omkeerbare warmtepomp Split Inverter
4,5 -16 kW

Remeha Eria Tower E/H
SAP codes 7674058, 7655931, 7655938, 7656198, 7656174, 7656202, 7656200,
7674059, 7655920, 7655936, 7656197, 7656173, 7656201, 7656199

Aanduiding
De omkeerbare lucht/water warmtepomp Split Inverter is
opgebouwd uit twee modules die met mekaar verbonden
zijn met koelleidingen R410A:
- De buitenunit zorgt voor de energieproductie door
warmte aan de buitenlucht te onttrekken
- De binnenunit zorgt voor de warmteoverdracht naar
de ingebouwde sww-boiler en de cv-installatie.
Naargelang het vermogen is de buitenunit leverbaar in
mono- (MR-) en/of driefasige (TR-) aansluiting. De
binnenunit is leverbaar in een versie met elektrische
bijverwarming (versie EM/ET) of als hybride toestel met
naverwarming door de gas- of oliegestookte cv-ketel
(versie HM/HT).
Vermogens

mono 230V
tri 400V

4,5 – 6 – 8 – 11 – 16 kW
11 – 16 kW

Werkingsprincipe
De buitenunit produceert warmte of koude en geeft deze
door naar de warmtekring via het koelmiddel en de
platenwisselaar. De buitenunit is in staat te werken met
buitentemperaturen tot -20°C (-15°C in het geval van
een warmtepomp 4,5 kW of 6kW). De binnenunit is
voorzien van een S-Control bedieningspaneel met
weersafhankelijke regeling, een ingebouwde sww-boiler
van 200 liter met omschakelklep cv/sww en een
ingebouwde elektrische weerstand (versie EM/ET) of
aansluiting voor de cv-ketel (versie HM/HT).
Voordelen
 De verwarmingskring blijft in de geïsoleerde ruimte
van de woning. Er is geen risico van bevriezing van de
leidingen.
 Dankzij het DC inverter systeem moduleert de
warmtepomp zijn vermogen om dit aan de behoeften
van de woning aan te passen.
 Het bedieningspaneel gebruikt de buitenvoeler om de
temperatuur van het verwarmingswater aan te passen
aan de behoeften in de woning.
Voornaamste componenten WPR /H(ydraulische
bijverwarming)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bedieningspaneel
Dompelbuis voor bovenste sanitair warmwatersensor
Bovenste ontluchter
Platenwarmtewisselaar (condensor)
Dompelbuis voor onderste sanitair warmwatersensor
Driewegklep omkeermotor voor sanitair warmwater en
verwarming
Onderste ontluchter
Hoofdcirculatiepomp
Manometer
Veiligheidsventiel
Magnesiumanode
Aanvoer CV
Retour van ketelbijverwarming
Aan/Uit-knop
Aanvoer naar ketelbijverwarming
Systeemtemperatuursensor
Retour CV
Sanitair warmwaterspiraal
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Leveringsomvang
 Buitenunit M/T met eventuele aanpaskoppelstukken
 Binnenunit E/H met S-Control bedieningspaneel voor
weersafhankelijke regeling (incl. buitenvoeler),
ingebouwde sanitair warmwaterboiler 200 liter
(binnenzijde email-laag met Mg-anode),
driewegomschakelklep sww/cv, A-label pomp, cvexpansievat 8 liter, veiligheidsventiel 3 bar,
ontluchter en drukschakelaar.
Optionele kits voor
 montagesets (buiten op de grond of tegen een muur),
 geïsoleerde koperen koelleidingen (lengte 5/10/20 m),
elektrische weerstand tbv condensafvoerbak, set
geluiddemper,
 aansluitset ingebouwde mengkring
(driewegmenger+pomp+voeler), printplaat 2de cvkring, set vloerverwarming (aansluiting voor externe
veiligheidsaquastaat),
 isolatiedelen bij actieve koeling, vochtigheidsdetectie
on/off,
 eTwist thermostaat (incl. gateway).

Voornaamste
bijverwarming)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

componenten

WPR

/E(lektrische

Bedieningspaneel
Dompelbuis voor bovenste sanitair warmwatersensor
Bovenste ontluchter
Thermostaat / relais / klemmenstrook-eenheid voor de
elektrische bijverwarming
Platenwarmtewisselaar (condensor)
Dompelbuis voor onderste sanitair warmwatersensor
3-weg omkeerklepmotor voor sanitair warmwater
Onderste ontluchter
Hoofdcirculatiepomp
Manometer
Veiligheidsventiel
Magnesiumanode
Aanvoer CV
Aan/Uit-knop
Systeemtemperatuursensor
Retour CV
Elektrische bijverwarming
Sanitair warmwaterspiraal
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omkeerbare warmtepomp Split Inverter
Technische gegevens

Afmetingen binnenunit

Remeha nv

Koralenhoeve 10 B-2160 WOMMELGEM

TF N Remeha Eria_Tower E_H.doc p 2/3 dd 9-5-2017
Tel 03 230 71 06 Fax 03 354 54 30 sales@remeha.be

omkeerbare warmtepomp Split Inverter
Afmetingen buitenunits
Afmetingen buitenunit 4,5 kW

Afmetingen buitenunit 8 kW

Afmetingen buitenunit 11 & 16 kW

Afmetingen buitenunit 6 kW
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