Lucht naar water
Warmtepomp systeem
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De verwarming en koeling systemen van de toekomst!
Een goede stap in de richting voor het verminderen van de vervuiling en CO2 emissies.
De verhoging van de CO2 en
de broeikasgassen is een zeer
belangrijke zorg.

daarom de energiekosten.
De Estía lucht-water warmtepomp van
Toshiba is de ideale oplossing om de
energie-efficiëntie (COP) te verhogen,
deze gebruikt lucht als hoofdenergiebron.
Dit is een compleet systeem dat werd
ontworpen om de juiste temperatuur
voor woningverwarming alsook voor
huishoudelijk sanitair warmwater en met
het extra voordeel om airconditioning
in de warmere seizoenen aan te kunnen
bieden.

Na de Europese verplichting voor het
verminderen van 20% van de emissies
tegen 2020, zijn het energieafval van
woningverwarming en het huishoudelijk
warmwater geïdentificeerd, als de
mogelijke verminderingsdoelstellingen.
De lucht-water warmtepompen worden
beschouwd als vernieuwbare technologie
op energiegebied in vergelijking met
verwarmingssystemen afhankelijk van
fossiele brandstof of niet-efficiënte
elektrische verwarming.

De lucht-water warmtepomp van Toshiba
kan twee onafhankelijke zones regelen.
Deze toepassing laat de toelevering aan
meerdere zones toe op verschillende
watertemperatuurniveaus tot 55 °C.

Zij worden nu beschouwd als ideale
oplossingen voor woningverwarming en
huishoudelijk warmwater.

Deze nieuwe technologie laat
grotere energiebesparingen toe en
het gebruik van de Toshiba hoge
efficiëntiewarmtepomp verzekeren
betrouwbaarheid op lange termijn.

De verwarmingsproductie door middel
van gas, olie of elektriciteit dragen ertoe
bij dat het emissiesniveau van Co ₂ in
de atmosfeer verhoogt. Daarnaast zijn
deze traditionele verwarmingssystemen
minder efficiënt en verhogen deze

De ingenieurs van Toshiba hebben de
laatste jaren innovatieve oplossingen
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en componenten ontwikkeld en
gepatenteerd zoals de twin rotary
compressor en de IPDU inverter die heeft
geleid tot de voltooiing van grote energie
- besparingen en hoge efficiëntie.
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1.

Buitenunit

2.

Hydraulische unit

3.

Interne warm watertank

4.

buffertank *

5.

Mengkraan *

6.

Temperatuur voeler

7.

Warmwater voorziening

8.

Bediening met weektimer

9.

Vloerverwarming *

Buitenunit
Toshiba heeft een ervaring op lange termijn van
successen in lucht-lucht warmtepompproductie.
Dezelfde betrouwbare en geprijsde technologie
is de kern van de nieuwe lucht-water
warmtepompen. Vooral de geavanceerde inverter
technologie en de DC twin rotary compressor.
De Estía warmtepompen werken met het
betrouwbare en veilige R-410A koelmiddel.

Hydraulische unit

10. Lage temperatuur radiator *

De hoge efficiënte platenwarmtewisselaar
ontvangt de optimale hoeveelheid koelmiddel
om heet water bij lage of middelgrote
temperatuur (20-55 °C) te produceren, of koud
water (10-20 °C). Een elektrische bijverwarmer (3,
6 of 9 kW in optie) ondersteunt verder de werking
in extreme omstandigheden. De hydraulische
unit integreert de geavanceerde controle van
de watertemperatuur om een geoptimaliseerde
distributie aan zones en huishoudelijke boiler toe
te staan.

11. Ventilo convector *
*eigen voorziening
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Interne warm watertank
De Estía boiler is een compacte roestvrij staal
geïsoleerde boiler die huishoudelijk warmwater
voor sanitair gebruik produceert. De prestaties
van het algemene systeem worden ook
gemaximaliseerd dankzij de geïntegreerde
coaxiale warmtewisselaar die heet water gebruikt
dat door de warmtepomp wordt geproduceerd.
(wanneer energie efficiënt en wanneer mogelijk
) Met de geoptimaliseerde controlelogica,
wanneer extra heet water nodig is, wordt een
interne elektrische verwarmer geactiveerd. Deze
oplossing drukt verbruikskosten en waarborgt
een constante warmwatertemperatuur
Drie opslagcapaciteiten (150, 210 of 300
liter) voldoen aan om het even welke
huishoudenvereisten.

