Moderne regeling

Bestelkenmerk
installatie

LAW 9IMR

LAW 14ITR

Split

Split

Aansluitspanning

V

230 of 3 x 400 + N

3 x 400 + N

Maximale voorlooptemperaturen (verwarmen)

°C

55

55

Warmtevermogen/vermogenscoëfficiënt bij A2/W35*

kW/–

6,2 / 3,2

11,0 / 3,2

Warmtevermogen/vermogenscoëfficiënt bij A7/W35*

kW/–

8,9 / 4,3

14,7 / 4,3

°C

7

7

Koelcapaciteit/vermogenscoëfficiënt bij A27/W7*

kW/–

6,5 / 3,3

12,9 / 3,0

Buitenunit breedte x hoogte x diepte

mm

950 x 834 x 330

950 x 1380 x 330

kg

69

116

mm

740 x 1920 x 950

740 x 1920 x 950

kg

215

222

Volume warmwaterreservoir

l

277

277

Taphoeveelheid sanitairwater**

l

420

420

kW

1,5

1,5

l

100

100

kW

2/4/6

2/4/6

Minimale voorlooptemperaturen (koelen)

Buitenunit gewicht
Binnenunit breedte x hoogte x diepte
Buitenunit gewicht

Vermogen flensverwarming
Volume buffervat
Vermogen buisverwarming

* conform EN 14511, A2/W35: A2 = buitentemperatuur 2° C, W35 = vertrektemperatuur
** opslagtemperatuur 55 °C en sanitairwatertemperatuur 45 °C

Split-warmtepomp met
geïntegreerde warmtepompmanager

De warmtepompmanager is reeds geïntegreerd in de Splydrobinnenunit, en maakt hierdoor het programmeren van de
verwarmingsinstallatie met behulp van de bekende menusturing mogelijk. Via de warmtepompmanager zijn alle functies
beschikbaar die van een moderne regeling worden verwacht,
zoals verwarming, koeling en sanitairwaterbereiding. Bovendien kan de warmtepompmanager ook voor de besturing van
decentrale ventilatiesystemen worden gebruikt.

Geschikt voor verschillende
bedrijfsmodi

De Dimplex warmtepompmanager is ontwikkeld voor de regeling van verschillende bedrijfsmodi zoals verwarmen, koelen en
sanitairwaterbereiding. Daarnaast kan ook een bivalent gebruik
worden geregeld, waarbij de buisverwarming bijvoorbeeld door
een olieketel wordt vervangen. Ook hernieuwbare warmtebronnen kunnen zonder problemen in de sanitairwaterbereiding
en/of verwarming worden opgenomen (bivalenthernieuwbaar gebruik).

Kleurafwijkingen en technische wijzigingen voorbehouden · AU 04/13.1 · AKOM360 München · DIM 044/13 · Bestelnr. 727

overzicht technische gegevens

verwarmingswater +35 °C

Regeling via Smartphone

Split-lucht/water-warmtepomp ‚Splydro‘

Met de Dimplex HeatPumpApp voor iPhone en Android
hebt u ook onderweg 24 uur per dag toegang tot uw warmtepompsysteem. U kunt de werking van de warmtepomp
aanpassen aan het verloop van uw dag,
ook wanneer er zich onverwachte omstandigheden voordoen. Informatie en
downloads op www.dimplex.de/app.

Gereed voor de toekomst

De Splydro heeft het label SG-Ready van Bundesverband
Wärmepumpe e.V. omdat de regeling reeds is voorbereid voor
het gebruik van toekomstige variabele tarieven in het intelligente elektriciteitsnet (Smart Grid).
Dimplex heeft de afspraken over de eerste
gezamenlijke communicatiestandaard voor
het gebruik van variabele tarieven van
warmtepompfabrikanten en energieleveranciers mede bespoedigd en past deze nu
al toe voor het gebruik van zelfopgewekte
stroom.

De ideale combinatie van
een inverter-warmtepomp
voor verwarmen en koelen
en een geïntegreerde hydro
toren

De IDEALE combinatie van
split-warmtepomp en hydrotoren
Eenvoudige installatie
Maximaal comfort
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Dimplex Division
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach, Germany
Phone: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-233
09221709233@dimplex.de
www.dimplex.de

Moderne regeling

Verwarmen, koelen, sanitairwater
bereiding: All-in-one

Eenvoudige installatie

Maximaal comfort
3

2

Split-warmtepomp
+ Hydro toren
= Splydro

Maximaal verwarmingscomfort
Het geïtegreerd 100 liter buffervat (8) zorgt voor een optimale
energetische werking en garandeert in combinatie met een
geïntegreerde bypass ook de verwarming van afzonderlijke
ruimtes, zoals bijvoorbeeld de badkamer in het tussenseizoen.
Een afzonderlijk buffervat met de daarvoor benodigde ruimte
is niet nodig.

