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WERELDS MEEST EFFICIËNTE KLIMAATBEHEERSING

Verwarmen

Koelen

Warm water

Schone lucht

De octopus is een revolutionair luchtbehandelings systeem die energie haalt uit de buitenlucht om 
zo om te zetten naar warme lucht, airconditioning en warm sanitair water. Uw huis altijd voorzien van 
vers gezuiverde lucht en maximaal klimaat conform in huis. Zonder gebruik van fossiele brandsto� en. 
Zo wordt het klimaat gespaard zonder uitstoot van schadelijke CO2 gassen.

CO2 neutraal 

Energie besparing 

Geen gasaansluiting

A++ label 

Overheidssubsidie

Duurzaamheidslening

Makkelijke installatie

Onderhoudsvriendelijk
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8 voordelen die alleen het O CTOPUS system kan bieden

Snel en eenvoudige installatie
De drie elementen van het systeem. De split unit, Type Tron warmtepomp, de 
luchtbehandelings unit Octopus en de wtw zijn aangesloten met twee sim-
pele kanalen. De Unit wordt aangestuurd door zone afhankelijke regel units. 
Makkelijk en doordacht.

4 functies in een systeem
Het Octopus systeem geeft je maximale comfort, 
dankzij de vier geïntrigeerde systemen. 
■  Verwarmen
■  Koelen 
■  Sanitair warm water
■  Wtw

Een revolutioneer systeem
De Octopus is berekend voor oppervlakte van 50-150 m2. Dit systeem kan 
door iedere individuele persoon aangelegd worden. De levering omvat alle 
onderdelen die nodig zijn voor het goed functioneren, en in gebruik stellen 
van het systeem. Installatie word vereenvoudigd door het gebruikt van � exi-
bele luchtkanalen. 

Discreet
Octopus systeem is aanwezig maar je hoort en ziet het niet. De aandacht 
voor het akoestische aspect met betrekking tot isolatie en technisie oplossin-
gen om het geluidsniveau tot een minimum te beperken. Het systeem kan 
worden geïnstalleerd in ieder willekeurig plafon. 

luchtbehandelings unit Octopus en de wtw zijn aangesloten met twee sim-
pele kanalen. De Unit wordt aangestuurd door zone afhankelijke regel units. 

Het Octopus systeem geeft je maximale comfort, 

Een revolutioneer systeem
De Octopus is berekend voor oppervlakte van 50-150 m2. Dit systeem kan 
door iedere individuele persoon aangelegd worden. De levering omvat alle 
onderdelen die nodig zijn voor het goed functioneren, en in gebruik stellen 
van het systeem. Installatie word vereenvoudigd door het gebruikt van � exi-
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8 voordelen die alleen het O CTOPUS system kan bieden

Geen traditioneel luchtkanaal vereist
Het octopus systeem vereist geen dure kanaalsystemen in 

een verlaagd plafond.

Antibacteriële luchtkanalen
De octopus word verbonden met een intern 

ventilatie systeem. Welke werkt met gecerti� ceerde, 
geïsoleerde, anti condens, anti schimmel en 

geluidsarmen buizen. 

Dubbel kanaals besturing systeem/ domotica
Het octopus systeem werkt met een simpel en innovatief dubbel controle 

systeem. Met alle functies van een thermostaat kan men eenvoudig een dag 
en een nacht situatie simuleren. Het kan ook gecombineerd worden met een 

domotica controle systeem via een telefoon of tablet. 

Maximale energie besparing
Het octopus systeem is voorzien van een A++ energie label door de hoge 

COP (coë�  ciënt of performance). Kan er bij een buiten temperatuur van 
7 graden een thermisch vermogen van 3,9 tot 4,5 Kwh per opgenomen 

kilowatt worden gerealiseerd. 75% van de opgenomen energie word 
opnieuw gebruikt. Hierdoor is een systeem eco vriendelijk en co2 neutraal.

ventilatie systeem. Welke werkt met gecerti� ceerde, 

Dubbel kanaals besturing systeem/ domotica
Het octopus systeem werkt met een simpel en innovatief dubbel controle 

systeem. Met alle functies van een thermostaat kan men eenvoudig een dag 
en een nacht situatie simuleren. Het kan ook gecombineerd worden met een 

domotica controle systeem via een telefoon of tablet. 
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8 functies van het OCTOPUS systeem

1. Verwarmen
Het systeem verwarmt de ruimte met een maximaal comfort. 
Door gebruik te maken van het koelvermogen van de buitenunit THRON.

