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SET-25     SET-40 
INSTANT PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER 
 
 

 
 
Plug & Play kit die de warmte uit het buffervat omzet naar sanitair warm water door middel van 
een gelaste INOX 316 platenwarmtewisselaar. Voorzien van snelheidsgestuurde pomp en 
regeleenheid. 
 
De aansturing van de pomp kan ingesteld worden vanop de electronische regeling die voorzien 
is van een bedieningspaneel en een grafisch display. 
 
Het belangrijkste onderdeel van SET is de speciaal ontworpen electronische sturing, die de 
uitgaande sanitair warm water constant houdt door aansturing van de snelheid van de primaire 
pomp. Dit garandeert een maxiamle delta T op de primaire kring, voor een optimaal gebruik van 
de primaire energie. 
 
 
Tal van voordelen. 

• Eenvoudig te gebruiken. 
• Maximale garantie voor Legionella. Geen legionella probleem gezien geen 

buffervat van sanitair warm water 

• Efficiënt: Een veel efficiëntere technologie om sanitair warm water aan te maken dan 
buffervat met spiraalwarmtewisselaar. 

• Energiebesparend. Dank zij een bijzonder hoge energieoverdracht werkt het 
systeem met lage warmwatertemperaturen, ideaal voor warmtepomp toepassingen. 
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BESCHRIJVING 
- Instelbaar warm water temperatuur 
- Eenvoudig gebruik en kostenbesparend 
- Laag vermogen circulatiepomp met electronische snelheidsaansturing 
- Synoptisch bord met grafische scherm voor aanduiding van de temperaturen en 

vermogen 
- Eenvoudige Plug & Play installatie 
- Geïsoleerde platenwarmtewisselaar 
- Metalen frame waarin het geheel is opgebouwd maken het eenvoudig voor 

wandmontage 
- De elektronica is ook geprogrammeerd voor huishoudelijke toepassing van 

recirculatiepomp. 
 
SET-25 Thermisch rendement 

 
Horizontale as: temperatuur van het ingaande warm water (komende van buffervat) 
Verticale as: Sanitair Warm Water debiet 
Curves voor in en uitgaande watertemperaturen sanitair warm water  
 
Voorbeeld: 
Een standaard douche kraan verbruikt 8 l/min. Uit bovenstaande tabel kunnen we 
afleiden dat bij een primair buffervat op 41°C, het uitgaande sanitair water 40°C 
bedraagt. 
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SET 40 Thermisch rendement 

 
 
Horizontale as: temperatuur van het ingaande warm water (komende van buffervat) 
Vertikale as: Sanitair Warm Water debiet 
Curves voor in en uitgaande watertemperaturen sanitair warm water  
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Principeschema van verwarmingsinstallatie met warmtepomp en ondersteuning dmv zonnepanelen. 
 
Productie van sanitair warm water dmv Climapac SET 
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Componenten en afmetingen 
 

 
 

Pos. Omschrijving 

A Primaire pomp 

B Temp.sonde PT1000 

C Elektronische sturing 

D Ontluchtingsventiel 

E 
AISI 316 Inox 
platenwarmtewisselaar 

 
Technische specificaties 
Technische data SET-25 SET-40 

Vermogen voeding 230V/50Hz/1f 

Opgenomen vermogen primaire 
pomp (W – A) 

40 – 0,58 80 – 0,96 

Maximum vermogen dat de regelaar 
kan aansturen voor de 
recirculatiepomp (W) (pomp is niet 
inbegrepen) 

185 

Waterdebiet primair circuit (l/h) 2.500 2.800 

Drukval primair circuit (mWk) 2,2 2,5 

Gewicht (kg) 20,5 22,5 

Waterinhoud primaire kring (l) 0,85 1,35 

SWW waterinhoud (l) 0,95 1,45 

Max werkdruk (bar) 6 

Aansluiting primair circuit 1”M 1”1/4 M 

Aansluiting SWW ¾”M 1”M 

Max werkingstemp (°C) 95 95 

Elektrische voeding Kabel 2m Plug 10A  

Minimum debiet (l/min) 2 4 

Max SWW debiet (l/min) 40 100 

 
 

Pos. Omschrijving 

F Ingang warm water primair circuit 

G Uitgang warm water primair circuit 

H SWW ingang 

I SWW uitgang 

 


