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De Remeha gasabsorptiewarmtepomp
De Remeha Gasabsorptiewarmtepomp (Gas HP) is de nieuwe gasabsorptiewarmtepomp binnen het
Remeha productgamma. De Remeha Gas HP heeft een zeer hoog rendement en is ook uitermate
geschikt om de CO2-uitstoot fors te verlagen in bestaande gebouwen of bij renovatie. De Remeha Gas HP is een
logische aanvulling op het brede assortiment van Remeha. En omdat voor Remeha energiebesparing een
essentieel onderwerp is, mag een moderne lijn gasabsorptiewarmtepompen niet in ons programma ontbreken.

Wat is een gasabsorptiewarmtepomp?
Warmtepompen zijn er in verschillende
uitvoeringen
en
toepassingsmogelijkheden. Het meest bekend zijn elektrische
warmtepompen op krachtstroom die gebruik
maken van een grondbron. Echter in bestaande
situaties is krachtstroom niet altijd
beschikbaar en het boren van een grondbron
is zeer duur. Remeha heeft dan ook bewust
gekozen voor een warmtepomp die gebruik
maakt van lucht als bron en die eenvoudig
buiten geplaatst kan worden: de Remeha
Gasabsorptiewarmtepomp.

Eén systeem,
veel voordelen
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Een gasabsorptiewarmtepomp is vergelijkbaar
met een traditionele elektrische warmtepomp.
Het wezenlijke verschil is dat de gasgestookte warmtepomp wordt aangedreven met een
gasvlam en niet met elektriciteit. Bij een gasabsorptiewarmtepomp is de traditionele elektrische compressor vervangen door een thermodynamische compressor, die door warmtetoevoer in staat is om energie te verpompen.
Dit noemen we het absorptieproces. Deze absorptie is een geoptimaliseerd proces waarbij
ammoniak, opgelost in water, wordt gebruikt
als koelmiddel om warmte te onttrekken aan
een warmtebron, bijvoorbeeld buitenlucht.

met maximaal rendement

Remeha gasabsorptiewarmtepomp assortiment
In het Remeha assortiment zijn twee types opgenomen.

LT = laag temperatuur systeem: Remeha Gas HP 35A LT
HT = hoog temperatuur systeem: Remeha Gas HP 35A HT
Deze zijn geschikt voor:
 lle warmwatersystemen voor commercieel, industrieel en residentieel gebruik
A
• Toepasbaar voor hoog- en laagtemperatuur systemen
• In de basis bij grotere vermogens

Breed toepasbaar
De Remeha Gas HP komt optimaal tot zijn recht in installaties met veel draaiuren. Hij is zeer geschikt in cascade met Remeha Condenserende gasketels
(Remeha Quinta PRO, Gas 210 Eco PRO, Gas 310 Eco PRO en Gas 610 Eco
PRO), waarbij de warmtepomp altijd als eerste in bedrijf komt. Tevens kan
hij stand-alone worden toegepast of in cascade met meerdere warmtepompen. De warmtepompen kunnen in cascadeopstelling geleverd worden
variërend in vermogen van 70 kW tot 175 kW (5 warmtepompen op een frame).
De cascadeopstellingen worden compleet voorgemonteerd geleverd, alle gas-,
water- en elektrische aansluitingen zijn reeds aanwezig.

2

De feiten in het kort
Algemeen
n	Verkrijgbaar

in lage temperatuur (LT) versie en hoge

temperatuur (HT) versie
n	Buitenlucht

als bron, dus geen kosten voor het aanleggen

van een warmtebron
n

Buiten te plaatsen

n	Makkelijk
n	Geen

te installeren, vlot te integreren

krachtstroom nodig (m.u.v. de compleet geleverde

skids met meerdere pompen)
n

Accessoires
n

cascadeopstellingen

Plaatsing mogelijk in combinatie met bestaande 		
CV-installaties

n

n

Toe te passen in nieuwbouw en bestaande bouw

n

Hierdoor ook verlaging van het energieverbruik

n

Vermindering van CO2 uitstoot

n

Geschikt als tapwater voorverwarmer

n

Onderhoud door Remeha mogelijk

n	10

jaar garantie op het gesloten gedeelte van de warmtepomp

Kenmerken
Hoog rendement tot 165%

n

Vermogen 35kW

n

Modulerend van 100% - 50%

n

Aansturing via 0-10V CAN-BUS, of aan/uit

n

Hoog rendement ook bij lage buitentemperaturen

n

Probleemloze werking bij extreme buitentemperaturen

n

Ingebouwde regelstrategie tegen bevriezing

n

Behoud van rendement bij hoge afgiftetemperaturen

Skids (cascadeframes)
voorgemonteerde cascadeframes (elektrische-,

n CAN-OpenTherm
n

te verkrijgen in 4 varianten variërend in

interface

Heat tracing voor alle cascade opstellingen (2, 3, 4 en 5 GAS HP)