2. Verkoelen
Het systeem verkoeld de ruimte met een maximaal comfort. door gebruikt te maken van 
het warmte vermogen van de buitenunit THRON. 

3. Warm sanitair Water
Het systeem bu� ert warm sanitair water dankzij de warmtepomp die is gelokaliseerd 
in de THRON en zijn buitenunit. 

4. WTW Warmte terugwin systeem
Geïntrigeerd in het systeem. Dit vernieuwende WTW systeem heeft een dubbele functie. 
Het zorgt enerzijds voor het verversen van de binnenlucht waarbij de warmte van de vervuilde 
lucht word onttrokken en word hergebruikt in de octopus. Op deze manier heeft men een hoog 
rendement doordat er geen warmte verloren gaat. 

5. Vuile lucht afvoer 
Men kan met het systeem vuile lucht uit een keuken of een badkamer onttrekken op een manier 
zodat er geen warmte verloren gaat en er geen vieze lucht blijft hangen.

6. Verse lucht inlaat
De binnenkomende lucht word ge� lterd om er voor te zorgen dat de gezondheid van de bewoners 
gewaarborgd blijft.

7. Dubbel controle systeem
Het systeem kan de temperatuur bepalen in twee afzonderlijke zones, om maximaal  comfort 
te kunnen garanderen en energie te besparen.

8. Domotica integratie 
In de toekomst is het mogelijk om het octopus systeem te integeren in je bestaande huis 
automatisering.
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De componenten van het systeem

Binnen unit
■    Geïntegreerd systeem in één enkele module
■   Warmte pomp
■   Warmte wisselaar
■   Bu� er voor sanitair water 190Liter
■   Bu� er voor Technisch water 40Liter
■   Dubbel Expansie vat
■   Hoge e�  ciency
■   60% energie besparing

Ventilatie, Warmte terug win, Filter Unit
■    Verkoelen/Verwarmen/WTW/Lucht � ltering
■    EC Motoren voor lage energie consumptie
■    10 onafhankelijke kanalen
■    Volledig gebalanceerd warmtedistributie systeem. Elke kamer / omgeving krijgt 

de benodigde thermische energie
■    WTW systeem met warmtewisselaar die een luchtstroom kan brengen van 200m3
■    Vervangbare lucht� lters, met G3 en M5 e�  ciëntieklasse voor optimale 

luchtkwaliteit in de kamers
■    Onzichtbare kanalen. Snelle installatie, antibacteriële gecerti� ceerd, geïsoleerd, 

anti-condens en geluidsarme kanalen met een zeer laag luchtdrukverlies
■  Simpele installatie tijd
■  Zeer stille luchtstroom in de kanalen

Onafhankelijk controle systeem
■    Onafhankelijk controle systeem voor twee ruimtes.
■    2 onafhankelijke thermostaten
■    Keuze voor kamer temperatuur
■    Functie keuze, verwarmen, koelen en ventileren
■    3 snelheden 
■    Aan/Uit Timer
■    Weekprogramma met 4 periode indelingen
■    Klok
■    Weergave van ruimte temperatuur
■    Simpele installatie tijd
■    Zeer stille luchtstroom in de kanalen

Bediensysteem via tablet of uw telefoon
■    Domotica is een systeem dat twee onafhankelijke thermostaten kan aansturen
■    Het bevat een elektronische besturingseenheid in de module die een speciale app 

met een telefoon of tablet, zowel met IOS of Android protocol
■    De apparaten worden eigenlijk seperate afstandsbedieningen van het systeem
■    Via het installatie menu zijn er diverse mogelijkheden beschikbaar

Buiten Unit
■   Warmtepomp met inverter
■   Gelijkstroom ventilatoren
■   Gelijkstroom pomp

THRON

OCTOPUS

DUAL ZONE

DOOTIC
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Hoe het OCTOPUS systeem werkt
Het Octopus systeem werkt met een drietal componenten. 
De warmtewisselaar die er voor zorgt dat na gelang er vraag is voor warme en/of koele lucht deze afgegeven wordt 
aan de kanalen van de Octopus.
De Octopus zorgt dat de warmte in de kanalen via speciale � exibele buizen word gedistribueerd, Tevens zorgt dit 
systeem dat de warmte gewonnen uit de lucht die afgevoerd wordt weer hergebruikt wordt in het systeem. 
In de binnenunit bevinden zich twee bu� ervaten. Een voor sanitairwater wat opgewekt wordt door de warmtepomp 
tijdens koelen of verwarmen. En een bu� ervat voor technisch water wat uitsluitend gebruikt wordt voor het koelen en 
verwarmen van de Octopus. Om zo koude lucht (airconditioning) of warme lucht te krijgen. 