Bediening met weektimer
Het controleert de distributie van warmwater
voor maximaal 2 zones en aan de huishoudelijke
boiler.
Ingebouwde softwarelogica verzamelt
de signalen van de sensoren, regelt de
watertemperatuur en optimaliseert het
energieverbruik van het systeem. Daarnaast
verhoogt de anti-bacteriën controle op zichzelf
de temperatuur in de huishoudelijke boiler.
De makkelijk te gebruiken afstandsbediening
is gemakshalve ingebouwd in de hydraulische
module. Met zijn grote en gedetailleerde display
is het mogelijk om al de belangrijkste parameters
uit te lezen aan te passen alsook de weektimer te
programmeren.
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Voordelen
Wereld-leidende energie efficiëntie - COP van 4,66*
Als de beste in COP prestaties, levert het Estía lucht-water warmtepomp systeem meer
verwarmingsvermogen met minder energieverbruik.
Estía gebruikt componenten en materiaal van uitstekende kwaliteit die tot algemene besparingen
in energieverbruik bijdragen.
Met de Toshiba geavanceerde inverter, levert de Estía lucht-waterwarmtepomp alleen de vereiste
verwarmingscapaciteit; waardoor slechts de noodzakelijke elektriciteit wordt verbruikt.
De warmwatertemperatuur wordt ook geoptimaliseerd dankzij Toshiba’s geavanceerde
controle afhankelijk van de buitenluchttemperatuur. Bij mildere buitentemperatuur, produceert
het lucht-watersysteem automatisch een lagere watertemperatuur om aan de verminderde
warmtebehoefte van de ruimte te voldoen. De zelfde controlelogica staat eveneens toe
verhogend te verwarmen wanneer de weersomstandigheden extreem worden; dit algemene
temperatuurbeheer geeft het beste comfort.
Al deze besparingen hebben een positieve invloed op de persoonlijke elektriciteitsrekening en de
gehele gemeenschap door de emissies van Co ₂ in de atmosfeer te verminderen

Eenvoudige installatie

Milieubewust

Snel en eenvoudige installatie. De
hydromodule kan veilig op de meest geschikte
plaats binnenin het huis worden geplaatst.
Er is geen behoefte aan een schoorsteen welke
extra werken ter plaatse vereisen.
De compacte buitenunit kan overal buitenshuis of op een
balkon worden geplaatst, dankzij de uitgebreide leidingenopties.

één systeem, meerdere
oplossingen
Estía warmtepomp systemen kunnen
in combinatie met verschillende
types van afnemers: bestaande lage
temperatuurradiators, vloerverwarming of
ventiloconvectoren worden gebruikt.

*Model 11Kw

Het gebruik van de Toshiba Estía warmtepomp
draagt bij tot de vermindering van de globale
emissies van Co ₂ in de atmosfeer en beperkt
het gebruik van fossiele brandstoffen of andere
niet vernieuwbare primaire energiebronnen.
Wanneer vereist voor onderhoudsdoel, kan al het koelmiddel
R410A (niet ozon uitputtend) volledig terug naar de buitenunit
worden gezogen door de krachtige ingebouwde Toshiba „pump
down“ mogelijkheid.

De juiste temperatuur op het
juiste moment
Het kan water bij verschillende temperaturen
voor verscheidene toepassingen gelijktijdig
produceren.
De Toshiba Estía lucht-waterwarmtepomp werkt makkelijk met
zowel buitenluchttemperatuur van -20 °C in de winter als tot 43
°C in de zomer. Het systeem heeft een unieke anti-ijs opbouw
bescherming ingebouwd.
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Eén systeem, volledige combinatie flexibiliteit
Voor nieuwe woningen of renovatie biedt de Estía warmtepomp een variëteit aan combinaties, enkele voorbeelden zijn hieronder
weergegeven:

