
AWH V5+  9 kW, 11 kW , 13 kW and 20 kW 

De meest economische en effectieve lucht / water-
warmtepomp, zelfs voor de meest koude gebieden.

n Automatische start in geval van een stroomstoring

n Warmtepomp werkt in omstandigheden tot  –25°C 

n Automatisch geregelde snelheid van de compressor  

n Redelijke prijs en korte terugverdientijd

n Nano-gecoate verdamper

n Hybride aansluitmogelijkheid

NIEUW
n Monoblock Lucht/water 
     warmtepomp in (hybride)
     Splitunit uitvoering 

n Energie-efficiëntieklasse A++

n         Het meest betrouwbare systeem 
met de hoogste bespaaring van
energie per geïnvesteerde euro
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Nieuwe generatie V5 + lucht / water-warmtepompen. Economisch, comfortabel en milieuvriendelijk.

Nu vijf modellen met verschillende vermogensoutput, Monoblock uitvoering. 
verkrijgbaar in 9kW, 11kW, 13 kW en 20 kW   (vanaf 2de kwartaal /2018 ook in 6 kw uitvoering leverbaar) 
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Bespaar op uw verwarmings 
kosten door de warmtepomp 
toe te voegen aan uw 
bestaande verwarmings-
systeem. Gooi uw oude CV 
ketel niet weg, bewaar hem 
als reserve voor een 
piekvraag van een 
gemoderniseerd systeem.

AWH is ontworpen voor aansluiting 
op het bestaande verwarmings 
systeem; indien nodig zal de cv 
ketel de warmtepomp onder-
steunen. Het ontwerp van de 
binnenunit is stijlvol en compact, 
waardoor het eenvoudig te 
installeren is op beperkte afstand.

De binnenunit is uitgerust met 
eencirculatiepomp, een warmte 
wisselaar en een warmtepomp 
besturingssysteem.

For Nordic climate

Het split-systeem in mono opstelling 
betekent dat het warmtewisselings- 
proces  binnenshuis plaatsvindt en 
dat het koelmiddel buiten circuleert.

Dit is een effectieve en betrouwbare 
oplossing in ons Noord-Europese 
klimaat.

Dankzij de inverterregeling schakelt 
de warmtepomp automatisch naar 
het optimale vermogen om aan uw 
verwarmingsvraag te voldoen.

Automatisch ontdooiende 
nano-gecoate buitenunit 
van topkwaliteit

De luchtvolume circuleert in de 
buitenunit, deze wordt gebruikt voor 
het verzamelen van energie; daardoor 
vormt zich ijs op de warmtewisselaar 
van de buitenunit. 
Het ES-ontdooiprogramma is zo 
ontworpen dat het het ijs alleen smelt 
wanneer dat nodig is en alleen voor 
een maximale tijd. Het oppervlak van 
de warmtewisselaar van de buitenunit 
is bedekt met nanodeeltjes om 
ijsvorming te voorkomen en de 
effectiviteit te vergroten.

Volledige warmtecontrolle
De V5 + -serie heeft een 
ingebouwd regelsysteem met 
variabele watertemperatuur op 
basis van de buitentemperatuur. 
Hoe kouder de buitentemperatuur, 
hoe hoger de temperatuur in het 
verwarmings systeem. Deze 
functie verhoogt de efficiëntie, 
omdat de warmtepomp niet meer 
warmte produceert dan nodig is 
om de binnentemperatuur te 
behouden.

Als de capaciteit correct is uitgerekend, zal  
het ES lucht / water-warmtepompsysteem 
het brandstofverbruik van het voormalig 
verwarmingsapparaat  (gas of pellets 
gestookt) aanzienlijk verminderen.

