
 

EOS PLUS HP 

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN 
SANITAIR WARM WATER 

Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van 
gas. Deze pomp, speciaal ontworpen om de omgevingsvoordelen maximaal te benutten, 
absorbeert de warmte die gegenereerd wordt in de ruimte waarin het is opgesteld en zet 
deze warmte om in warm water. 

Hoge performantie met maximaal voordeel en minimum impact op milieu en budget. 

Met een C.O.P.>3 vermindert het elektriciteitsverbruik met 70% vergeleken met de standaard 
waterwarmers. 

ECO PLUS bestaat in twee opstellingen: 

• ZELFSTANDIG: in combinatie met een 300l SWW buffervat wordt dit geleverd als 
standaard toestel met een wisselaar voor de integratie van zonnepanelen. 

• HP FLEXIBEL: deze versie bevat een warmtepomp die enkel gecombineerd kan 
worden met een bestaand buffervat. 

De warmtepomp is uitgerust met aansluitingen voor de invoer en afvoer van lucht via een 
flexibele leiding. 

ECO PLUS wordt bestuurd via software die verbonden is met alle geïnstalleerde onderdelen 
om de efficiëntie van de hele installatie te maximaliseren. 

Belangrijkste functies: 

• maximaliseren werkingstemperatuur 

• besturen zonnecollector 

• anti-legionella cyclus 

• ontdooien voor werking bij lage omgevingtemperaturen. 

 



 

EOS HP FLEXIBEL 

Kan worden aangesloten op ALLE boilers en bespaar tot 70% 

op uw elektriciteitsverbruik. 

 



 

EOS PLUS 

  

1  Lucht-water warmtepomp 
2  300 l buffervat 
3. Toevoer koud sanitair water 
4. Voorzieningen (badkamer/douche) 
5. Solar pompeenheid 
6. Zonnecollector 
7. Luchttoevoer warmtepomp 
8. Luchtkanaal 



 

Belangrijkste kenmerken 
Onderdelen 

 

    

 

Voordelen 

Milieuvriendelijk 

Het recupereert de omgevingslucht om SWW te produceren. ’s Zomers zorgt de afvoer van 
behandelde lucht voor afkoeling en ontvochtiging. 
 
Groot toepassingsgebied 

Het ontdooiingssyteem met inversiecyclus garandeert een werking aan temperaturen onder -
4°C, voor de productie van warm water tot 60°C. 
 
Anti-legionella 

Het systeem activeert op bepaalde tijdstippen een anti-legionella cyclus onder hoge 
temperatuur om de vorming van schadelijke bacteria tegen te gaan. 
 
Integratie zonne-energie 

Het buffervat is uitgerust met een spoel voor de integratie van thermische zonnepanelen die 
bestuurd wordt door de EOS PLUS electronische besturingssoftware. 

Verdamper 
Centrifugaalventilator 

Veiligheids 
Warmtewisselaar 

Erp Circulatiepomp 

Zonne-
energiewisselaar 

Instelling 

Omkeerventiel 

Rotatieve 
compressor 
 



 

 
Accessoires 

 

Solar kit  

Bestaat uit een aangepaste besturingskaart om de zonnecollectoren aan te sluiten. Het 
bevindt zich in de EOS PLUS unit en kan de warmte van de thermische zonnecollectoren 
overdragen naar de boiler via een interne warmtewisselaar. 
 
Solar pompeenheid 

Bestaat uit een circulatiepomp (om de thermische vloeistof te transporteren naar het solar 
circuit), drukventiel, glycol vuleenheid in combinatie met solar kit. 
 
Kit Verwarmingselement 

Een geïntegreerde weerstand in het SWW buffervat wordt gebruikt in geval van piekbelasting 
SWW en als backup in geval van defect van het toestel. 
 
Kit leidingen 

Laat toe leidingen te verbinden voor luchtinlaat en –afvoer. 



 

Technische specificaties 

 

Winter modus   

Verwarmingsvermogen kW 1.73 

Opgenomen vermogen 
compressor 

kW 0.29 

Opgenomen vermogen 
pomp 

kW 0.04 

Opgenomen vermogen 
Ventilator 

kW 0.15 

COP  3.68 

Toestel   

Debiet m³/h 0.4 

Nuttige warmte mWa 1.2 

Max 
uitgangswatertemperatuur 

°C 60 

Max werkingsdruk-waterzijde Bar 6 

Aansluitdiameter  3/4 

Ventilator   

Koelvermogen kW 0.96 

Debiet luchtsnelheid m³/h 500 

Nuttige warmte Pa 82 

Werkingstemperatuur 
buitenlucht 

Min/max -4/32 

Aansluitdiameter mm 160 

Max lengte leiding m 10 

Verwarmingselement   

Verwarmingsvermogen kW 1.2 

Aansluitdiameter  1”1/4 

Thermostaat °C 47 

   



 

Algemene informatie   

Type compressor  Roterend 

Aantal compressoren  1 

Elektrische voeding V/Ph/Hz 230-50 

R134A koelmiddel Kg 0.55 

Geluidsdruk op 1m dB(A) 55 

Gewicht (excl.verpakking) Kg 93 

Gewicht (incl. verpakking) Kg 100 

   

 

AFMETINGEN 

 

 

 

A mm 650 

B mm 1754 

C mm 150 

D mm 85  

E mm 141 

F mm  186 