1 zone

1 zone
Douche

Bad

Keuken

Hydraulische unit
Hydraulische unit
Vloerverwarming

Boiler
Vloerverwarming

Buitenunit
Buitenunit

1 zone verwarming

1 zone verwarming met sanitair warm water

1 zone

1 zone

ENKEL VERWARMEN
2 weg ventiel
Douche Bad

Keuken

Conventionele ketel

Paneelradiator

Paneelradiator

Ventilatorspoel
Hydraulische unit

VERWARMEN
KOELEN

Boiler

Hydraulische unit
buffertank

Buitenunit

Buitenunit

1 zone verwarming met ketel back-up

1 zone verwarming / koeling met sanitair warm water

2 zones

2 zones
Conventionele ketel

Paneelradiator
Douche

Bad

Keuken

Douche

Paneelradiator

Bad Keuken
Boiler

Hydraulische unit

Boiler

Hydraulische unit

Mengkraan
Temp. sensor

Buitenunit

Mengkraan

Vloerverwarming

buffertank

Temp. sensor

buffertank

Buitenunit

2 zone verwarming met sanitair warm water

In bestaande woningen reeds uitgerust met traditionele
gas of brandstofketels, kan de Toshiba Estía lucht-water
warmtepomp systeem gecombineerd worden met het
bestaande verwarmingssysteem om uitsluitend en op een
geoptimaliseerde manier aan de verwarmingsbehoeften te
voldoen, het hele jaar. Daarna wordt de ketel alleen gebruikt als

Vloerverwarming

2 zone verwarming met sanitair warm water en ketel back-up

back-up bron tijdens sommige extreme weersomstandigheden
dagen van de winter.
De intelligente Toshiba controle balanceert de energiebron in de
meest efficiënte manier.
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Alles onder controle
De afstandsbediening is ontworpen om eenvoudig, intuïtief en
gemakkelijk te gebruiken.
Twee zones parameters kunnen worden gecontroleerd en
tegelijkertijd weergegeven. Een gebied is ook verbonden met de
instellingen van het sanitair warm water beheer en de werking.

Tijdscontrole: het is mogelijk om de gewenste functies te
programmeren en dag en nacht parameters voor iedere dag
van de week (tot 10 handelingen/dag)

Ruimteverwarming beheer: Selecteer de
gebruiksmethode voor 2 verschillende temperatuurzones,
met inbegrip van de automatische keuze van de
verwarmingscurve of de constante temperatuur van het
water.
Laten we de 3 belangrijke functies benadrukken:
Nachtwerking: automatisch zelf aanpassen van de
temperatuur tijdens de nacht.
Vorstbeveiliging: in staat zijn om de unit foutloos te laten
werken bij een zeer koude buitentemperatuur.
Nachtwerking: verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit
met 6 tot 7 dB(A)*, zeer gewaardeerd in dichtbevolkte
woonwijken.

Sanitair warm water instellingen: activeert de warm
water functie. Plus twee afzonderlijke knoppen, eenvoudig
te gebruiken om het onmiddellijk activeren van de volgende
belangrijke functies.
Warm water stimulatie: om het snel verhogen van de
temperatuur van het sanitair warm water.
Anti-bacteriële functie: op regelmatige tijdsinterval en voor
een programmeerbare tijd, is het water van de tank verwarmd
op hoge temperatuur om de bacteriën te doden.

De display bevat zowel pictogrammen en aanwijzingen die je
eenvoudig de operationele parameters laten zien.
*Onder nominale voorwaarden. Veroorzaakt men vermindering van de vermogenlevering.

De verbeterde motorwindingen
leveren een grotere
motorefficiëntie

Efficiëntere compressie dankzij
hoge-precisie onderdelen

De stroomkanalen werden
herontworpen om een
efficiëntere compressie te
leveren

De geavanceerde
technologie van Toshiba
De Inverter van Toshiba gebruikt de nieuwe vector
gecontroleerde Intelligente vermogenaandrijving, die een
bredere waaier van frequenties en voltages toelaat.
De DC twin Roterende Compressor van Toshiba heeft een
groot bereik in capaciteit wat met een efficiënt systeem van
vermogenbeperking de energieconsumptie vermindert.
De prestaties worden verder verbeterd door de high-speed
omvormer, die berekent en optimaliseert de vermogenlevering
aan de compressor.
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Besparingen in actie
Stimulaties
Elk land in Europa heeft er reeds uitgegeven of is programma’s aan het promoten voor de
installatie van warmtepomp systemen.
De toelagen of de belastingaftrek worden berekend met de nominale COP als verwijzing,
met progressieve jaarlijkse efficiëntie in overweging. De installatie van een Estía lucht-water
warmtepomp systeem met hoogste nominale COP en uitmuntende hoge beperkte vermogen
COP dankzij zijn DC twin roterende inverter compressor, garandeert de naleving van de meeste
lokale regeringsvereisten.