Een warmtepomp genereert altijd een koud en warm circuit, onafhankelijk of hij koelt of verwarmt. Dit betekend dat 
hij bij het koelen/verwarmen de restwarmte die wordt gegenereerd opslaat in het bu� ervat zodat er geen energie 
verloren gaat. Zo kan men in een door een toepassing sanitairwater maken en een ruimte verkoelen.

Nacht zone

Dag Zone

Keuken en Badkamer 
(Natte ruimtes)

THRON
Heat pump

DOMOTIC
Control

DUAL ZONE
Controls

OCTOPUS
Air handling unit and heat 
recovery 

Ge� lterde lucht inlaat en verse lucht

Hergebruikte vuile lucht van natte ruimtes

Inkomende lucht die ge� lterd naar binnen komt

Uitgaande oude lucht

Tapwater connectie’s
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Externe Unit THRON 

6-8 kW

10-12 kW 

14-16 kW 

Interne Unit THRON

Technische gegevens 

Technische gegevens 

Componenten

Hoge gecerti� ceerde e�  ciëntie
COP > 4.19 w/w    EER > 3.91 w/w

10 11Octopus - Integral air conditioning system

Every single component  designed to ensure optimal performances

External Unit THRON Internal unit THRON

Thron is a high efficiency heat pump certified by Eurovent. It is possible to achieve 
these high performance thanks to the quality of the components and  to an 
innovative design.

• DC Inverter twin rotary compressors Mitshubishi
• DC Inverter axial fans
• Heat exchangers, turbolenced for high-efficiency operation 

In winter Thron can work in frigid climates where the temperature can reach  - 18 ° 
C outside with quick and efficient defrosting. In summer, the machine works with 
excellent performance even in hot climates with more than 43 ° C. 

Due to its aesthetic it can be integrated directly as a household appliance 
becoming part of the kitchen or it can be located in a suitable technical space.

1. Pusher of technical water 40 l, with 50 mm insulation, for fast defrosting in 
winter and stability in the delivery water temperature.

2. Tank of domestic  hot water  190 l, with 50mm insulation and Anti-Legionella 
System, zero consumption.

3. Electrical plugging box of the heat pump.
4. Control Panel and heat pump programming device.
5. Pump; DC Inverter low-power compliant with Directive ERP up to values of 

EEI≤0,21 system side.
6. Manometers of system side for the control of the correct flow, complete of 

taps.
7. Double expansion vessel, system side and ACS/DHW side.
8. Pump of the heat pump;  DC Inverter low-power consumption type.
9. Instantaneous heat-exchanger, DHW side, in stainless steel AISI304.
10. Valve on/off, 3way system side and ACS/DHW side.
11. Instantaneous heat-exchanger in stainless steel AISI 304, system side.
12. Probes, flow meters and pressure release valves for the control of the system.

The internal module Thron is complete of all the needed for its good operation.

The connections are on the rear side of the top of 
the module so that they are not visible from the 
inside of the room.

Antifreeze kit
As an option you can provide the antifreeze kit for installation in very cold climates. 
This kit is used to prevent that water of the defrost can freeze in the collection 
tank. It works with an Integrated Climate Curve studied to compensate the thermal 
losses of the house due to the varying external temperatures.

Integrated location

Quick connections

Components

High certified efficiency 
COP ≥ 4,19 w/w

EER ≥ 3,91 w/w

External unit technical data Internal unit technical data Control panel of the 
internal module THRON

H Max.

Water piping to the unit Octopus 1 inch M x 15m Max.

