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SHP-A 300 X Plus
WARMTEPOMPBOILERS PRODUCTNR.: 238635

Word thuis onafhankelijker

Zelfstandigheid is een belangrijk aspect in een eigen woning. Met deze

warmtepompboiler zet u een grote stap in deze richting. Hij maakt niet alleen

gebruik van regeneratieve bronnen voor de warmwaterbereiding, maar hij zet

met zijn eersteklas geïsoleerde boiler ook uitstekende prestaties neer. Voor u

betekent dit warm water op het moment dat ú wilt baden of douchen - en dat bij

een laag energieverbruik.

Gemakkelijk bedienen en aansluiten

Een overzichtelijk LC-display helpt u bij de bediening. Zo weet u zeer snel,

hoeveel mengwater momenteel beschikbaar is. Wilt u de warmtepomp aansluiten

op uw installatie met zonnepanelen? Niets is gemakkelijker. Het toestel biedt deze

mogelijkheid standaard en u maakt niet alleen slim gebruik van de energie uit de

lucht, maar ook van de zon.

De belangrijkste kenmerken

Hygiënische warmwatertemperaturen tot 65 °C in de efficiënte
warmtepompwerking mogelijk

Aansluiting mogelijk op een intelligent elektriciteitsnet (SG-Ready)

Maximale veiligheid en kostenbesparing door onderhoudsvrije tankbescherming
(gelijkspanningsanode)

Bereikt met ${att.sf000470.value} de maximale energie-efficiëntie in deze
productgroep

SHP-A 220 Plus
Productnr.: 238633

SHP-A 300 Plus
Productnr.: 238634
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Type SHP-A 220 Plus SHP-A 300 Plus SHP-A 300 X Plus

Bestelnr. 238633 238634 238635

Technische kenmerken

Gemiddeld verwarmingsvermogen (A15/W10-55) 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Gemiddeld verwarmingsvermogen (A7/W10-55) 1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW

COP (EN 16147/A20) 3,55 3,51 3,51

COP (EN 16147/A7) 2,68 2,79 2,75

Nominaal warmtevermogen Prated (EN 16147/A20) 1,60 kW 1,52 kW 1,43 kW

Verbruik stand-byperiode (EN 16147/A20) 0,022 kW 0,024 kW 0,028 kW

Nominaal tapprofiel (EN16147) L XL XL

Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147) 55 °C 55 °C 55 °C

Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C
(EN 16147/A20)

278 l 395 l 371 l

Opwarmtijd (EN 16147/A20) 6,06 u 9,05 u 9,05 u

Gemiddeld geluidsdrukniveau op 1 m afstand in de vrije ruimte 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

Geluidsniveau (EN 12102) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met
warmtepomp

+6/+42 °C +6/+42 °C +6/+42 °C

Min./max. werkingsgebied warmtebron +6/+42 °C +6/+42 °C +6/+42 °C

Warmwatertemperatuur met warmtepomp max. 65 °C 65 °C 65 °C

Hoogte x diameter 1501 x 690 mm 1905 x 690 mm 1905 x 690 mm

Gewicht 120 kg 135 kg 156 kg

Netaansluiting 1/N/PE 220 -
240 V 50/60 Hz

1/N/PE 220 -
240 V 50/60 Hz

1/N/PE 220 -
240 V 50/60 Hz

Opgenomen vermogen bijverwarming 1,50 kW 1,50 kW 1,50 kW
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Nominale inhoud 220 l 302 l 291 l

Max. mengwatervolume 40 °C 330 l 465 l 440 l

Oppervlakte warmtewisselaar 1,30 m²

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot

17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


