PAC HT/SWW
HOGE TEMPERATUUR WARMTEPOMP
WONINGVERWARMING

& SANITAIR WARM WATER

DE INSTALLATIE
"Vereist de installatie van een warmtepomp ingrijpende werken in mijn woning ?"
Gelukkig is de eenvoud van installatie één van de kenmerken van de PAC Hl Er zijn geen grote werkzaamheden nodig voor het plaatsen
van een Airweil warmtepomp. Het beperkt zich tot het discreet opstellen buiten van een monoblok toestel en het aansluiten aan het
afgiftesysteem van radiatoren en/of vloerverwarming. Een verwarmingsysteem met een warmtepomp maakt de installatie simpel: geen
gasaansluiting of stookolietank nodig en ook de schouw voor afvoer van rookgassen vervalt.

HET LEEFMILIEU
"Als ik een warmtepomp plaats, ben ik dan een milieubewuste burger T'
Als u kiest voor "groene warmte" door het plaatsen van een warmtepomp in plaats van een traditionele ketel op gas of stookolie vervuilt u
beduidend minder omdat u geen fossiele brandstof meer verbrandt. Zo stoot u tot 80% minder CO2 uit in de atmosfeer, wat een belangrijke
impact heeft op uw ecologische voetafdruk. Er is geen risico op lekkende tanks zoals bij stookolie. Bovendien heeft een warmtepomp geen
secundaire uitstoot als bij traditionele cv-ketels op gas of stookolie waar een pijp of schouw zorgt voor afvoer van verbrandingsgassen naar
buiten: dit is oorzaak van 30% van het fijn stof en roetdeeltjes in onze atmosfeer. Bovendien zit in de warmtepomp zelf een 'groen'
koudemiddel, namelijk R407C dat de ozonlaag niet aantast.

AIRWELL ENGAGEERT ZICH VOOR ONS WELZIJN
Airwell is actief sedert 1947 in verwarmingssystemen die milieuvriendelijk en economisch zijn. Kiezen voor Airwell. is dan ook
voluit gaan voor hernieuwbare energie, met betrouwbare, ecologische systemen die uitzonderlijke prestaties garanderen. Een
installatie met een Airwell warmtepomp kan u tot 50% besparing opleveren bij het verwarmen van uw woning. Tegelijkertijd
stoot een warmtepomp tot 80% minder CO2 uit in de atmosfeer in vergelijking tot traditionele verwarmingsketels op gas of
stookolie. Wij engageren ons samen met u voor duurzame oplossingen in verwarming.

WAAROM ZIJN AIRWELL WARMTEPOMPEN
REVOLUTIONAIRIN VERWARMING?
Gewoonweg omdat "groene warmte" vandaag een echt
alternatief is voor cv-ketels op fossiele brandstof en ook
voor elektrische verwarming. Hoge prestaties en een
laag energieverbruik zijn twee kenmerken van
warmtepompen. AirweIl warmtepompen zijn ontwikkeld
om te voldoen aan deze twee doelstellingen:
energiebesparing en respect voor het leefmilieu.

SPITSTECHNOLOGIE VAN DEZE TIJD
Airwell warmtepompen verzorgen dagelijks de verwarming
van meer en meer gezinnen. Ze zijn haast overal toepasbaar,
omdat ze geen bodemwisselaar nodig hebben. Ze capteren
gratis energie uit buitenlucht en vormen deze om naar bruikbare warmte voor onze woningen, mits een beperkte elektrische aandrijfenergie.

