
HEAT PUMP SystemsHEAT PUMP

Warmtepompen voor de bereiding
van sanitair warm water EUROPA

Voorbeeld C
   Europa 323 DK
    • Ventilatie van woonruimtes op basis van afvoerlucht
    • Installatie in werkplaats, met verwarmingswarmtepomp
    •   Recuperatie van de warmte in de afvoerlucht voor de bereiding van warm water
    •    Bijkomend voordeel: ventilatie van woonruimtes (hygiënisch systeem met enkele buis),

evacuatie van lucht in vochtige ruimtes (badkamer, toiletten, keuken), extra koele lucht
dankzij wandroosters in de woonruimte en/of hal

Voorbeeld A 
   Europa Mini IWP, 303 DKL & 323 DK
    • Installatie in de stookplaats
    • Warmwaterbereiding op basis van de warmte uit de omgevingslucht
    • Bijkomend voordeel: koeling van voorraad- en wijnkelders

Voorbeeld B
   Europa Mini IWP, 303 DKL & 323 DK
    • Installatie in de wasplaats
    • Warmwaterbereiding op basis van de warmte uit de omgevingslucht
    • Bijkomend voordeel: was drogen in de installatieplaats, ontkalkt water voor stoomstrijkijzer
    • Zeer efficiënte ontvochtiging

Europa, de wereldkampioen
Goedkoop water verwarmen op elk moment? Dit is vanaf nu mogelijk dankzij de ver-
nieuwende technologie van OCHSNER.

De nieuwe generatie Europa warmtepompen, ontwikkeld voor de productie van sanitair warmwater, 
is de enige op de markt die meerdere overtuigende voordelen heeft:
l Het rendement van de Europa warmtepompen werd nog verbeterd 1. In het verleden was het

rendement al bijzonder goed, nu is dit rendement meer dan overtuigend.

l In warmtepompmodus biedt de nieuwe rotatieve compressor de mogelijkheid om een water
temperatuur tot 65°C te bereiken.

l Een beduidend hogere COP (coefficient of performance) betekent goedkoper en meer warm
water.

Split of compact systeem
Een exclusiviteit van OCHSNER is de keuze tussen warmtepompen van het type SPLIT met extern 
reservoir of COMPACT (MONOBLOK) met geïntegreerd warmwaterreservoir van 300 liter.

De voordelen van een zonnesysteem
Gezien de huidige situatie van de markt en dankzij snelle terugverdientijd van de investering is het 
nu interessanter dan ooit uw warmtepomp aan te sluiten op een thermisch of fotovoltaïsch zonne-
systeem. De Europa 323 DK kan zijn stroomopname aanpassen aan de input van gratis, propere 
stroom geleverd door de PV-installatie. Bovendien kan dankzij de ingebouwde spiraal-warmtewis-
selaar een externe warmtebron worden ingeschakeld. Dit kan een thermische zonne-installatie zijn, 
die heet water produceert zonder enige uitstoot of stroomverbruik, of een klassieke verwarmings-
ketel op pellets, stookolie of gas.

Veel meer dan de bereiding van sanitair warm water
De multifunctionele pompen van het type Europa staan garant voor een efficiënte ontvochtiging, koeling 
of ventilatie.

1 Record van de beste rendementen, gemeten door de onafhankelijke experts van het warmtepompen testcentrum te Buchs in Zwitserland (www.wpz.ch )
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De meest vooruitstrevende TECHNISCHE OPLOSSINGEN 
voor uw comfort

Een investering voor de TOEKOMST
Zeer hoge betrouwbaarheid dankzij streng geselecteerde onderdelen.

Ecologische koelmiddelen
Onze systemen werken met de milieuvriendelijke koelmiddelen R134a en R407C (zonder CFC's 
en niet ontvlambaar) die zeer hoge prestatiecoëfficiënten mogelijk maken. De  bereiding van 
warm water gebeurt met behulp van een ingebouwde platenwarmtewisselaar en een ingebouwde 
drukvoedingspomp.

Warmwaterreservoir
De gecombineerde systemen werken met waterreservoirs met een inhoud van 300 liter die 
vervaardigd zijn uit kwaliteitsmaterialen. Voor een langdurige anticorrosiebescherming zijn deze 
reservoirs voorzien van twee vacuüm aangebrachte emaillagen, perfect geïsoleerd met HCFK-
vrij polyurethaan en voorzien van twee magnesium beveiligingsanoden (lange levensduur). Het 
reservoir is ook voorzien van een warmtewisselaar met gladde buizen voor een extra warmtebron 
(bv. zonne-installatie of stookketel met brandstof - model Europa 323 DK).