Mains water inlet 3/4 inch M

ACS/DWT users 3/4 inch M

 6 -8 kW

10 -12 kW

14 -16 kW

Dimensione Mod. 6-8 10-12 14 14T 16T

Width mm 925 1047 1060 1060 1060

Depth mm 380 465 455 455 455

Height m 785 913 1405 1405 1405

Weight kg 62 83,5 112,2 112,2 123

Supply voltage V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50

Dimension Mod. 6-8 10-12 14-16

Width mm 595 595 595

Depth mm 705 705 705

Height mm 1830 1830 1830

Weight kg 202 203 205

Weight solar vers. kg 217 218 220

Supply voltage V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Mod. 6-8-10-12-14-14T-16T

Liquid pipes mm 3/8 SAE

Gas Pipelines mm 5/8 SAE

Max piping length m 30

Maximum height difference 
in and outdoor units

m
15/20 for 6-8-10-12

20/25 for 14-14T-16T

De interne unit Thron 
is compleet geassembleerd 
en klaar voor gebruik 
1.  De bu� er voor technisch water 40Lieter 

met 50mm schuimisolatie, voor snelle 
ontdoing in de winter en een continue 
aanvoer van warm water.

2.  De Bu� er voor sanitair water 190 L, met 
500mm isolatie en anti legionella systeem, 
zonder energie verlies.

3. Elektrische Controle unit
4. Besturingspaneel voor warmtepomp
5. Waterpomp
6.  Manometers voor controle en afstellen van 

het systeem
7. Dubbel expansievat
8. Waterpomp voor warmtewisselaar
9.   Directe warmtewisselaar voor sanitair-

water
10. Drieweg klep
11. Warmtewisselaar voor systeem water
12. Sensoren, en overdruk ventielen.

Geïntegreerde locatie
Alle componenten die nodig zijn voor de interne unit 
zijn onder gebracht in een relatief kleine artistieke 
kast. Deze kan eenvoudig in een keuken / bijkeuken 
of technische ruimte worden geplaatst.

Snelle Connectie’s
Alle benodigde aansluitingen voor koud en warm 
water  bevinden zich bovenop de unit en zijn op deze 
manier niet zichtbaar in de ruimte. 

Display op 
interne unit

OCTOPUS
Air handling unit and heat 
recovery 

H Max.

Dimensione Mod. 6-8 10-12 14 14T 16T

Width mm 925 1047 1060 1060 1060

Depth mm 380 465 455 455 455

Height m 785 913 1405 1405 1405

Weight kg 62 83,5 112,2 112,2 123

Supply voltage V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50

Mod. 6-8-10-12-14-14T-16T

Liquid pipes mm 3/8 SAE

Gas Pipelines mm 5/8 SAE

Max piping length m 30

Maximum height di� erence 
in and outdoor units

m
15/20 for 6-8-10-12

20/25 for 14-14T-16T

Dimension Mod. 6-8 10-12 14-16

Width mm 595 595 595

Depth mm 705 705 705

Height mm 1830 1830 1830

Weight kg 202 203 205

Weight solar vers. kg 217 218 220

Supply voltage V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
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WTW installatie met 90% energie e�  ciëntie
De Octopus is een luchtbehandelingsysteem met een ingebouwde  warmte 
terug win systeem. Dit betekend dat de lucht in huis wordt gezuiverd zonder 
verlies van warmte. Het Thermisch vermogen van de Octopus is 10Kw koude en 
warme lucht. Het systeem is modulerend van 0-100%. De maximale e�  ciëntie is 
haalbaar door de nieuwste type warmtewisselaars en ventilatoren.

Snelle installatie

OCTOPUS Luchtbehandelings-unit en WTW

Altijd warm water
■     21 liter p.m. (warmtepomp)

40 liter p.m. (warmtepomp + 
elektrisch element opslag) 

■     Anti-legionella systeem ■     Geen temperatuur verlies door slimme 
opvang in een boiler

Componenten van de Octopus
1. Aanzuiging vuile lucht.
2. Gelijkstroom Ventilatoren voor laag verbruik
3. 2 weg klep
4. Warmte terug win unit met hoge e�  ciëntie
5. Kanaalverdeler voor ruimtes
6. Aanzuiging van onder
7. Gelijkstroom Ventilatoren voor laag verbruik
8. Warmtewisselaar
9. Afvoer van vervuilde lucht naar buiten
10. Inlaat verse lucht van buiten
11. M5 speciale Acryl � lter
12. Filter G3
13. Interne omleiding
14. 5 circuits kanalen 125mm
15. Behandelde lucht voor kamers

