WARMTEPOMP
MONOBLOC

De juiste oplossing voor jou: WARMTEPOMP MET VLOERVERWARMING
• Bulex (Vaillant group) is marktleider in België: dat is zekerheid
• Hoogwaardige compressor: 5 jaar fabrieksgarantie
• Geen koelleiding nodig: onderhoudsvriendelijk en duurzaam systeem
• De zuinigste oplossing in combinatie met vloerverwarming

SYSTEMS

• 5 x minder verbruiken dan elektrische verwarming
• Ingebouwde boiler 190 liter tot 60°C: groot sanitair comfort
• Hermetisch gesloten swingcompressor: fluisterstil
• Standaard omkeerbaar: actief koelen in de zomer

SUPPORT

• Voorzien van back-up weerstand: optimaal rendement en lager verbruik
• Voorzien van kits en instructieboek: zorgeloos aansluiten
• Geen gasaansluiting nodig: kostenbesparend en veilig
• Geen fossiele brandstoffen: de ecologisch verantwoorde keuze

SERVICE

• Combineer met onze zonnepanelen, zo ga je voor een nulverbruik en zero emissie!

A+
A
Wist je datje….
Een monobloc is een plug and play
oplossing. De hele koeltechnische
installatie staat buiten waardoor je
geen koeltechnische leiding plaatsen.
Dit maakt het een eenvoudig product
om zelf te plaatsen.

BUITENUNIT

VERMOGEN

COP

TYPE

GEWICHT

AFMETINGEN

Genia Air 5

4,7kW (bij A7)

4,7

Small

90 kg

80H x 98B x 36D

Genia Air 8

7,6kW (bij A7)

4,5

Small

105 kg

95H x 111B x 42D

Genia Air 11

10,6kW (bij A7)

4,3

Small

129 kg

95H x 111B x 42D

Genia Air 15

14,6kW (bij A7)

4,5

Large

165 kg

135H x 111B x 42D

Slimme zelfbouw
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• Opgestart door onze eigen techniekers

WARMTEPOMP
MONOBLOC

Hoe werkt een warmtepomp*:

35°C
-1°C
+5°C

SUPPORT

De gemiddelde buitentemperatuur in Vlaanderen in de winterperiode is 7°C.
De buitenunit zuigt lucht van 7°C aan en onttrekt 8°C energie aan de buitenlucht door middel van compressie
van het koelmiddel. Deze 5°C energie wordt getransporteerd naar de binnenunit en daar afgegeven aan de
vloerverwarming. De vloerverwarming warmt de woning moeiteloos op tot 22°C. En zo maak je van 7°C buiten,
22°C binnen met een minimum aan elektrische stroom.

0,10 €/kWh

1kW
Gas
Aardgas = 2,5x goedkoper

≈ COP 1

0,10 €/1kW

Warmte

Verbruik

Warmtepomp = 5x zuiniger

0,25 €/kWh

COP 5

1kW

5kW

Stroom

Warmte

€

10cent

1kW

SERVICE

je halveert je verbruik
0,25€/5kW

5cent
Verbruik

€

Wat bespaar je nog: **
•
•
•
•
•
•
•

50% minder verbruik:

- €500 /jaar

Geen gasaansluiting nodig:

- €500 (éénmalig)

Geen onderhoud:

- €100 /jaar

Combinatie met PV-panelen:

- €500 /jaar

Premie (renovatie):

- €1500 (éénmalig)

E-peil punten (nieuwbouw):

- tot 20 punten

Ecologische inpakt

- niet te becijferen

* We gaan uit van gemiddelden in Vlaanderen met een vloerverwarmingssysteem.
** Prijzen en rendementen zijn gemiddelden. Ze zijn indicatief en niet bindend.
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7°C

SYSTEMS

