COMBINE ThermoDynamic

COMBINE

COMBINE TD 200/260 WH is de nieuwe serie thermodynamische
warmtepompen die geschikt is voor een grote
warmtecapaciteit bij de productie van warm tapwater en
verwarmen van een woning.
Dit systeem bevat twee thermodynamische panelen in
plaats van een grote buitenunit en kan door zijn hoge
vermogen bijdragen aan het bereiken van een hoog
rendement en belangrijke besparingen voor uw huis.
Dankzij zijn grote accumulatievermogen en zijn lage
geluidsbelasting is het een perfecte oplossing voor kleine
en middelgrote woningen en appartementen die een
efficiënte en betrouwbare eenheid wensen voor warm
water en verwarmen.
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Vermindert het
energieverbruik met 60%

60

5 MODES Bedieningspaneel met 5

verschillende functies

PV gereed: slimme
detectie van PV-energie

Haalt energie uit zon,
regen en lucht

Aluminium verdamper
gemonteerd rond de tank

Automatische antilegionella functie

Warmt water tot 60oC op
warmtepomp vermogen

Hoge kwaliteitsbuffer
gemaakt van SS 316L

Erp

Voldoet aan Eco-design
en Eco-labeling

SMART CONTROLLER
Aansturing:
- Automatisch de werking van het systeem wordt afgehandeld door de WP- module
en de elektrische back-up.
- Eco: de werking van het systeemwordt alleen door de HP-module afgehandeld.
- Boost: een enkele boost bedient de warmtepomp en het verwarmingselement om het
water in de kortste tijd op te warmen tot de ingestelde temperatuur.
Extra functies:
- Automatic Antillegionella disinfection: voert automatisch een cyclus om de legionella bacterië te elimineren.
- Screen lock: automatische schermbeveiliging.
- Specifieke alarmmeldingen: Melding bij calamiteiten.
- PV panelen
Compatible met
De controller bevat een verbindingspoort
met de omvormermodule waarmee de
warmtepomp kan worden gestart wanneer
er een energieoverschot is van de
fotovoltaïsche panelen.

www.combine-energy.nl
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Technische data
Cylinder

200 TD 4 kw

Capacity, L

260 TD 4 KW

200

260

Maximum operating presure, bar

6

Heat exchange surface, m2

1,2

Heat pump data
A
Load profile

XL

Heating capacity (1), W
Input power (1), W

2860-5120
900-1120

COP (1)
Minimum ambient temperature, ºC

2,5-4,6
-5

Maximum water temp. HP, ºC

60

Maxium water temp. electrical heater, ºC

62

Refrigerant

R134a

Sound Level

39dB

Electric data
Power supply, V/ph/Hz

230 / 1 / 50

Electric heater power, W

1500

Maximum absorbed power, W

2800

Thermodynamic panel
Number of panels

2

Dimensions, mm

1700 x 800

Maximum operating pressure, bar

10

Refrigerant inlet - outlet, inch

1/4 - 3/8

Connections
Water inlet/ outlet / recirculation, inch

3/4

Boiler coil, inlet / outlet, inch

3/4

Refrigerant inlet - outlet, inch

1/2 - 3/8

Afmetingen
TD200 TD260
585

B, mm

633

C, mm

1620 1945

D, mm

1102 1427

E, mm

161

F, mm

250

E

A, mm

F

Afmetingen

www.dte-europe.com