1

4

Hoog sanitairwatercomfort

De sanitairwaterboiler (4) met een volume van 300 liter verzekert een hoog sanitairwatercomfort. De maximale taphoeveelheid bedraagt 420 liter bij een sanitairwatertemperatuur van
55 °C. De geïntegreerde warmtewisselaar zorgt met een oppervlak van 3,2 m2 voor een grote efficiëntie bij de sanitairwaterbereiding en een korte heropwarmduur. Bij uitsluitend warmtepompwerking zijn sanitairwatertemperaturen van meer dan
50 °C mogelijk.

De inverter-technologie

Ook een relatief kleine warmtebehoefte is geen probleem voor
de split-warmtepomp. De buitenunit met compressor met
een geïntegreerde vermogensregeling (inverter) past namelijk
het verwarmingsvermogen aan de warmtebehoefte van het
gebouw. Hierdoor varieert het regelbereik afhankelijk van het
type toestel van 2,5 tot 9 kW of 5,5 tot 14 kW voor een maximaal comfort en geringe bedrijfskosten.

5

6
7
9

Achter de productinnovatie Splydro gaat de combinatie schuil van een lucht/waterwarmtepomp in splitversie met een verder ontwikkelde variant van de hydrotoren.
Hiermee kunt u de buitenlucht als kosteloze warmtebron gebruiken met minimale inspanningen naar installatie toe, om een woning of besdrijfspand het hele jaar te v erwarmen,
te koelen en comfortabel van sanitairwater te voorzien.
Het systeem bestaat uit een compacte buitenunit die dicht bij de muur kan worden geplaatst
en een geoptimaliseerde hydrotoren in het gebouw. De buitenunit o
 nttrekt warmte aan de
omgevingslucht, die vervolgens via koelleidingen naar de hydrotoren wordt getransporteerd
en daar aan het verwarmingswater wordt afgegeven. De binnenunit onderscheidt zich door
de beperkte ruimte die voor de plaatsing nodig is. Met slechts enkele handelingen ontstaat
een perfect op elkaar afgestemd systeem voor v erwarmen, koelen en sanitairwaterbereiding.
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Combinatie van alle voordelen

De split-warmtepomp Splydro van Dimplex combineert de grote
voordelen van buitenlucht als warmtebron met de voordelen van
de splitconstructie en het comfort van de hydrotoren. Bij de splitwarmtepomp Splydro wordt de luchtwarmtewisselaar (verdamper)
in een buitenunit in de buitenlucht geplaatst en door middel van
koelleidingen verbonden met de hydraulische unit die in de
binnenunit is geïntegreerd.

Perfecte samenwerking
tussen buiten en binnen

De eenvoudige toegankelijkheid van de buitenlucht als warmtebron maakt grondwerk, put- of bronboringen in aangelegde tuinen
overbodig. Doordat er maar weinig ruimte nodig is, kan de buitenunit van de split-warmtepomp flexibel worden geplaatst en eenvoudig worden geïnstalleerd. Bovendien zorgt de langzaam draai-

8

ende axiale ventilator voor een geluidsarme werking. Aangezien de
binnenunit in het gebouw wordt geplaatst, zijn er geen dure, koudegeïsoleerde luchtkanalen, openingen in muren en verwarmingsleidingen in de grond nodig.

12

11

9 kW
LAW 14ITR
ca. 5,0 kW

Plaatsen, aansluiten, gereed

De hydrotoren van het Splydro-systeem biedt een compleet, hydraulisch warmtepompsysteem op een zeer klein grondoppervlakte.
De Warmtepompmanager, sanitairwater- en serie- buffervat alsmede
geoptimaliseerde pompmodules worden gecombineerd in een
compacte en ruimtebesparende behuizing. De binnenunit wordt
eenvoudig via een koelleiding verbonden met de buitenunit.
De geïntegreerde componenten voor een niet-gemengde verwarmingskring met een circulatiepomp in de warmtebron- en verbruikerkring garanderen het gevraagde verwarmingswaterdebiet en
zorgen voor een goede werking.

