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Model BOILER-200LD BOILER-300LD

Artikelnummer AQ1300005 AQ1300010

Type 200LD 300LD 

Watertank capaciteit Liters 200 300

Aansluit voltage V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Verwarmingsvermogen Watt 1800 1800

Opgenomen vermogen (nominaal) Watt 460 460

Stroomsterkte (nominaal) Ampère 2 2

COP volgens standaard DIN EN255-3-1997 3,8 3,8

Elektrisch verwarmingselement Watt 1500 1500

Max. opgenomen vermogen inclusief verwarmingselement Watt 2060 2060

Maximale stroomsterkte inclusief electrisch element Ampère 9 9

Afzekerings waarde A 16 16

Waterresistentie klasse/geschikt voor plaatsing buiten IPXI / NeeIPXI / Nee

Gewicht (netto)/(bruto) Kg 82/98 98/115

Materiaal watertank RVS SUS304RVS SUS304

Uitgaande watertemperatuur (nominaal) °C 55 55

Regelbereik watertemperatuur °C 10-60 10-60

Geluidsniveau unit (op 1 meter afstand) dB(A) 45 45

Opwarmtijd boiler bij volledige vulling van 10°C tot 55°C ²Opwarmtijd boiler bij volledige vulling van 10°C tot 55°C ² [h:m] 6:05 9:07

Warmwatervolume bij  volledige tapping >= 40°C Liters 165 250

Verwarmen mogelijk bij omgevingstempertuur °C 0 t/m 430 t/m 43

Type koudemiddel/inhoud R134A/950 gramR134A/950 gram

Aantal / Type compressor 1 / Roterend Japans fabrikaat1 / Roterend Japans fabrikaat

Diameter toestel Ø/mm 560 640

Hoogte toestel inclusief blaas- en zuigopeningen mm 1705 1800

Diameter blaas / zuigopening Ø/mm 150 150

Maximale lengte aanzuigbuis verse lucht m 6 6

Diameter aansl. wateraanvoerleiding Øinch 3/4 3/4

Hoogte aansl. watertoevoerleiding boven bodempeil mm 266 266

Diameter aansl. waterafvoerleiding Øinch 3/4 3/4

Hoogte aansl. warmwaterleiding boven bodempeil mm 1041 1135

Diameter aansl. condensatie afvoerleiding Øinch 1/2 1/2

Hoogte aansl. condensatie afvoerleiding boven bodempeil mm 1041 1135

Diameter aansl. drainage afvoerleiding Øinch 3/4 3/4

Hoogte aansl. drainage  afvoerleiding boven bodempeil mm 49 49

Nominale/Maximale druk in watertank Bar (1,5-6)/10 (1,5-6)/10

Luchtvolume in bedrijfsstand/ventilatiestand m³/h 350/180350/180

Luchtdruk uitblaas opening Pa 4040

Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk Ja/Nee JaJa

Automatische restart na stroomuitval Ja/Nee JaJa

Waterinlaat temperatuur afleesbaar op paneel Ja/Nee JaJa

Wateruitlaat temperatuur afleesbaar op paneel Ja/Nee JaJa

Lagedrukbeveiliging koelcircuit Ja/Nee JaJa

Hogedrukbeveiliging koelcircuit Ja/Nee JaJa

Automatische ontdooicyclus Ja/Nee JaJa

¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.

² Gemeten met omgevingstemperatuur 20 °C/19 °C, uitlaat watertemperatuur 55 °C² Gemeten met omgevingstemperatuur 20 °C/19 °C, uitlaat watertemperatuur 55 °C² Gemeten met omgevingstemperatuur 20 °C/19 °C, uitlaat watertemperatuur 55 °C
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AQUAPLEX

• touchscreen bedieningspaneel

• hoog effi ciënte R134 compressor

• magnesium anode tegen corrosie

• roestvrijstalen SUS304 watertank

• isolatie 50mm rondom watertank

• woning ventilatiestand mogelijk

• aluminium warmtewisselaar rondom

   buitenkant tank, geen vergiftigings 

   of gezondheidsgevaar

• timerfunctie

• automatische ontdooifunctie

• zelfdiagnose met foutuitlezing

• volledig microprocessor gestuurd

• geen koeltechnische kennis vereist 

   voor installatie

artikelnummer AQ1300005

boiler inhoud 200 liter

artikelnummer AQ1300010

boiler inhoud 300 liter

WERKING

Een warmtepomp boiler (WPB) maakt op een 
energiezuinige manier warm tapwater.  De WPB 
kan omgevingslucht uit een ruimte aanzuigen of 
worden aangesloten op het ventilatiesysteem. 
Er wordt dan warmte onttrokken aan de aan-
gezogen lucht die daarna wordt uitgeblazen of 
afgevoerd naar buiten.