Remeha Gas HP warmtepompen zijn toepasbaar in:
bouw o.a. voor basislast optimalisatie van installaties

met een middelgrote tot grote verwarmingscapaciteit
n

Zwembaden, sportcentra

n

Industrie: proceswater verwarming en voor klimaatbeheersing

n

Retail: zowel individuele winkels als shoppingcentra

n

Kantoorgebouwen en scholen

n Utiliteitsbouw

n

Appartementencomplexen, residentiële gebouwen, sociale huisvesting

n

Zorgcententra, hotels

gastechnische- en condensaansluitingen reeds aanwezig)
n	Cascadeframes

0-10V interface

n Bestaande

n

n	Compleet

Sets trillingsdempers voor zowel solo warmtepompen als ook voor

vermogen van 70kW tot 175kW
n	Voorzien

van energiezuinige modulerende pompen voor

een constante delta T
n	Mogelijkheid

om individuele warmtepomp op een skid

hydraulisch te isoleren van de andere warmtepompen
(bijvoorbeeld in geval van reparatie/onderhoud)
n	Standaard

voorzien van dompelbuizen binnen de isolatie

van de verzamelleidingen voor het aanbrengen van een
heat tracing (optie)
n	Optioneel

kunnen de verzamelleidingen voor aanvoer

en retour standaard af fabriek voorzien worden van een
heat tracing
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In het algemeen geldt dat zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw de
gasabsorptiewarmtepomp uitstekend toegepast kan worden.

Afmetingen en aansluitingen

G Gasaansluiting Ø 3/4" F
I Water vertrek Ø 1 1/4" F
O Water retour Ø 1 1/4" F

Vooraanzicht

Zijaanzicht

Detail tekening aansluitingen

Hoofdafmetingen cascade opstelling (skid) van 2, 3, 4 en 5 warmtepompen

380

1554

251

380

1554

1554

T004106-A

T004286-A

137

1554

251

3610

2314

1554

1554

137

4936

137

1554

1554

1554

1554

137

6490
T004107-A

T004108-A
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Hoge energiebespari

Een warmtepomp in het kort
Een warmtepomp is in feite een machine die warmte van A naar B pompt.
Een toepassing hiervan is bijvoorbeeld uw koelkast. Er wordt warmte uit de
koelkast naar de omgeving gepompt. Daardoor wordt de temperatuur in de
koelkast lager. Op dezelfde manier is het mogelijk om warmte uit
de buitenlucht naar een gebouw te pompen. Het gebouw warmt dan
op. Een warmtepomp maakt dus gebruik van duurzame warmte uit de
omgeving; uit de buitenluchtlucht. Deze warmte wordt samen met de warmte
van de gasbrander afgestaan aan een cv-installatie.

Prestatie gasabsorptiewarmtepomp
Retourtemperatuur = 35ºC/ T=10-15ºC ___________

Een energie- en milieubewuste keuze

Retourtemperatuur = 40ºC/ T=10-15ºC ___________
42

De moderne HR TOP condenserende gasketel is maximaal 4% verwijderd
van het theoretisch maximaal haalbare rendement van 111%. Bij deze
toestellen is alleen tegen een onevenredige kostprijsverhoging een marginaal
hoger rendement te behalen.

