoud is extra ruimte nodig.
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Warmtepomp buitenunit

2

Buffervat 50 liter muurmodel

3

Warmtepomp binnenunit

4

Verdelerbalk VTB

5

Pompgroep ongemengde kring WWM

6

Pompgroep gemengde kring MVH

7

Electronisch geregelde circulatiepomp
voor een gemengde kring
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Electronisch geregelde circulatiepomp
voor een ongemengde kring

9

Warmwaterboiler

10

Insteekelement

11

Driewegventiel

12

Communicatiekaart NWPM voor
internetverbinding

Thermo Comfort
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T. : + 32 3 231 88 84
F. : + 32 3 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be
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Ventiloconvector

14

Vloerverwarming

Technische wijzigingen, levermogelijkheden en fouten voorbehouden.
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