DE MEEST EFFICIËNTE MANIER VOOR UW 
WARMWATERVOORZIENING

Verwarm uw sanitair op de goedkoopste 
manier. U heeft geen gas meer nodig om uw 
sanitairwater warm te krijgen. Gemiddeld 
verbruikt een WPB voor de verwarming van 
tapwater 35% elektriciteit en 65% gratis warmte. 
Dit betekent een fl inke besparing op de energie-
rekening.

MILIEU

Het gebruik van een warmtepomp boiler in 
plaats van een gasboiler levert een bijdrage 
aan de beperking van de CO2 uitstoot en het 
broeikaseffect.

TEMPERATUUR

De temperatuur van het tapwater kan door 
de compressor worden verwarmd tot 60°C. 
Standaard heeft de WPB een elektrisch element 
als backup dat ervoor zorgt dat in het geval van 
storing de warmtepomp handmatig bedienbaar 
is, waardoor er altijd warm tapwater beschik-
baar blijft. Om een legionella besmetting geen 
kans te geven, wordt door middel van een 
geïntegreerde regeling het tapwater één keer 
per week automatisch verwarmd naar 65°C.

VOORZIEN VAN PROGRAMMATIEFUNCTIE

De boiler is voorzien van een programmatie-
functie zodat u ook in staat bent om het goed-
kopere nachttarief te gebruiken. U verwarmt uw 
sanitairwater dan nog goedkoper.

EENVOUDIGE MONTAGE

De boilers zijn stekkerklaar en redelijk snel 
aan te sluiten in bestaande situaties. Tevens is 
er geen koeltechnische kennis vereist. Kortom 
geen langdurig en duur installatiewerk.

warmtepomp boiler

KOSTPRIJS ANALYSE

Een klassieke electrische accumulatieboiler met inhoud 300l kost • 
ongeveer 900€ excl. BTW en plaatsing.

Een nieuwe warmtepomp boiler Aquaplex 300 LD  met 300l inhoud • 
kost ongeveer 1850€ excl. BTW en plaatsing.

Het prijsverschil op niveau investering is dus ongeveer 950• € excl. 
BTW. De BTW is, naar gelang de ouderdom van de woning, 6 of 
21%.

VERBRUIKSKOST OP JAARBASIS

Bij een dagelijkse produktie van 300l sanitair warmwater op 60°C. • 
Met een ingangstemperatuur van het sanitair warmwater op 12°C, is 
een hoeveelheid energie, om het op 60°C te brengen, nodig van: 

 300l x (60 – 12)°C x 1,16 x 10¯³ = 16,70 kWh

Indien dit geproduceerd wordt met electrische boiler op tweevoudig-• 
uurtarief betekent dit een kost van ongeveer: 

 16,70 kWh x 19c€/kWh* x 10¯² = 3,17€/dag of 1158€/jaar

Met een warmtepomp boiler met een COP• t = 3,8 wordt deze 
hoeveelheid energie geproduceerd met: 

 16,70 kWh ÷ 3,8 = 4,39 kWh elektriciteit en 12,31 kWh uit de 
omgevingslucht

Dit elektrisch verbruik, op tweevoudig uurtarief kost dan: • 

 4,39 kWh x 19c€/kWh* x 10¯² = 0,83€/dag of 304€/jaar

Het verschil in jaarlijkse verbruikskostprijs: 854• €

TERUGWINTIJD

Meerkost: ca 950• € excl. BTW

Energiebesparing per jaar: ongeveer 854• €

Zonder rekening te houden met eventuele premies en fi scale • 
voordelen betekent dit een terugverdientijd van: 1,1 jaar

De levensduur van een warmtepomp boiler is ca. 15 jaar.• 

* gebaseerd op een gemiddelde prijs voor tweevoudig uurtarief 2011
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