Model AWH9-V5+ AWH11-V5+ AWH13-V5+ AWH20V5+
Max. verwarmings Capaciteit (1) kW 10,10 11,5 12,6 20,2

Max. koeling Capaciteit (3) kW 6,84 9,2 10,3 12,6

Max. verwarmings Capaciteit (2) kW 9,53 10,7 11,5 19,06

C.O.P Min./Max.(1) W/W 4.02 / 4.65 3.82/5.05 3.89/4.77 4.02/4.65

Energielabel A++ A++ A++ A++

SCOP - Gemiddelde klimaat temperatuur W/W 3,99 3,92 3,9 3,73

Verwarmings vermogen input Min./Max.(1) W 975/2153 915/3029 926/3072 1950/4300

Verwarmings vermogen input Min./Max.(2) W 1230/ 2990 1218/3624 1267/3723 2460/5980

Automatische ontdooifunctie Ja Ja Ja Ja

Geintergreerde lektrische kabel voor ontdooifunctie Ja Ja Ja Ja

Compressor voorverwarming Ja Ja Ja Ja

Elektronich expansie klep Ja Ja Ja Ja

Circulatiepomp klasse A Ja Ja Ja Ja

Compressor Type-Quantity/System Panasonic Twin Rotary /1
Panasonic Twin 

Rotary /2

Fan

Aantal 1 1 2 2

Luchtstroom m3/h 3000 3100 4200 6000

Nom. Verm. W 76 76 150 150

Geluid binnen/buiten  Binnen/
Buiten dB (A) 43/52 45/55 46/55 35/56

Heat Exchanger

Type
Plate Heat 
Exchanger

Plate Heat 
Exchanger

Plate Heat 
Exchanger

Plate Heat 
Exchanger

Water druk 
capaciteit kPa 23 23 26 35

Diameter 
aanvoerleiding Diam. Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

Toegestane waterstroom Min. /Gem./
Max.

L/S 0.26 / 0.43 / 0.51 0.31 / 0.52 / 0.62 0.37 / 0.61 / 0.73 0.48 /0.79 /0.95

Maten (L×D×H)
Buiten Unit mm 934x354x753 1044x414x763 1124x460x1195 920x412x1440

Binnen Unit mm 380x256.7x580 530x275x835

Net. Gewicht
Buiten Unit Kg 62,5 75 113 100

Binnen Unit Kg 23 39

Buiten Temp. range
Heating °C -25~45

Cooling °C 0~55

Inlet water temp. range °C 10~50

Reststroombeveiliging en overspanningsbeveiliging Benodigd

Voeding, geaard V/Hz/A 230 V, 50 Hz, 16 A 230 V, 50 Hz, 16 A
230 V, 50 Hz, 

16 A
230 V, 50 Hz, 16 

A x 2
Artikelnummer pakket 130075 130076 130077 130078
Artikelnummer pakket binnen/buiten unit 120208/120209 120208/120210 120211/120212 120213/120214

De warmtepomp bestaat uit drie delen:
1.  Buiten unit waarin een hoogwaardige 

compressor van Panasonic is 
ondergebracht.

2.  Binnen unit, waarin de warmte 
wisselaar, warmtepompregeling en 
circulatiepomp zijn ondergebracht.

3.  Verwarmingsbuizen die de binnen en 
buitenunit verbinden. Onder normale 
omstandigheden zou de capaciteit van 
de warmtepomp voldoende moeten 
zijn om de benodigde warmte op de 
koudste dagen te leveren.

De Hybride oplossing betekent 
dat de warmtepomp kan worden 
aangesloten op een andere 
verwarmingsinrichting, welke in 
staat is om ook alleen aan de 
warmtevraag te kunnen voldoen. 
Als de warmtepomp in staat is om 
minimaal de helft van de 
warmtevraag op de koudste 
dagen te vervullen, dan is deze 
meestal in staat om 80 à 90% van 
de warmtebehoefte te vervullen 
gedurende het hele jaar.

(1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30 °C/35°C, Ambient temperature: DB 7 °C /WB 6 °C  
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40°C/45°C, Ambient temperature: DB 7 °C /WB 6 °C  
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23°C/18 °C, Ambient temperature: DB 35 °C /WB24 °C