152%
36
144%
Afgegeven verwarmingsvermogen (kW)

30

De gasgestookte warmtepomp biedt hier uitkomst met een rendement tot 165%. Als leidend toestel (in de cascade) maakt de gasabsorptiewarmtepomp veel draaiuren zodat er met het hoge rendement veel gas
wordt bespaard. De CO2-emissie wordt naar evenredigheid verminderd.
De gasabsorptiewarmtepomp is goed toepasbaar in renovatieprojecten:

24
18
12

De elektrische installatie hoeft niet verzwaard te worden

n

Buitenlucht wordt gebruikt als warmtebron (i.p.v. een dure bodembron)

n

De gasabsorptiewarmtepomp kan met een hoog rendement

0
-5
0
5
10
Buitentemperatuur (ºC)

15

20

25

Prestatie onder normale omstandigheden

5

n

6
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aanvoertemperaturen leveren tot 65°C.

aring voor uw gebouw

Afgekoelde lucht

Warmte naar de installatie

Bronenergie van
de buitenlucht tot -20ºC

Verwarmingsinstallatie
Energie uit gasverbruik
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De werking van de Remeha Gas HP
Een gasgestookte warmtepomp is niet uitgerust met een traditionele compressor, zoals een elektrische warmtepomp, maar met een tweede kringproces. Dit tweede kringproces maakt gebruik van ammoniak opgelost in
water. Het koudemiddel is ammoniak en het absorptiemiddel is water.
Het mengsel wordt verwarmd door de gasbrander (1). Het koudemiddel verdampt en wordt gescheiden van het water. Het water gaat via de smoorklep
(2) naar de absorber (3).
De ammoniakdamp gaat naar de condensor (4) waar deze condenseert en de condensatiewarmte aan het cv-water afgeeft. De vloeistof
gaat via een smoorklep (5) naar de verdamper (6) waar ze onder het opnemen van warmte uit de buitenlucht verdampt. Het dampvormige
koudemiddel gaat daarna naar de absorber, waar ze in contact komt met
het ammoniakarme mengsel. Hier vindt de absorptie van het koudemiddel in de oplossing plaats, waaraan het proces zijn naam dankt. De
damp wordt door het water geabsorbeerd, waardoor een ammoniakrijke
oplossing ontstaat. De warmte die hierbij vrijkomt wordt evenals de restwarmte van de gene-rator aan het cv-water overgedragen wat het rendement
van de warmtepomp verhoogt. De rijke oplossing wordt door de vloeistofpomp
(7) naar de generator (1) gebracht en het proces begint weer van voor af aan.

Gasabsorptiewarmtepomp
Gasabsorptiewarmtepompen zijn, vergeleken met elektrische warmtepompen,
door hun hoge rendement bij hogere
temperaturen vooral goed inzetbaar bij:

n

Systemen waarbij veel draaiuren vereist zijn

n Verwarmingssystemen

met een traditionele

stooklijn
n

Locaties waar wel gas aanwezig is, maar
waar de uitbreiding/verzwaring van de
elektrische installatie op bezwaren stuit.

n Lage

HP.

warmteafvoer

Aangezien de Remeha Gas HP gasabsorptiewarmtepomp de buitenlucht als aanvoer gebruikt
moet deze buiten worden geïnstalleerd, dit bespaart kostbare ruimte binnen.

thermische compressor

condensor
smoorklep
pomp
230V

absorber

smoorklep
gasbrander

verdamper

koudemiddel
dampvormig

warmtetoevoer

Werking Remeha gasabsorptiewarmtepomp
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temperatuursystemen met name de Gas

Reduceer uw energieverbruik!
Rekenvoorbeeld
Gemiddeld gasverbruik (m3/jaar)
Voor en na renovatie

Gemiddelde CO2 uitstoot (ton/jaar)
Voor en na renovatie

Gemiddelde NOx uitstoot (kg/jaar)
Voor en na renovatie

140

70000
60000

160
140

120

50000

120

100
40000

100
80

30000

80
60

20000

60

40

10000

40
20

20
Voor
renovatie

Na
renovatie

Huidige CV-installatie
2x Remeha Gas 6 (atmospherische ketel),
bouwjaar 1977
Nieuw voorgestelde installaties
1x Remeha Gas 610 Eco PRO 1x Remeha
Gas HP 35A

Voor
renovatie

Na
renovatie

Voor
renovatie

Gas

Na
renovatie

Gemiddelde besparing

Verbruik voor renovatie

65358 m /jaar

21 %

Verbruik na renovatie *

51410 m3/jaar

13948 m3/jaar
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CO2
Uitstoot voor renovatie

116 ton/jaar

20%

Uitstoot na renovatie *

93 ton/jaar

23 ton/jaar

Uitstoot voor renovatie

152 kg/jaar

80%

Uitstoot na renovatie *

31 kg/jaar

121 kg/jaar

NOx

* Berekende uitstoot is inclusief het extra elektriciteitsverbruik voor een warmtepomp.
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Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp is een machine die “warmte” (energie )
van een laag naar een hoog temperatuurniveau “pompt ”
en daarvoor aandrijfenergie nodig heeft.
Aandrijfenergie

Pa

Warmtebron

Het 'rendement' van warmtepompen

Pv

Warmtelevering

Pc

De effectiviteit van de verschillende soorten warmtepompen wordt in verschillende eenheden uitgedrukt.