Verwarmingselement
De reservoirs van de compacte toestellen zijn voorzien van elektrische verwarmingselementen om 
tijdelijke pieken in de warmwaterbehoefte op te vangen of als buffer te functioneren. De maximale 
warmwatertemperatuur (65°C) wordt bereikt in de warmtepomp-modus, zonder verwarmingselement.

Krachtige rotatiecompressor maakt watertemperaturen tot 65°C mogelijk.

Stevige en duurzame drukvoedingspomp, zelfs met water van slechte kwaliteit.

Behuizing van geëxpandeerd polystyreen (EPS), zeer goede isolatie, zeer goede geluiddemping.

Nieuwe soepele en goed geïsoleerde koelleidingen staan garant voor een stille werking
met minimale trillingen.

Ontdooiing van de verdamper met warm gas voor een betrouwbare werking wanneer de aangezogen lucht 
een temperatuur heeft van minder dan 0°C (model Europa 323 DK).

Verdamper met hoge capaciteit voor een optimale warmteoverdracht en een betrouwbare werking bij zeer lage 
luchttemperaturen.

Warmtewisselaar met platen van speciaal staal voor zeer hoge prestatiecoëfficiënten.

Spiraalvormige behuizing met geoptimaliseerde stroomlijn: 
 • maximaal ventilatorrendement
 • minimaal drukverlies in het systeem

Radiaalventilator met voldoende hoog debiet voor rechtstreekse aansluiting op een ventilatiesysteem.

Elektronische regeling met groot display, timer- en beheerprogramma's voor ontdooiingscycli met warm gas
(model Europa 323 DK).
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Europa Mini IWP

Europa 303 DKL

Split

Met reservoir van 300 liter
Zonder zonneregister
Voor gezinnen tot 5 personen
Watertemperatuur tot 65°C in warmtepomp-modus 
Aansluitklaar, geleverd met stekker
Eenvoudige installatie
Standaard uitgerust met een elektrisch verwarmingselement
Kanaliseerbaar DN150 tot 20 m
Standaard uitgerust met 2 beschermanoden van magnesium
Anti-legionellafunctie door warmtepomp
Geoptimaliseerde warmteuitwisseling
Regeling Tiptronic Light

Toepassingsdomeinen
Warmwaterbereiding
Koeling van voorraadkamers
Luchtontvochtiging in kelders 

Bereiding van sanitair warm water 
met energie uit de omgevingslucht  of afvoerlucht

Voor een extern reservoir tot 500 liter
Voor gezinnen tot 5 personen
Watertemperatuur tot 65°C in warmtepomp-modus 
Aansluitklaar, geleverd met stekker
Eenvoudige installatie
Compacte afmetingen
Kanaliseerbaar DN150 tot 20 m
Ingebouwde warmtewisselaar
Vullen van het reservoir door geïntegreerde circulatiepomp
Anti-legionellafunctie door de warmtepomp
Ook met reservoir van 300 of 500 liter beschikbaar
Ook met reservoir van 750 liter beschikbaar («Twin-Solution»)
Regeling Tiptronic light 

Toepassingsdomeinen
Warmwaterbereiding
Koeling van voorraadkamers
Luchtontvochtiging in kelders 
Combinatie mogelijk met bestaande pelletkachel, zonnesysteem of verwarmingsketel

Monoblok
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Europa 323 DK
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Europa Mini EWPSplit

Voor een extern reservoir tot 500 liter
Voor gezinnen tot 5 personen
Watertemperatuur tot 60°C in warmtepompmodus 
Aansluitklaar, geleverd met stekker
Eenvoudige installatie
Compacte afmetingen
Koperen collector (75 m) in de tuin te leggen om de aardwarmte te benutten
door directe verdamping (gas R407C) tot 1700 uur per jaar
Ingebouwde warmtewisselaar
Vullen van het reservoir door geïntegreerde circulatiepomp
Anti-legionellafunctie door warmtepomp
Ook met reservoir van 300 of 500 liter beschikbaar
Ook met reservoir van 750 liter beschikbaar («Twin-Solution»)
Regeling Tiptronic Light

