Lucht Warmtepomp Comfort Compact 8 | 12 | 18 kW
Technische gegevens

De Allerstilste.
De Warmtepomp.
Heliotherm. Made in Austria.
Vind uit waarom Heliotherm zo stil en zuinig is op deltherma.com.

Lucht Warmtepomp Comfort Compact 8 | 12 | 18 kW

Lucht WP Comfort Compact

S08L-M-CC

S12L-M-CC

S18L-M-CC

8.3

12.1

17.6

Coeﬃcient of Performance bij A7/W35

5.0

5.1

5.0

Seasonal COP EN14821 Klimaat: Gem.

4.5

4.6

5.0

ºC

62

62

62

dB(A)

30.6

32.2

33.6

mm

1700 x 900 x 590

1700 x 940 x 1000

1700 x 940 x 1000

kg

215

256

262

Verwarmingscapaciteit bij A–7/W35

Max. uitgaande temperatuur
Geluidsniveau op 3 meter
Afmetingen (HxBxD)
Gewicht

kW

*A–7/W35 staat voor (buiten-)luchttemperatuur (A) –7ºC en (warmtepomp-)watertemperatuur (W) 35ºC.

De Comfort Compact is een
monobloc uitvoering: alles-in-een
en zonder binnenunit. De
warmtepomp wordt op een
betonnen sokkel geplaatst en alle
leidingen alsook de afvoer voor
het condenswater zijn onder de
unit weggewerkt. De behuizing is
gemaakt van aluminium: UV- en
vorstbestendig. De grote
verdamper (60, 80, en 100m2
resp.) in combinatie met de hoogcapaciteit ventilator maakt de unit
uiterst stil: zelfs bij 100% belasting
(luchtverplaatsing tot 8000 m3/

uur) valt een blad van de boom
eenvoudig langs de luchtinlaat.
De grote verdamper ontdooit
binnen een minuut, zodat ook bij
temperaturen net boven het
vriespunt met hoge luchtvochtigheid de Heliotherm ruim
voldoende warmte levert. Traploos
modulerend (de compressor, de
ventilator, en de beide pompen)
betekent dat Heliotherm op de
meest gunstige wijze warmte
produceert. Zelfs bij temperaturen
van –7ºC levert Heliotherm het
volle vermogen zonder elektrische
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bijverwarming. Met een goed
warmte-afgifte systeem in huis
maakt Heliotherm het behaaglijk,
hoe koud het buiten ook moge
zijn, en met voldoende warm
water. Daarnaast hebben alle
Heliotherm warmtepompen
remote monitoring wat extra
gemak, extra zekerheid, en een
(nog) betere nachtrust geeft. Met
afstand de stilste. Ook van
dichtbij.

Heliotherm . De Stilste .