Warmwater temperatuur bereik
RUIMTE VERWARMING

HUISHOUDELIJK
WARMWATER

mogelijk tot +55
°C
van +40 °C to +75 °C

Lage temperatuur radiator

Huishoudelijk
warmwater

mogelijk tot +55
°C
Ventilo convector

Buitenunit

Hydraulische
unit

mogelijk tot
+35/40°C

Interne warm watertank
Vloerverwarming

De installateur kan kiezen om een constante temperatuur warmwater in te stellen of via een
automatische verwarmingscurve controle.
In de herfst, wanneer de buitenluchttemperatuur warm is, is het niet efficiënt voor de Estía luchtwaterwarmtepomp om bij maximum warmwatertemperatuur te werken De verwarmingscurve
controle staat toe om automatisch het instelpunt van de warmwatertemperatuur aan te passen,
rekening houdend met de buitenlucht en zo het energieverbruik van het verwarmingssysteem
optimaliseert.
Dit opmerkelijke energie efficiëntie beheer wordt mogelijk gemaakt dankzij de controle van de
vooruitstrevende vectoriale inverter controle van de Toshiba buitenunits.
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kW
kW
W/W
kW
kW
W/W
mm
kg
dB(A)

HWS-802H-E
HWS-802XWH**-E
8
1,96
4,08
6
2,13
2,82
890 × 900 × 320
63
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” – 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

*V
*V
*K
*K

m
m
m
m
V-ph-Hz

HWS-1102H-E
HWS-1402XWH**-E
11,2
2,4
4,66
10
3,52
2,84
1340 × 900 × 320
93
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” – 3/8”
3
30
30
30
230-1-50

HWS-1402H-E
HWS-1402XWH**-E
14
3,15
4,45
11
4,08
2,69
1340 × 900 × 320
93
51
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” – 3/8”
3
30
30
30
230-1-50

K= Koelings mode
V= Verwarmings mode

Technische specificaties hydraulische unit
Hydraulische unit

HWS-802XWHM3-E

HWS-802XWHT6-E

Te gebruiken met

HWS-802H-E

HWS-802H-E

20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
50
29
3
230-1-50

Vertrekkend water temperatuur
Vertrekkend water temperatuur
Afmetingen (h × b × d)
Gewicht
Geluidsdruk niveau
Elektrische bijverwarming
Voeding

°C
°C
mm
kg
dB(A)
kW

*V
*K

V-ph-Hz

20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
50
29
6

HWS-1402XWHM3-E
HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E
20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
54
29
3

HWS-1402XWHT6-E
HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E
20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
54
29
6

HWS-1402XWHT9-E
HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E
20 ~ 55
10 ~ 25
925 × 525 × 355
54
29
9

400-3N-50

230-1-50

400-3N-50

400-3N-50

Technische specificaties warmwater boiler
Interne warm watertank
Water volume
Max water temperatuur
Elektrische verwarmingselement
Voeding
Hoogte
Diameter
Materiaal

l
°C
kW
V-ph-Hz
mm
mm

HWS-1501CSHM3-E
150
75
2,75
230-1-50
1090
550
Roestvrij staal

HWS-2101CSHM3-E
210
75
2,75
230-1-50
1474
550
Roestvrij staal

HWS-3001CSHM3-E
300
75
2,75
230-1-50
2040
550
Roestvrij staal

Accessoires
Model

Functie

TCB-PCIN3E

Boiler werkingssignaal uitgang, Alarm signaal uitgang, Compressor werkingssignaal uitgang, Ontdooiings signaal uitgang

TCB-PCM03E

Ruimte thermostaat ingang, noodstop ingang

* De capaciteiten in deze catalogus zijn berekend gebaseerd op de volgende voorwaarden:
Verwarming:
Vertrekkende warmwater temperatuur: 35°C (ΔT 5°C).
Buitenlucht temperatuur: 7 °C DrogeBol / 6 °C NatteBol.
Koeling:
Vertrekkende koudwater temperatuur: 7°C (ΔT 5°C).
Buitenlucht temperatuur: 35 °C DB.
Het geluidsdruk niveau wordt gegeven bij 1 m afstand van de buitenunits, en 1.5 m afstand van hydraulische units.
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Juli 2009 - De fabrikant behoudt zich het recht om de productspecificaties, gegevens en beelden zonder bericht te veranderen.

Technische specificaties warmtepomp
Buitenunit
Hydraulische unit combinatie
Nominaal verwarmingsvermogen*
Vermogen inbreng
COP energie efficiëntie
Nominaal koelingsvermogen*
Vermogen inbreng
EER energie efficiëntie
Afmetingen (h × b × d)
Gewicht
Geluidsdruk niveau
Compressor type
Koelmiddel
Flare connecties (gas - vloeistof)
Minimum leiding lengte
Maximum leiding lengte
Maximum hoogte verschil
Vullingsloze leiding lengte
Voeding

