


waarbij:
• Q platenwarmtewisselaar – door platen-
    warmtewisselaar teruggewonnen warmte (kW)
• Q warmtepomp – door condensor van
    warmtepomp truggewonnen warmte (kW)
• N venlatoren – door venlatoren verbruikte
    energie (kW)    energie (kW)
• N compressoren – door compressoren 
    verbruikte energie (kW)

Een convenonele luchtgekoelde warmte- 
pomp gebruikt de omgevingslucht voor het 
verdampingsproces en in de winter kan deze 
lucht dalen tot een temperatuur van -10°C, 
-15°C of zelfs -20°C.  Het onrekken van 
warmte aan de omgevingslucht is dan
een ineen inefficiënt proces.  De    
daarentegen gebruikt de afvoerlucht van
de ruimte.  Onder normale condies ligt de
temperatuur van binnenruimten tussen
20-24°C.  Eerst wordt 60 – 65% van de warmte
teruggewonnen door de platenwarmte-
wisselaar waarna de lucht met een temperatuur
tussen 4 - 10°C de verdamper van de wartussen 4 - 10°C de verdamper van de warmte-
pomp bereikt voor terugwinning van de 
resterende  35 -40%.  Dankzij deze methode 
bereiken we een systeem-COP van 10 en wordt
ijsvorming op de verdamper vermeden (iets 
wat in alle convenonele warmtepompen 
gewoonlijk optreedt).  Daardoor
biedt de biedt de “deforst” = 0 min.

warmte terugwinnen. Dit gebeurt in twee 
opeenvolgende fasen:

ENERGIEZUINIGHEID

CONCEPT

Het realiseren van een comfortabel micro-
klimaat is rechtstreeks gerelateerd aan de 
aanwezigheid van kwalitaef hoogwaardige
venlae. Het is bewezen dat een aanzienlijk
deel van de binnen een gebouw verbruikte
energie helaas verloren gaat als gevolg van 
slecslechte venlae.  Dit feit hee financiele 
gevelogen voor de gebruikers en draagt bij 
aan vervuiling van het milieu.

Theoresch onderzoek en prakjktoepassingen
tonen aan dat lagere energiekosten voor en 
hogere efficiency van venlaesystemen een-
voudig geraliseerd kunnen worden door de warmte
in de afvoerlucht van een ruimte te benuen. 
Daarin kan de oplossing van Damvent een 
belangrijbelangrijke rol spelen.
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De warmtepomp omvat 1 circuit
en gebruikt een milieuvriendelijk
koudmiddel (R407C).  

De                          02 beschikt over
een schroefcompressor en de
                          01 is voorzien van 
een roeen roterende compressor.

Het is mogelijk om capaciteits-
regeling toe te voegen (oponeel).
Voor deze ope moet de unit
voorzien zijn van plugvenlatoren
omdat die beschikken over een
ingebouwde frequeneregelaar.





de warmtepomp uit en levert de unit
onbehandelde verse lucht aan de ruimte.

Recirculae (ope wintermodus) -
Deze modus is alleen mogelijk als een 
aanvullende mengkast op de behuizing
van een unit wordt gemonteerd. Deze
wordt uitsluiwordt uitsluitend gebruikt voor het 
ontdooien van de verdamper en de
platenwarmtewisselaar in verwarmings-
stand bij lage buitentemperatuur en lage
temperatuur van toevoerlucht.  De regel-
kleppen voor verse lucht en afvoerlucht
sluiten en de regelklep voor recirculae
opeopent. Dezelfde lucht passeert de unit - 
lucht uit de ruimte.

Funce van de luchtbehandelingskast

De                     is ontworpen om verse lucht te behandelen





Installae vereist meer ruimte

Hogere kosten voor GBS – twee of meer systemen vereist

Hogere netspanning vereist – hogere kosten voor bekabeling

Gedeeld bedienings- en regelsysteem

Extra arbeidskosten

Pompen voor watersystemen

Leidingen, bevesgingsmiddelen, isolae, enz.

Boiler voor watersystemen - voor gebruik bij zeer lage buitentemp.

In buitenlucht geplaatste luchtgekoelde warmtepomp

LBK met DX / watergedeelte

Warmteterug-
winning unit 
voor venlae
 met geïntegreerd
warmtepomp,
automasche
bediening en bediening en 
een regelsysteem

VERGELIJKING KAPITAALKOSTEN

ADVANTAGES





Deze cijfers zijn representaef en kunnen variëren op basis van
klantspecificaes, gebruikte componenten en fabrieksverbeteringen.
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