AQUAPUMP HYBRID: DE IDEALE COMBINATIE
AQUAPUMP HYBRID is

ontworpen om in de buitenlucht te

HYBRIDE WARMTEPOMP MET
GEÏNTEGREERDE CV-KETEL

worden geïnstalleerd en

produceert warm of koud water uit
duurzame energiebronnen.

De AquaPump Hybrid is zowel

binnen residentiële, commerciële
als industriële ruimtes toe te
passen.

ROOKGASAFVOER

CPU PLUS ELEKTRONISCHE
BESTURING
HOOGRENDEMENT
CONDENSERENDE
GASKETELMODULE

MODULERENDE BORSTELLOZE CIRCULATIE
DC OMVORMERVENTILATOREN

WATERTOEVOER/-AFVOER VERWARMEN/KOELEN
EXPANSIEVAT

DUBBEL ROTERENDE PERMANENTE
MAGNEETCOMPRESSOR DC INVERTER

Warmtepomp of cv-ketel??
De AquaPump Hybrid bestaat

De CV-ketel schakelt

De werking van zowel de

De AquaPump Hybrid

en een hydronische lucht-water

klimaatomstandigheden

op een zodanige wijze afgesteld

inschakelen van de maximale

uit een gasgestookte CV-ketel

automatisch in als de

warmtepomp met omvormer

rondom de AquaPump Hybrid

gesloten en getest R104A

duurzame energiebronnen

vooraf gemonteerd met een
koelcircuit. De AquaPump

Hybrid wordt bediend via een
SmartEasy of SmartWeb

thermostaat. Deze zetten de

werking van de warmtepomp
op de eerste plaats.

het niet mogelijk maken om

optimaal te gebruiken. De CVketel wordt tevens

ingeschakeld als de afgifte die
het systeem vereist hoger is

dan het afgiftevermogen van

de warmtepomp.

warmtepomp als de CV-ketel is
dat het gebruik van de

warmtepomp altijd de voorkeur

geniet. De warmtepomp en CVketel van de AquaPump Hybrid

kunnen elk individueel bediend
worden voor het afstemmen

van de gekozen instelling voor
een zo comfortabel mogelijk
klimaat.

warmtepomp kan na het

energiebesparingsmodus de
hoogst mogelijke prestaties

behalen bij het instellen van
een temperatuurlimiet. In

combinatie met het gebruik van
bijvoorbeeld zonnepanelen en
het gebruik van een

vorstbeschermingsset

functioneert de AquaPump

Hybrid warmtepomp ook bij
lage buitentemperaturen.

Eenvoudige installatie

De

AQUAPUMP HYBRID

wordt bij de productie vooraf
gemonteerd en automatisch

geconfigureerd waardoor hij
gemakkelijk te installeren is.
Om de AquaPump Hybrid

gebruiksklaar te maken hoeft
de installateur slechts de

watertoevoer- en afvoer aan

te sluiten op het hydraulische

Gasaansluiting

systeem en de gastoevoer en
de elektriciteit aan te sluiten.

Elektriciteit
Watertoevoer
Waterafvoer

Geavanceerde bediening met de SmartWeb
De standaard SmartEasy of de

Behalve de ingebouwde

touchscreen werkt als losse

thermostaat kunt u nog drie

optionele SmartWeb met

chronothermostaat indien er
een thermoventilatie-unit is
geïnstalleerd.

Heeft u ook een sanitairunit? In
dat geval reguleert de Smart

thermostaat ook uw behoefte

aan warmwater. Met behulp van
twee gepolariseerde kabels is
aansluiting eenvoudig.

De SmartEasy of SmartWeb kan

in de muur worden ingebouwd
of als opbouwunit worden
gemonteerd.

remote sensor in de

remote sensoren installeren.
De Smart thermostaten zijn

gebruiksvriendelijk met een
4,3" kleurenscherm en een

beheermenu dat beschikbaar is
in maar liefst 9 verschillende

talen. De Smart thermostaten
zijn gemakkelijk te installeren
en hebben een duidelijk
beheermenu. Vier

temperatuurmetingen in het

gecontroleerde gebied zorgen
ervoor dat de Smart

thermostaten geschikt zijn voor

verschillende installatietypes en
gebruikersbehoeften.

SmartWeb / SmartEasy thermostaten

AQUAPUMP HYBRID: warmtepomp en cv-ketel in één
De

AQUAPUMP HYBRID is een compacte unit voor installatie

buitenshuis ontworpen voor de productie van warm en koud water
afkomstig uit duurzame energiebronnen. De AquaPump Hybrid is

toe te passen in zowel een residentiële, commerciële als industriële
omgeving.

Het onderzoek dat leidde tot de ontwikkeling van het AquaPump
Hybrid-project bestudeerde een regelgeving die de bijdrage van
duurzame energie waarborgt op voorwaarde dat de

I APEN GROUP II HY434

werkomstandigheden bevorderlijk zijn voor energiebesparing en
kosteneffectiviteit. Bij gunstige werkomstandigheden levert de

A

AquaPump, zelfs bij zeer lage buitentemperaturen, gegarandeerd

A++

continue warm water door middel van het toepassen van de
nieuwste generatie hoogrendementsketel.

De flexibiliteit van het systeem maakt het mogelijk om de

AquaPump Hybrid te gebruiken voor zowel hoge als medium /
lage temperatuursystemen.

Bij hoge temperatuur apparatuur is de AquaPump Hybrid geschikt
om een aerotherm te combineren met het kenmerkende hybride
systeem door hoge uitwisselingsoppervlakken met krachtige
batterijen, een dubbele ventilator met automatische
snelheidsregeling, een borstelloze DC-motor en
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condensopvangbak voor gebruik bij koeling.