Toepassingsdomeinen
Warmwaterbereiding met hoog rendement
Hulpverwarming door bufferreservoir
Energievoorziening voor energiezuinige woningen
Combinatie mogelijk met bestaande pelletkachel, zonnesysteem of verwarmingsketel

Bereiding van warm water met aardwarmte

Met reservoir van 300 liter
Voor gezinnen tot 5 personen
Watertemperatuur tot 65°C in warmtepomp-modus 
Aansluitklaar, geleverd met stekker
Eenvoudige installatie
Thermostaat in dompelhuls op de vulleiding van de boiler
Warmtewisselaar voor externe warmtebron 
Standaard uitgerust met elektrisch verwarmingselement
Kanaliseerbaar DN150 tot 20m lang
2 beschermanoden van magnesium
Anti-legionellafunctie door warmtepomp
Geoptimaliseerde warmteuitwisseling
Regelbaar luchtdebiet
Ontdooiing met warm gas voor luchttemperaturen onder 0°C
Zonnekit in optie
Tiptronic Plus bediening met touchpanel voor een eenvoudige besturing van:

- Warmwaterregeling met naar keuze hygiëne- of comfortinstelling
- Ingebouwde real-time klok
- Ventilatiefunctie met geïntegreerde toerentalregeling en timerfunctie
- Warmtepompwerking met ontdooifunctie voor gebruik tot -5°C
- Standaard zonneregeling voor een eventueel, door de klant voorzien, thermisch zonnesysteem
- Met de SmartGrid functie van de Tiptronic Plus is de Europa 323 DK nu al uitgerust voor

Smart Metering

Toepassingsdomeinen
Warmwaterbereiding
Koelen van voorraadkamers
Ontvochtigen van kelders
Ventilatie
Combinatie mogelijk met bestaande pelletkachel, zonnesysteem of verwarmingsketel

Monoblok
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SOLAR WATER Heating

EUROPA MINI IWP 303 DKL 323 DK MINI EWP 1 MINI EWP 2

L21/W15-55 L21/W15-55 L21/W15-55 E4/W15-55 E4/W35 E4/W15-55

kW 2,2 2,2 2,2 3 2,7 3
kW 0,5 0,5 0,54 0,73 0,67 0,73

4,4 4,4 4,4 4,1 4 4,1
db(A) 49 49 49 35 35 35

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
A 2,93 2,93 2,93 3,8 3,6 3,8
A 13 16 16 13 13 13

kW - 1,7 1,7 - - -
°C +6/+30 +6/+30 -5/+30 - - -
°C +60 +65 +65 +60 +60 +60
°C - - +65 - - -
°C - +65 +65 - - -

R134a R134a R134a R407c R407c R407c

Cu PE Cu PE Cu PE
- - -

1 1 1 1 1 1
l - 300 300 - - -

bar - 6 6 - - -
- - - -
- - - -

bar - - 4 - - -
°C - - 90 - - -
m² - - 1,4 - - -

m³/h 510 510 360 - 510 - - -
- - -

Pa 80 80 80 - - -
mm 650x426 650x1850 650x1850 650x426 650x426 650x426
kg 45 165 165 43 43 43

CODE 110245 - - 130245 130245 130246
CODE - 110232 110261 - - -

incl. - - incl. incl. incl.

- - - incl. incl. incl.

CODE 180001 - - 180003 180003 180009

CODE 180002 - - 180004 180004 180010

CODE 180007 - - 180008 180008 180011

CODE 930207 930207 - - - -

Warmtebron Omgevingslucht of afvoerlucht Aardwarmte
Warmtepompvermogen bij
Bouwtype Split (ingeb. WW) Monoblok Monoblok Split (ingebouwde WW)
Verwarmingsvermogen
Stroomverbruik
COP  1  2 

Geluidsdrukniveau
Elektrische voeding
Stroomsterkte
Beveiliging (activeringsdrempel «C»)
Sturing Elektronisch Elektronisch Elektronisch  3 Elektronisch Elektronisch
Verwarmingselement - bij panne
Werkingsbereik aangezogen lucht
Max. warmwatertemperatuur bij warmtepompwerking
Hulpverwarming door verwarmingsketel tot max.
Hulpverwarming door elektrisch verwarmingselement tot max.

