thermodynamische warmtepompboiler

Remeha Azorra 200E, 300E en 300EH
SAP code 7605929 t/m 7605931

Aanduiding
Staande thermodynamische sanitair warmwater boiler
met accumulatie die energie haalt uit de onverwarmde
omgevingslucht of de buitenlucht. Naverwarming middels
de ingebouwde elektrische weerstand of via de
hydraulische warmtewisselaar (Versie EH).
Inhoud
Vermogen (warmtepomp)

200 - 300

l

1.700

W

Koelvloeistof (1,1,1,2-Tetrafluoroethaan) R-134a
EG-vordering 842/2006: Fluorhoudend broeikasgas
vallend onder het protocol van Kyoto.
Werkingsprincipe
De thermodynamische boiler gebruikt de onverwarmde
omgevingslucht of de buitenlucht voor de bereiding van
SWW.
De koelkring is een gesloten kring, waarin de
koelvloeistof R-134a de rol van energiedrager speelt.
De warmte van de aangezogen lucht wordt naar de
koelvloeistof gebracht, in de wisselaar met ribben, op een
lage verdampingstemperatuur.
De koelvloeistof wordt aangezogen in de vorm damp door
een compressor die hiervan de druk en de temperatuur
verhoogt en naar de condensator stuurt. In de
condensator worden de uit de verdamper gehaalde
warmte en een deel van de door de compressor
geabsorbeerde energie naar het water geleid. De
koelvloeistof verliest druk in de thermostatische
reduceerklep en koelt af. De koelvloeistof kan opnieuw de
in de aangezogen lucht aanwezige warmte uit de
verdamper halen.
Algemene kenmerken
 Geëmailleerde kuip, bescherming d.m.v. een
corrosiebeschermingsanode
 Ingebouwde elektrische weerstand Steatiet 2,4 kW
 Zeer dikke isolatie (0% CFK)
 Bedieningspaneel met weergave van het volume
verwarmd water en uur-programmering
 Warmtewisselaar voor aansluiting op een ketel of een
zonnekring (Versie EH)




Diameter aansluitingen
Maximum bedrijfsdruk kuip (sww)
Bedrijfsspanning

G¾
’’
10 bar
230 V~

Kan verwarmd worden door
 De warmtepomp (tot 65°C)
 De elektrische weerstand (Elektrische bijverwarming
– Modus AUTO en Boost) (tot 70°C)
 De extra warmtewisselaar (Versie EH)
Sanitair warm water
Max. richttemperatuur bereikt door de warmtepomp aan
de hand van de luchttemperatuur:
 Lucht -5 tot 0°C : max. SWW 51°C
 Lucht 0 tot 7°C : max. SWW 55°C
 Lucht 7 tot 10°C : max. SWW 65°C
Opties
Luchtleidingen in diameter 160mm zijn als optie
leverbaar: starre buizen of flexibel, bochtstukken,
doorvoeren, roosters….
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Montageplaatsen
Garage, washok, woonvertrek, op de kruipruimte, op de
buitenlucht, kast.
Houd voor een vlotte toegankelijkheid en om het
onderhoud te vergemakkelijken voldoende ruimte vrij
rond het apparaat.
 Model 200: Zorg voor een minimale afstand van 0,4 m
aan beide zijden van het apparaat en een minimale
hoogte van het vertrek van ca. 1,84 m voor een
werking zonder luchtleidingen.
 Model 300: Zorg voor een minimale afstand van 0,4 m
aan beide zijden van het apparaat en een minimale
hoogte van het vertrek van ca. 2,15 m voor een
werking zonder luchtleidingen.
Richtlijnen en normen
Dit product voldoet aan de eisen van de volgende
Europese richtlijnen en normen:
 2006/95/EG Richtlijn Laagspanning. Overeenkomstige
norm: EN 60.335.1
 2004/108/EG Richtlijn EMC. Overeenkomstige norm:
EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014
 97/23/EG, art. 3, § 3 Richtlijn Druktoestellen
Alvorens de fabriek te verlaten, wordt ieder apparaat op
de volgende elementen getest:
 Waterdichtheid
 Luchtdichtheid
 Elektrische veiligheid.
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thermodynamische warmtepompboiler
Gegevens van het apparaat
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