Dimension Mod. OCTVMC 5 OCTVMC 10

Length mm 1160 1808

Depth mm 939 939

Height m 240 240

Weight kg 49 77

Technische gegevens 

1

2
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Operationele schets voor verwarmen in de winter met warmtewisselaar

Operationele schets voor verkoelen in de zomer met warmtewisselaar
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Technische Data Warmtepomp THRON
THRON 06 08 10 12 14 14T 16T
Cooling capacity (1) kW 3.65~6.87-7.56 * 4.65~8.52-9.12 * 5.4~10-11.35 * 5.4~11.9-13.1 * 6.7~13.8-15.2 * 6.7~13.8-15.2 * 8.7~15.69-16.30 *

Absorbed power (1) kW 1.69 2.18 2.26 2.65 2.93 2.93 3.2

E.E.R. (1) W/W 4.06 3.91 4.43 4.49 4.72 4.72 4.90

Cooling capacity (2) kW 2.32~5.07-5.58 * 2.95~6.12-6.73 * 3.27~7.56-8.83 * 3.27~8.49-9.6 * 5.3~11.46-12.05 * 5.3~11.46-12.05 * 6.30~14.64-16 *

Absorbed power (2) kW 1.74 2.11 2.43 2.74 3.7 3.7 4.52

E.E.R. (2) W/W 2.91 2.90 3.11 3.10 3.10 3.10 3.24

SEER (5) W/W 3.59 3.61 4.63 4.73 4.51 4.51 4.77

Heating capacity (3) kW 2.84~6.77-7.37 * 3.56~8.09-8.90 * 4.69~10-10.8 * 4.69~12.1-12.7 * 5.5~13.76-15.1 * 5.5~13.76-15.1 * 7.1~15.21-15.90 *

Absorbed power (3) kW 1.47 1.85 2.26 2.89 3.2 3.2 3.45

C.O.P (3) W/W 4.61 4.37 4.43 4.19 4.3 4.3 4.41

Heating capacity (4) kW 2.28~6.27-6.90 * 2.88~8.00-8.80 * 3.9~9.51-10.3 * 3.9~11.3-12.1 * 5.3~13.55-14.9 * 5.3~13.55-14.9 * 6.5~15.17-15.80 *

Absorbed power (4) kW 1.83 2.4 2.74 3.32 4.04 4.04 4.38

C.O.P. (4) W/W 3.43 3.33 3.47 3.41 3.35 3.35 3.46

SCOP (6) W/W 3.92 3.91 4.24 4.31 4.01 4.01 4.07

Energy e�  ciency ** A++  / A+ A++  / A+ A++  / A+ A++  / A+ A++  / A+ A++  / A+ A++  / A++

Compressor type Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Fans n° x  kW 1 x 0,15 1 x 0,15 1 x 0,15 1 x 0,15 2 x 0,15 2 x 0,15 2 x 0,15

Power supply V~, Ph, Hz 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 400V/ 3P+N+T~50Hz

Sound Power (7) dB(A) 62 62,5 63 63,5 65,5 65,5 66,0

Noise pressure (8) dB(A) 22 22 28 28 28 28 28

Pump power (3) kW 0.075 0.075 0.09 0.09 0.14 0.14 0.14

Water � ow  (3) m3/h 1.16 1.39 1.72 2.08 2.37 2.37 2.62

Useful water pressure (3) kPa 67 47 57 34 67 47 57

Pump EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23

Water connections inch 1”M 1”M 1”M 1”M 1”M 1”M 1”M

Gas connections inch 3/8-5/8 SAE 3/8-5/8 SAE 3/8-5/8 SAE 3/8-5/8 SAE 3/8-5/8 SAE 3/8-5/8 SAE 3/8-5/8 SAE

