
PAC HT/SWW
HOGE TEMPERATUUR WARMTEPOMP

en SANITAIR WARM WATER

IN OPTIE: DE SANITAIRE WARM WATERBOJLER
• 3 mogelijke tijdinstellingen voor de bereiding van sanitair warm water (SWW) :

- Enkel tijdens de daluren: de boiler wordt opgeladen bij verlaagd tarief van uw elektriciteitsleverancier.
- Volgens uw eigen programma (instelling op de ruimtethermostaat die met de warmtepomp en de boiler in verbinding staat).
- Géén specifiek SWW boiler-programma (altijd 24u/24u toegelaten).

• 3 mogelijke programma's voor de bereiding van sanitair warm water (SWW) :
Comfort: Tijdens de toegelaten SWW-uren zorgen enkel de compressoren voor het opladen van de sanitair warm water
boiler. Bijverwarming met de elektrische weerstand gebeurt enkel indien een hoge boilertemperatuur wordt ingesteld (boven
58°C) . Buiten de tijdszone van de SWW-functie zorgen enkel de compressoren voor het behoudt van een minimum boiler-
temperatuur, een voor de warmtepomp bereikbare waarde.
Economisch: Enkel tijdens de toegelaten SWW-uren zorgen alleen de compressoren voor het opladen van de sanitair warm
water boiler. Bijverwarming met de elektrische weerstand gebeurt enkel indien een hoge boilertemperatuur wordt ingesteld
(boven 58°C). Buiten de tijdszone van de SWW-functie wordt het sanitair warm water niet opgewarmd, noch door de
warmtepomp, noch de elektrische bijverwarming worden toegelaten.
Manuele boilerfunctie : Geforceerd opwarmen van het sanitair warm water zonder rekening te houden met de toegelaten
SWW-uren geprogrammeerd in de afstandsbediening. Na deze verplichte opwarmcyclus. wordt automatisch de normale
werkingsmodus opnieuw actief.

• Vakantieprogramma (vorstbeveiligingsmodus).
• Programmeerbare anti-legionella functie.
• Intelligent beheer van circulatiepomp en driewegventiel.

Lh. OPTIE; TOEBEHOREN SANITAIR WARM WATER BOILER

De eigenschappen van de SWW-boiler moeten aangepast zijn aan de werking met de Airwell hoge tem-
peratuur warmtepomp PACHl Deze sanitaire boiler werd specifiek ontwikkeld en geoptimaliseerd voor
een gecombineerde werking met de PACHT om een snelle en economische opwarming te bekomen van
het sanitair warm water. De fabrikant kan de goede werking en de productie van warm water niet
garanderen, indien een andere, niet aangepaste boiler of andere toebehoren worden toegepast dan deze
aangeboden door de constructeur. De garantie is enkel geldig indien de richtlijnen van de fabrikant wor-
den gevolgd, de installatie wordt uitgevoerd volgens de regels van goede praktijk en de indienststelling
gebeurt door een AirweIl erkend warmtepomp-installateur.

SWW boiler 300liter met 3,1m2 warmtewisselaar (Afmetingen H 1685mm - Diam. 620mm - Gewicht 130kg)

UW VRAGEN WORDEN BEANTWOORD

COMFORT
"Zal mijn warmtepomp nog voldoende verwarmen bij koude buitentemperaturen 1"
Het principe van de lucht/water warmtepomp bestaat erin energie te halen uit de buitenlucht, die zelfs bij vriesweer nog calorieën
bevat. De PAC HT is ontworpen om nog heet water van 65°C te maken zelfs bij temperaturen buiten van -20°C, wat uitzonderlijk is
voor ons klimaat. Uw Airweil warmtepomp zal dus ook bij strenge winters perfect uw woning kunnen verwarmen.

BESPARINGEN
"Kan u mij uitleggen vanwaar die gratis energie komt van een warmtepomp PAC HT ?"
Uiteraard heeft de warmtepomp aandrijfenergie nodig, zo'n 30% elektriciteit om de compressor te laten werken. Maar daar
tegenover staat dat 70% van de calorieën komen uit de buitenlucht. Zo komt van de 100% verwarmingsbehoefte voor uw comfort
toch 70% gratis uit de natuur.
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