
     8 |   CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

     8 |   CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

WATER/WATER-WARMTEPOMP

• EXOTROL – STUUREENHEID VOOR 
EXOTIC S EN EXOTANK VPS
De ExoTrol-eenheid wordt vlakbij de ExoTank VPS 
opgesteld en aangesloten aan de elektrische bedi-
eningskast. De meegeleverde kabels met meer-
pinsstekkers worden verbonden met de ExoAir en 
de ExoTank VPS. De elektrische installatie verloopt 
snel, gemakkelijk en veilig, aangezien de kabel-
stekkers overeenstemmen met de aansluitingen 
van de ExoAir en de ExoTank VPS en niet abusief 
kunnen verwisseld worden.

• AANSLUITING EXOTIC S WARMTE-
POMP OP VPX 300
Met geintegreerde computergestuurde controle 
eenheid. Ideale combinatie voor verwarming en 
sanitair warm water.

Voor meer info Exotank VPS en Exotank VPX 300 
zie pagina 11

Exotic S is een water/water-warmtepomp 
voor privéwoningen en kleine apparte-
mentsgebouwen. De warmtepomp wordt 
geleverd als compleet geheel, waarvoor 
alleen nog externe aansluiting van water en 
elektriciteit nodig is. De eenheid voldoet aan 
de huidige reglementering voor koelappa-
ratuur, elektrische installaties, drukvaten en 
CE-markering.

De Exotic S  is gebouwd op een chassis van 
roestvrij staal met goed isolerende en 
geluidsdempende onderdelen. De nieuwe 
hoogtechnologische scroll compressor, de 
geïsoleerde en zuurbestendige warmtewis-
selaar in inox zorgt voor een bijzonder hoge 
efficiëntie van de warmtepomp.
De twee ingebouwde circulatiepompen zijn 
ruim bemeten en van hoge kwaliteit.

EXOTIC S • AFMETINGEN

In overeenstemming met SS EN 255 voor instromende koelmiddelen bij 0 °C en uitstromende verwarmings-
media bij 35 °C en 50 °C. Exclusief het verbruik voor de circulatiepompen.
Onder voorbehoud van het recht op technische wijzigingen.

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

MODEL

 
    

  Exoti c S6 Exoti c S8 Exoti c S12 Exoti c S17
      
  Compressor ZH19 ZH21 ZH30 ZH45
    
  Ingangs-
  temperatur °C 35 50 35 50 35 50 35 50 
         
  Verwarmigs
  vermogen kW 7,3 6,75 8,0 7,4 11,55 10,8 16,9 15,6 
         
  Verbruikt elektrisch
  vermogen kW 1,62 2,07 1,76 2,25 2,48 3,26 3,63 4,59 
        
  Prestati ecoëffi  ciënt COP 4,5 3,3 4,5 3,3 4,7 3,3 4,7 3,4
              
  Nett ogewicht kg 109 111 129 139 

  
Afmeti ngen BxDxH  598x650x(885-920) voor alle modellen

EXO TANK VPS 300/500EXO TANK VPS 300/500

EXO TANK VPX 300

Intelligent buffervat
van EURONOM
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EXOTIC S – De 
warmtepomp voor 
milieuvriendelijke 
kostenbesparende 
huishoudelijke 
verwarming
De geothermische Euronom Exoti c S warmtepompen 
zijn ontworpen om warmte te winnen uit grondlagen 
via diepteboringen, horizontale captati enett en in de 
tuin of captati emanden. Via circulati e in een primair 
gesloten watersysteem wordt deze grondwarmte ge-
bruikt door de warmtepomp die deze energie via een 
hoogwaardige scroll compressor op een hoger warm-
te niveau gaat brengen. Door dit warmtepomp prin-
cipe kan de temperatuur van het secundaire circuit 
opgevoerd worden naar maximaal  60°.
Aangesloten op de Exotank VPS of VPX 300 zorgt deze 
combinati e voor een kosteneffi  ciënte verwarming en  
een comfortabel binnenklimaat.

HOOG RENDEMENT
De Exotic S is uitgerust met een nieuwe, geoptimaliseerde scroll 
compressor, die samen met een extra grote verdamper en een 
extra grote condensor, zorgt voor een hoge prestatiecoëfficiënt 
(COP).

DE HOOGSTE KWALITEIT
Het ontwerp van de Exotic S is het resultaat van een lange 
ervaring met de ontwikkeling van verwarmingssystemen 
voor het Scandinavische klimaat. De Exotic S is volledig in 
inox voor een maximale levensduur.

DOELTREFFENDE GELUIDDEMPING
Een belangrijk kenmerk van de Exotic S is het lage 
geluidsniveau, dat bij vroegere water/water-warmtepompen 
irriterend kon zijn. De Exotic S is voorzien van een geluid-
dempende laag voor zowel laag- als hoogfrequente geluiden.

WIJ STAAN U BIJ!
Als u advies wenst over de aansluiting of een berekening van de 
besparingen, neem dan contact op met ons of met een van onze 
ervaren distributeurs.

5 op 1
efficiëntie
(COP 4,7)

Ontworpen voor het Noord-Europese klimaat!

WATER/WATER-WARMTEPOMP


