Condenserende gasabsorptiewarmtepomp

Remeha Gas HP 35A HT
SAP code 7609076(HT)
Aanduiding
Hoog-Rendement gasabsorptiewarmtepomp conform
eisen gasrichtlijn 90/396/EEG en rendementsrichtlijn 92/42/EEG
Type

B23(P), B33, B53(P)

open toepasbaar

Categorie

I2E(S)B

Warmtepomp geschikt voor
het stoken van alle kwaliteiten
aardgas
Warmtepomp geschikt voor het
stoken van propaan

I3P

Vermogen (werkingspunt A7W50, EN12309-2) 38,3 kW
Algemene gegevens
Het toestel gebruikt de 10 jaar gewaarborgde
thermodynamische cyclus met absorptie water –
ammoniak (H20 – NH3) om warm water te produceren,
door hiervoor de buitenlucht als duurzame energiebron
te gebruiken. De thermodynamische water – ammoniak
cyclus die in de GAS HP 35A gebruikt wordt, vindt plaats
in een hermetisch gesloten circuit, dat zonder
mechanische koppelingen gerealiseerd is en rechtstreeks
door de fabrikant nagekeken is ter garantie
van de perfecte afdichting van iedere verbinding. Zo
wordt ieder onderhoud m.b.t. de aanvulling van het
koelmiddel van de koelcyclus uitgesloten.
Max. bedrijfsdruk
Minimaal toelaatbare retourtemperatuur
NOx-uitstoot conform
Bedrijfsspanning

4 bar
cv is 20°C
Blauer Engel
~230 V 50 Hz

De gasabsorptiewarmtepomp GAS HP 35A is beschikbaar
in de volgende versies:
• Versie HT:
geoptimaliseerd voor verwarmingsinstallaties op hoge
temperatuur (radiatoren, ventilatorluchtkoeler);
produceert warm water tot +65°C voor gebruik voor
verwarming en tot +70°C voor de productie van sanitair
warm water.
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Apparatuur
• print met geïntegreerde microprocessor, LCD-display
en draaiknop, compleet met een MOD 10
uitbreidingsprint voor aansturing van "Mod10" de
modulatie (1:2) van het thermische vermogen en van de
pompen van het primaire circuit.
• Standaard waterdebietmeter installatie,
limietthermostaat generator met handmatige
ontgrendeling, Rookgasthermostaat (120° C) met
handmatige ontgrendeling, overdrukventiel op het
hermetisch gesloten circuit, antivriesfunctie
installatiewater, controlesysteem vlamionisatie,
elektronische klep met dubbele afsluiter, sensor voor
condensaatafvoer.
Optionele toebehoren
•
•
•
•
•

Trillingdemper Gas HP
Heat tracing
interface CAN-OT
IF-01 Print interface 0-10V
Buffervat

Conform EN12309-2 G.U.E. (Gas Utilization Efficiency)
Versie HT, tot 152% met een buitenluchttemperatuur
van 7°C en een cv watertemperatuur van 50°C.
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