COMPRESSOR   
Type Rolzuiger Rolzuiger Rolzuiger Rolzuiger Rolzuiger Rolzuiger
Starttype Direct Direct Direct Direct Direct Direct

KOELMIDDEL

VERDAMPER
Type Lucht/lamellenbuis Buisverdamper  4
Materiaal Cu Al Cu Al Cu Al
Ontdooitechniek Elektronische vorstbeveiliging Heet gas

CONDENSOR
Type Platen-WW Buizen-WW Buizen-WW Platen-WW
Materiaal Roestvr. staal 1.4401 Koper Koper Roestvrij staal 1.4401
Aantal

WATERRESERVOIR  5
Inhoud
Maximum toegelaten werkdruk
Thermische isolatie PU hardschuim PU hardschuim

WARMTE-
WISSELAAR
EXTRA VERWARMING  6

Type warmtewisselaar - Gladde buis 3/4"
Maximum toegelaten werkdruk
Max. bedrijfstemperatuur
Totale oppervlakte

LUCHTDEBIET  7
Vrijblazend luchtdebiet
Traploze regeling Toebehoren Toebehoren Ingebouwd
Externe druk

Afmetingen (Ø x h)
Gewicht  8

WARMTEPOMP
Split-toestel (zonder reservoir)
Monoblok toestel (incl. reservoir 300 liter)

INBEGREPEN
TOEBEHOREN

Muurconsole (2 stuks)
(525 mm hoogte x 700 mm diepte)
Cu-bodemcollector voorgevuld met R407C  9

PAKKET

Europa Mini met 300 liter-reservoir
(SP300)  
Europa Mini met 500 liter-reservoir
(SP500)
Europa Mini met 750 liter-reservoir
«TWIN-SOLUTION» (SP750)  10

OPT. TOEBEHOREN Traploze debietregelaar
(aanvullende uitrusting) 510-360 m³

Warmwater-warmtepompen – reeks Europa
Multifunctionele toestellen - Warmtepompen met energie uit omgevingslucht of afvoerlucht of aardwarmte
De ideale aanvulling op elk verwarmingssysteem: de serie Europa biedt extra functies zoals koelen, ontvochtigen en ventilatie

  1  Afhankelijk van luchttemperatuur, luchtleidingen en luchtvochtigheid
2  Hoogste COP testwaarde tot nu toe, conform EN 255-3 met meting in Buchs-testcentrum: normcyclus-COP 3,4 tot 3,5

  3  Tiptronic Plus regeling incl. ventilatieregeling 
4  2 stuks vereist boven 1700 uur/jaar, komt overeen met 300 liter/dag

  5  Hoogwaardige 2-lagige vacuümemaillering
  6  Voor aansluiting op zonnepanelen of in combinatie met verwarmingsketel  op klassieke brandstof of pellets
  7  Wij raden geluidsdemping aan voor de luchtkanalen bij ventilatie van de woonkamer
  8  Excl. verpakking
  9  Geothermische collector met warmtepomp meegeleverd
10  Reservoir 750 liter + 2x MINI IWP of EWP (zie volgende pagina)

Solar warmtepomp
 
Kit met thermische zonnecollectoren voor Europa 323 DK

Aansluitmogelijkheid op TiSUN-systeem zie hoofdstuk
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Twin-Solution Europa Mini
CODE

2 110245
1 180007

CODE

2 130245
2 290042
1 180008

CODE
2 130246
2 290042
1 180011

+ +

Twin-Solution Europa Mini

Twin-Solution pakket IWP Stuks

Europa Mini IWP
Warmwateropslagtank SP750

Twin-Solution pakket EWP 1 Stuks

Europa Mini EWP
Geothermische Cu-collector voorgevuld met R407C
Warmwateropslagtank SP750

Twin-Solution pakket EWP 2 Stuks
Europa Mini EWP
Geothermische Cu-collector voorgevuld met R407C
Warmwateropslagtank SP750

Details van de opslagtank: zie «Toebehoren»
Optioneel: tweede geothermische Cu-collector mogelijk voor elke Mini EWP

Combinatiemogelijkheden voor warmwater-warmtepompen

Europa 323 DK
met zonnesysteem

Europa 323 DK
met verwarmingsketel

Europa Mini EWP 1
met zonnesysteem

Europa Mini EWP 2
verschillende warmtebronnen

Europa Mini IWP
met zonnesysteem

Europa Mini IWP
verschillende warmtebronnen

Europa Mini IWP
met verwarmingsketel

Europa Mini EWP 2
met verwarmingsketel

-3% extra korting bij bestelling van een totaalpakket met een Europa warmwater-warmtepomp
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