LAW 9IMR
ca. 2,5 kW

1	Warmtepompmanager
WPM Econ Plus
2

Aansluiting verwarming retour

7

Debietschakelaar

8

100 liter buffervat

9
Aansluiting verwarming voorloop 10
4	300 liter sanitairwaterboiler
11
met 3,2 m2 warmtewisselaar
12
5 Condensor
3

6	Elektronisch geregelde
circulatiepomp voor verwarmen
en sanitairwaterbereiding

Vuilzeef
Buisverwarming (2/4/6 kW)
Aansluiting koelleidingen
Aansluiting expansievat

Optionele koeling

14 kW

De warmtepomp van het Splydro-systeem is reversibel en kan
in de warme zomermaanden optioneel ook voor koelen worden
gebruikt. Overtollige warmte wordt aan de woonruimte onttrokken via aanwezige oppervlakteverwarmingssystemen
(stille koeling) of ventilatorconvectors (dynamische koeling)
en via het aanwezige verwarmingssysteem afgevoerd.

Verwarmen, koelen, sanitairwater
bereiding: All-in-one
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ende axiale ventilator voor een geluidsarme werking. Aangezien de
binnenunit in het gebouw wordt geplaatst, zijn er geen dure, koudegeïsoleerde luchtkanalen, openingen in muren en verwarmingsleidingen in de grond nodig.
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l

277

277

Taphoeveelheid sanitairwater**

l

420

420

kW

1,5

1,5

l

100

100

kW

2/4/6

2/4/6

Vermogen flensverwarming
Volume buffervat
Vermogen buisverwarming

* conform EN 14511, A2/W35: A2 = buitentemperatuur 2° C, W35 = vertrektemperatuur
** opslagtemperatuur 55 °C en sanitairwatertemperatuur 45 °C

De warmtepompmanager is reeds geïntegreerd in de Splydrobinnenunit, en maakt hierdoor het programmeren van de
verwarmingsinstallatie met behulp van de bekende menustu ring mogelijk. Via de warmtepompmanager zijn alle functies
beschikbaar die van een moderne regeling worden verwacht,
zoals verwarming, koeling en sanitairwaterbereiding. Boven dien kan de warmtepompmanager ook voor de besturing van
decentrale ventilatiesystemen worden gebruikt.

Geschikt voor verschillende
bedrijfsmodi
De Dimplex warmtepompmanager is ontwikkeld voor de rege ling van verschillende bedrijfsmodi zoals verwarmen, koelen en
sanitairwaterbereiding. Daarnaast kan ook een bivalent gebruik
worden geregeld, waarbij de buisverwarming bijvoorbeeld door
een olieketel wordt vervangen. Ook hernieuwbare warmtebron nen kunnen zonder problemen in de sanitairwaterbereiding
en/of verwarming worden opgenomen (bivalenthernieuwbaar gebruik).

116

mm

Buitenunit gewicht

Split-warmtepomp met
geïntegreerde warmtepompmanager

950 x 1380 x 330

740 x 1920 x 950

verwarmingswater +35 °C

Regeling via Smartphone

De ideale combinatie van
een inverter-warmtepomp
voor verwarmen en koelen
en een geïntegreerde hydro toren

Kleurafwijkingen en technische wijzigingen voorbehouden · AU 04/13.1 · AK
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OVERZICHT TECHNISCHE GEGEVENS

SPLIT-LUCHT/ WATER-WARMTEPOMP ‚SPLYDRO‘

Met de Dimplex HeatPumpApp voor iPhone en Android
hebt u ook onderweg 24 uur per dag toegang tot uw warmtepompsysteem. U kunt de werking van de warmtepomp
aanpassen aan het verloop van uw dag,
ook wanneer er zich onverwachte omstandigheden voordoen. Informatie en
downloads op www.dimplex.de/app.

DE IDEALE COMB INATIE VAN
SPLIT-WARMTEPOMP EN HY DROTOREN
Eenvoudige installatie
Maximaal comfort

Gereed voor de toekomst
De Splydro heeft het label SG-Ready van Bundesverband
Wärmepumpe e.V. omdat de regeling reeds is voorbereid voor
het gebruik van toekomstige variabele tarieven in het intelli gente elektriciteitsnet ( Smart Grid).
Dimplex heeft de afspraken over de eerste
gezamenlijke communicatiestandaard voor
het gebruik van variabele tarieven van
warmtepompfabrikanten en energieleve ranciers mede bespoedigd en past deze nu
al toe voor het gebruik van zelfopgewekte
stroom.

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