COP (Coefficient Of Performance)
De prestatie van een elektrische warmtepomp wordt veelal uitgedrukt in COP
(Coefficiënt Of Performance). De COP wordt berekend, door de hoeveelheid
nuttige thermische energie te delen door de toegevoerde hoeveelheid elektrische energie. Als er 1 eenheid elektrische energie moet worden toegevoerd
om 4 eenheden thermische energie naar het gewenste temperatuurniveau te
brengen, dan spreekt men van een COP van 4. Het rendement van de elektriciteitscentrale die de verbruikte elektriciteit produceert is hierbij niet meegerekend.

Energieprestatie HR TOP Condenserende
gas ketels (96,3% op bovenwaarde)
Verliezen 3 à 4%
Totaal gasverbruik 100%

GUE = 107%

PC 96,3%

Rendement = GUE = 107%

PER (Primary Energy Ratio)
Als we het gemiddelde rendement van de Europese elektriciteitscentrales op
45% houden, dan zijn er dus 2,23 eenheden primaire energie nodig voor
1 eenheid elektrische energie. Er zijn dan dus 2,23 eenheden primaire energie
(aardgas, steenkool) nodig om 4 eenheden bruikbare thermische energie te
leveren. Als men de hoeveelheid nuttige energie deelt door de hoeveelheid
primaire energie dan heeft men de PER (Primary Energy Ratio) bepaald. De PER
wordt aan-gegeven op bovenwaarde. In ons voorbeeld wordt de PER 1,8. De
PER is een betere 'maat' om de verschillende warmtepompsystemen met elkaar
te vergelijken.

GUE (Gas Utilization Efficiency)
De GUE (Gas Utilization Efficiency) is een andere aanduiding voor de PER en
wordt gebruikt als aardgas de primaire energiebron is. De GUE wordt aangegeven op onderwaarde.

Energieprestatie elektrische warmtepomp
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Rendement centrale
(39% bw)

Aandrijfenergie

3
2

Pa

Warmtebron

Pv

Verliezen centrale
(61%)
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Warmtelevering

Pc 2+6=8

COP = 4
PER = 160%

Energieprestatie gasabsorptiewarmtepomp

5,2

Totaal gasverbruik
Warmteverliezen

0,6
Aandrijfenergie
Warmtebron

Pv

3,4
GUE: 1,53
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1,1 Pa

Nuttige restwarmte

3,5
8

Warmtelevering

Pc

Technische gegevens
Gas HP35A LT

Gas HP35A HT

3

m /h

3,0

3,0

Nominaal drukverlies

kPa

43

43

Maximale aanvoertemperatuur cv-water

°C

55

65

G20

m3/h

2,79

2,79

G25

m3/h

3,02

3,02

G30

3

m /h

2,03

2,03

NOx uitstoot

ppm

25

25

(GUE) rendement

%

165 *

152 **

Nominale belasting (onderwaarde)

kW

25,7

25,7

Nominaal vermogen

kW

41,7 *

38,3 **

Nominale volumestroom (

T = 10 °C)

Nominaal gasverbruik (15°C, 1013 mbar)

Aansluitspanning

230 V - 50 Hz

Nominaal elektrisch vermogen (1)

kW

1,09

1,09

Netto gewicht

kg

400

400

1¼”

1¼”

¾”

¾”

Waterzijdige aansluitingen
Diameter gasaansluiting
Diameter rookgasafvoer

mm

80

80

Lengte

mm

1258

1258

Breedte

mm

848

848

Hoogte

mm

1537

1537

IP-Klasse

X5D

(1) = ± 10%
Alle gegevens en waarden zijn onder voorbehoud
Installatie volgens nationale richtlijnen
* GUE A7W35 165% nominaal vermogen 41,7 kW
** GUE A7W50 152% nominaal vermogen 38,3 kW
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Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Technische gegevens

Remeha Mampaey nv
Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem
T 03 230 71 06
F 03 354 54 30
E info@remeha.be
T www.remeha.be
Wijzigingen voorbehouden