Min. water volume l 18 25 35 45 18 25 35

Legend
(1)  Chilled water  from 23 to 18 ° C, ambient air temperature 35 ° C.
(2)  Chilled water  from 12 to 7 ° C, outdoor air temperature 35 ° C.
(3)  Heated water  from 30 to 35 ° C, ambient air temperature 7 ° C B.S. / 6 ° C B.U.
(4)  Heated water  from 40 to 45 ° C, ambient air temperature 7 ° C B.S. / 6 ° C B.U.
(5)  Cooling: Water temperature IN/OUT: 7/12 °C
(6)  Heating: average climatic condition: Tbiv = -7 °C; Water temp. IN/OUT 30/35 °C
(7)  Sound power, heating mode, condition (3). Value on the basis of measurement 

in accordance with the UNI EN ISO 9614-2
(8)  Sound pressure level of the indoor unit, in free � eld, at 1m from the unit in accordance 

with ISO 3744. 
*  Maximum power related to max frequency (Hz), not factory enable.
**  Water 35/55 °C
COP = Coe�  cient of performance (COP)
E.E.R. = Energy E�  ciency Ratio (EER) 
ESEER or SEER = Seasonal Energy E�  ciency Ratio (SEER)
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Technische data Octopus OCTOPUS
OCTOPUS OCTVMC 5 * OCTVMC 10
Total cooling capacity (Water) (7º-12ºC) (1) KW 5,31 10 kW (5,31 kW x 2 )

Sensible cooling capacity (Water) (7º-12ºC) (1) KW 3,98 8 kW (3,98 kW x 2)

Total cooling capacity (Water) (12º-16ºC) (2) KW 3,09 6 kW (3,09 kW x 2)

Sensible cooling capacity (Water) (12º-16ºC) (2) KW 3,09 6 kW (3,09 kW x 2)

Total heating capacity (Water) (50ºC) (1) KW 7,4 14,5 kW (7,4 kW x 2)

Total heating capacity (Water) (45º-40ºC) (3) KW 6 12 kW (6 kW x 2)

Total heating capacity (Water) (40º-35ºC) (3) KW 4,65 9,1 kW (4,65 kW x 2)

Total heating capacity (Water) (35º-30ºC) (3) KW 3,26 6,5 kW(3,26 kW x 2)

Minimum air� ow m3/h 200 200 + 200

Maximum air � ow (ducts of 6 meters) m3/h 1000 1000 + 1000

Fresh air � ow rate m3/h 100 200

Water volume L 1,56 liter 1,56 liter x 2

Fans of cooling/heating unit EC brushless 2 x EC brushless

Fans of ventilation unit 2 x EC brushless 2 x EC brushless

E�  ciency heat recovery unit 90% 90%

By-pass function SI SI

Filters of Ventilation unit M5 Acrilic M5 Acrilic

Filters of Cooling/heating unit G3 G3

Valves 3 ways / 4 doors 3 ways / 4 doors

Water connections 3/4" 3/4"

Max electric absorption W - A 270 Watt / 3,3 Amp 450 Watt / 3,3 Amp

Min electric absorption W - A 120 Watt / 0,5 Amp 150 Watt / 0,7 Amp

Power supply V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Length mm 1160 1808

Depth mm 939 939

Height m 240 240

Weight kg 49 77

Legend
(1)  Test conditions according to Eurovent / EN14511
(2)  Room air temperature 27°C/47%U.R.
(3)  Room air temperature 20°C 
*  Only predisposed for Mono-Zone control and in association with Heat Pump THRON 06



12

Octopus-ventilatie, 
warmtewisselaar en lucht� lter

Binnen unit

Domotica via 
tablet of telefoon

Onafhankelijk 
controle systeem

Buiten Unit

Werkbereik 
De units zijn ontwikkeld en gemaakt om in de 
zomer te werken met een condensatie unit voor 
buitentemperaturen tussen de -10 C̊ en +46 C̊.
Als de unit werkt als warmtepomp kan de buiten-
temperatuur tussen -15 C̊ en +40 C̊ � uctueren. 
En voor de uitgaande watertemperatuur zie de 
onderstaande tabel.

Levering en montage:
JustFire Nederland kan de gehele levering en montage verzorgen inclusief het plaatsen van verlaagde plafonds.
Indicatieve prijzen voor verlaagde plafonds zijn; systeemplafond 45 € m2, gipsplafond 97,50 € m2 excl lichtarmaturen.

controle systeem

Buiten Unit
Binnen unit

* With electric heater ON

Water chiller mode min max

Ambient temperature °C -10 +46

Outlet water temperature °C +5 +25

Heat pump mode min max

Ambient temperature °C -18 +30

Outlet water temperature °C +25 +63 *

Heat pump for hot domestic water min max

Ambient temp. with max water temp. 48°C °C -15 +40

Ambient temp. with max water temp. 55°C °C -15 +35

Outlet water temperature °C +20 +63 *