De ontwikkeling van een monobloc warmtepomp voor gebruik
buitenshuis met geïntegreerde regeling zorgt voor

installatiegemak en een tijdsbesparing voor de installateur én een
aanzienlijke besparing op de energierekening voor de
eindgebruiker.

Het energielabel

Het toevoegen van de nieuwste generatie
condensatieketel en de inverter aan de

AquaPump Hybrid in combinatie met de
Smart thermostaat leverde mooie

testresultaten op. De AquaPump Hybrid
heeft in overeenstemming met het UE

ECOLABEL 811/2013 energielabel A++
behaald.

811/2013

Hybride geïntegreerd
systeem

De AquaPump Hybrid combineert, in het geval van een

CV-ketel vanaf 34 kW met premix brander modulerende
klasse NOx-emissie n. 6 sterren conform de EN 15502-1
voorschriften, het hoge rendement van de

condensatietechnologie met de prestaties van de

AquaPump Hybrid lucht-water warmtepomp en de

Flexibel inzetbaar
De AquaPump

Hybrid is toe te passen binnen

residentiële, commerciële en zelfs industriële ruimtes.

Gedurende elk seizoen bent u verzekerd van een
comfortabel leefklimaat.

nieuwste invertertechnologie met een rendement van 12
kW in koelen en 4 kW in verwarmen.

Compact van formaat, groots in prestatie

De AquaPump Hybrid met geïntegreerde CV-ketel en warmtepomp is van een soortgelijk formaat

als het formaat van een reguliere warmtepomp. De combinatie van de inverter technologie met de
nieuwste generatie compressoren en ventilatoren maakt dat de AquaPump Hybrid een ongekend
hoog rendement biedt en daarnaast ook nog eens bijzonder geluidsarm is.

Technische kenmerken
HR-ketel:

Warmtepomp en inverter:

Hydraulisch systeem:

• Premix brander met lage NOx uitstoot,
klasse 6, conform EN15502-1 norm;
• Warmtewisselaar uit koolstofarm roestvrij
staal;
• Verbrandingskamer afdichting;
• Geforceerd ontslag;
• Geïntegreerde condensafvoer;
• Controle- en veiligheidsuitrusting;
• Elektronische ontsteking;
• Zelftestende microprocessor die alle
commando's en de brandertest aanstuurt.

• DC inverter van de ventilatiemotor;
• Twin Rotary compressor DC inverter met
permanente magneten;
• Koelgas R410A;
• Bronwisselaar met een spoel uit koperen
buizen en aluminium hydrofiel
behandelde flappen.

• Manometer voor de drukregeling van de
apparatuur;
• NTC sensoren voor de regeling van de
watertemperatuur;
• Thermometer voor de
temperatuurregeling van het
hydraulische circuit;
• Meter om de waterstroom snelheid in het
systeem te meten;
• Borstelloze circulatiepomp met CC-motor
met variabele opbrengst en ingebouwde
automatische luchtafscheider;
• Veiligheidsthermostaat (90°C);
• Systeem veiligheidsklep (3 bar);
• IPX5D beschermingsgraad;
• Expansievat (8 l).

Systeem lay-outs
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EER3

Buitentemperatuur 7°C D.B.T. /6°C W.B.T.; water temp. in/uit 30/35°C;
Buitentemperatuur 7°C D.B.T. /6°C W.B.T.; water temp. in/uit 40/45°C;
Buitentemperatuur 35°C temp. water in/uit 23/18°C;
Buitentemperatuur 35°C temp. water in/uit 12/7°C;

HY434IT-V4
Eenfase

HY534IT-V4
Driefase

5,5 - 15,1
4,3
14,90
3,35
15,20
4,70
12,05
3,10
8,0 - 34,8
8,6 - 36,8
106,9 - 105,8
8,5 - 36,2
106,3 - 103,9
90 - 130
230/50/1F
7,7
32,8
3/4” M
1” M
57,5
165

5,5 - 15,1
4,3
14,90
3,35
15,20
4,70
12,05
3,10
8,0 - 34,8
8,6 - 36,8
106,9 - 105,8
8,5 - 36,2
106,3 - 103,9
90 - 130
400/50/3F
7,7
10,9
3/4” M
1” M
57,5
170

5. Berekend op basis van LHV met water temp. 50/30°C;
6. Berekend op basis van LHV met water temp. 60/35°C;
7. Gemiddeld geluidsdruk niveau in vrij veld op 1 m afstand conform ISO 3744.
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Uitgangsvermogen (MIN-MAX)1
COP1
Uitgangsvermogen2
COP2

EER4
Uitgansvermogen stookoven [MIN-MAX]
Uitgangsvermogen5 [min-max]
Efficiëntie5
Uitgangsvermogen6 [min-max]
Efficiëntie6
Vermogen [min-max]
Stroomvoorziening
Stroomaansluiting
Maximale stroomopname
Gastoevoerfitting
Hydraulische systeemfitting
Geluidsdruk7
Gewicht

Boiler

Warmtepomp

Technische kenmerken en afmetingen
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Beschrijving

1 GASTOEVER
2 WATER RECIRCULATIE
3 WATERTOEVOER
4 GECONDENSEERDE AFVOER
5 ELECTRISCHE VERBINDINGEN
6 ROOKAFVOER

Afmetingen

G3/4"
G1"
G1"
Ø19 mm
PG09 x 2 + PG13 x 1
60 mm
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