
Aéromax 3
Thermodynamische boiler
omgevingslucht/buitenlucht

(1) Volgens de norm EN 255-3, bij verwarming van 15 tot 51°C.
(3) In vergelijking met een klassiek boiler 300 L ACI, voor een gezin van 6 personen.

PLUSPUNTEN

(1)COP=3,8

UITSTEKENDE 
PRESTATIE

BESPAAR

TOT

  Ecologisch : ontneemt de energie uit de 
omgevingslucht of de buitenlucht, een 
bron van onuitputtelijke en hernieuwbare 
energie.

  Economisch : een goed werkingsbereik 
van -5° tot 35°C, mogelijkheid tot dag/
nacht tarief, en de functie ‘Afwezig’ voor 
bijkomende besparingen.

  Duurzaam en betrouwbaar : dankzij de 
ACI-technologie voor een 

 uitstekende bescherming 
 van de kuip tegen corrosie. ELEKTRISCHE

ONDERDELEN

  Terugverdientijd op 4 jaar dankzij 
gerealiseerde besparingen. 

Jaar

JAAR4TERUGVERDIENTIJD



Aéromax 3
  Auto : werking via de warmtepomp en elektrische 

back-up voor maximaal comfort.

  Éco : werkt enkel op de warmtepomp.

 Boost : geforceerde werking.

 Afwezig : functie anti-vries, herstart 1 dag vóór de 
terugkeer op, en dit voor een maximale besparing en 
comfort. 

Intelligente regeling

 Programmeerbare en automatische uitschakeling 
van de elektrische weerstand.  

Geen koeltechnische aansluitingen : stekker klaar.

 Eenvoudige installatie : weinig plaatsinname en 
elektrische aansluiting zijn dezelfde als een klassiek 
elektrische boiler van 300 L. 

 Kanaliseerbaar voor ruimtes < 10 m2.

Horizontaal transporteerbaar, met inclinatie indicator 
‘Tilt Watch’.

 Garantie : 5 jaar op de kuip en elektrische onderdelen, 
2 jaar op de warmtepomp.

Stempel Installateur

Warmtepomp        
Boiler
Digitale afstandsbediening
Droge weerstand
ACI Technologie : bescherming
tegen corrosie. Titanium voor 
een lange levensduur.
Condensor aan de buiten-
kant van de kuip : geoptima-
liseerde uitwisselings-
oppervlakte om sanitaire 
veiligheid en vermogen te 
garanderen.
Geëmailleerde kuip : voor een 
optimale bescherming van          
de kuip.
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 Geleverd met di-elektrische koppeling en 
condensafvoer.

  Aansluiting voor afvoerkanalen (x2) ø 160 mm, 
(réf. 900 366).

Accessoires

Inhoud   
(L)

Vermogen 
WP (W)

Elektrisch 
vermogen (W)

COP 
bij 15°C (1)

COP 
bij 7°C (1)

Koel- 
middel

Geluids- 
niveau (dBA) (2)

Diameter 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Leeg 
gewicht (kg) Referentie

270 425 1800 3,8 3,1 R 134 a 37 590 1900 90 296 048

Technische kenmerken

(1) Volgens de norm EN 255-3, bij verwarming van 15 tot 51°C. - (2) Geluidsniveau vanaf 2 m. 

INSTALLATIE IN EEN VORSTVRIJE RUIMTE 
> 10 m2, HOOGT PLAFOND ≥ 2,10 m
Aan- en afvoerlucht in dezelfde ruimte.

INSTALLATIE IN EEN VORSTVRIJE RUIMTE  
< 10 m2

Aan- en afvoerlucht via een aangrenzende 
kamer.

INSTALLATIE IN EEN VERWARMDE RUIMTE 
ONGEACHT DE OPPERVLAKTE
Aan- en afvoer van buitenlucht via 
afvoerkanalen.

Technische infoMogelijke configuraties
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