product
Gascondensatieketels

De betrouwbare warmtebron
Gascondensatieketel Weishaupt Thermo Condens tot 240 kW

Weishaupt Thermo Condens:
spaarzaam en toekomstzeker
Met het oog op de stijgende energieprijzen en een grote belangstelling voor milieubescherming wordt de vraag naar een efficiënte techniek steeds groter.
De huidige energiebehoefte voor gebouwen ligt gemiddeld rond
40% van het totale verbruik. Warmtegenerators hebben daarin
het grootste aandeel, waardoor ze bijgevolg ook het grootste
besparingspotentieel bezitten.
Enkel de vervanging van verouderde verwarmingsinstallaties door
moderne condensatiesystemen in combinatie met zonneinstallaties kan een noemenswaardige bijdrage leveren voor
energiebesparing en uitstootreductie.
Met de gascondensatieketel Weishaupt Thermo Condens
staat een spaarzaam en milieuvriendelijk verwarmingstoestel ter
beschikking, dat comfort en zuinigheid verenigt.
Daarbij verzekert de innovatieve O2-regeling (SCOT-systeem) een
even hoog rendement, ook bij wisselende gaskwaliteit of bij
vermenging met biogas.
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Condensatietechniek tot in de perfectie
Standaard met O2-regeling (systeem SCOT)
Wereldwijd was Weishaupt de
eerste fabrikant die standaard een
automatische O2-regeling bij
condensatieketels inzette. Dit systeem biedt een aantal belangrijke
functies met voordelen voor de vakman en de gebruiker:
• De dynamische controle van de
verbrandingskwaliteit zorgt voor een
constant hoog werkingsrendement,
een buitengewoon laag gasverbruik
en een veilige werking.
• De constante O2-waarde verzekert
een minimale emissie van schadelijke
stoffen, die in verbinding met de nagenoeg vlamloze verbranding
veel lager ligt dan alle relevante
emissiegrenswaarden.

• Het systeem regelt de verbranding,
onafhankelijk van de gaskwaliteit of
het gassoort. Zo is gegarandeerd dat
Thermo Condens-toestellen steeds
met optimale waarden werken.
Daarenboven is het een automatische ondersteuning bij de
inbedrijfname - tijdsintensieve
metingen door de vakman vallen
weg.
• Door de speciale toerentalgeregelde
ventilator werkt het Thermo
Condens-toestel bij de start en tijdens de werking bijzonder stil. Daardoor wint de gebruiker aan comfort.
• Om de veiligheid van het systeem te
verzekeren, wordt de O2-regeling op
regelmatige tijdsintervallen automatisch gekalibreerd. Daardoor kan
deze zich op de wisselende werkomstandigheden instellen.

Hoogefﬁciënte warmtewisselaar
Om de condensatie zo best mogelijk te
benutten werd een volledig nieuwe,
hoogefﬁciënte warmtewisselaar uit gegoten aluminium-silicium ontwikkeld.
Bijzondere giettechnieken maken het
mogelijk om bij optimaal materiaalgebruik een groot, buitengewoon efﬁciënt warmtewisselvlak te realiseren.
In verbinding met een innovatieve
stralingsbrander en het principe van
modulerende warmteproductie werd
aldus een voorbeeldig hoog normrendement van 108,4 %* bereikt.
Energiebesparende pomp
Om het stroomverbruik noemenswaardig te reduceren zijn alle Thermo
Condens-toestellen met een energiebesparende pomp uitgerust.

* 108,4 % Hi, 97,7 % Hs

Stralingsbrander

Rookgaskanaal

Drie gedefinieerde temperatuurzones verhogen de efficiëntie van
de warmtewisselaar

Ventilator

SCOTelektrode

Optimale, meandervormige
doorstroming

Lucht
WCM
Drie waterkanalen voor lage
hydraulische weerstand

Geregeld
gasventiel

Condensaatafvoer
Gas

O2-regeling
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Hoogefficiënte warmtewisselaar

Stralingsbrander

SCOT-elektrode
voor O2-regeling

Gascombiventiel
voor O2-regeling

Ventilator met
toerentalregeling

Condensmanager met
bedieningspaneel en
elektrische aansluitbox

Circulatiepomp
met toerentalregeling
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Weishaupt Condens-Manager WCM:
Het modulaire regelsysteem

Afstandsbedieningseenheid WCM-FS

De consequent modulair opgebouwde platformstructuur biedt de
verwarmingsinstallateur en de gebruiker vele voordelen. De bediening
van de werkingsmodule is uniform.
Verscheidene regelingstechnische
vereisten kunnen vervuld worden.
Regelmodules
Er zijn speciale regelmodules voor de
meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Deze kunnen via een eBUSverbinding betrouwbaar met elkaar
communiceren en zo een comfortabele
warmtevoorziening volgens behoefte
garanderen. Alle componenten van het
toestel worden permanent gecontroleerd zodat absolute veiligheid gewaarborgd is. Bovendien zorgt de WCM
ervoor dat er zuinig omgesprongen
wordt met gas bij een uitstekend
warmtecomfort voor de gebruiker.
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Afstandsbedieningseenheid WCM-FS
De afstandsbedieningseenheid kan
naar keuze in het bedieningspaneel van
het WTC-toestel geïntegreerd worden
of in de woning geplaatst worden.
De bediening wordt door een vierlijnig,
verlicht display vereenvoudigd. Aan de
lijnen worden functietoetsen toegewezen zodat bv. stookcurves of gewenste
temperaturen en verwarmingstijden intuïtief kunnen worden ingesteld. Met
behulp van de infotoets worden de
actuele temperatuur- en werkingstoestanden weergegeven.

individueel via een afstandsbedieningseenheid geprogrammeerd.

Uitbreidingsmodule WCM-EM
Individuele warmtevragen worden vervuld door de toewijzing van een
uitbreidingsmodule voor elke aparte
stookkring. In totaal kunnen tot zeven
stookkringen door een uitbreidingsmodule geregeld worden.
Alle stookkringen worden centraal of

Zonneregelaar WCM-Sol
In verbinding met de zonneregelaar
WCM-Sol kunnen alle meetwaarden
van het zonnesysteem opgevraagd worden resp. instelparameters van het
zonnesysteem via de afstandsbedieningseenheid WCM-FS veranderd
worden.

Toekomstzekerheid, standaard
Variabele in- en uitgangen, evenals de
geïntegreerde eBus-interface bieden
de gebruiker vele opties, bv. de verbinding met moderne gebouwbeheersystemen. Ook de aansluiting van
regelingen voor alternatieve energieën
zoals thermische zonnesystemen,
warmtepompen, ketels voor vaste
brandstoffen of buffervatsystemen is
op een eenvoudige manier mogelijk.

Communicatiemodule WCM-COM home:
een betrouwbare verbinding met uw verwarming
Internet

eBUS

LAN
WCM-COM
1.0 home

Router

LAN /
WLAN

Server

Weishauptverwarmingssysteem
met regelsysteem WCM

PC/Mac met internetbrowser

Androiden iOSsmartphone
met app

Systematische opbouw

De WCM-COM home dient als interface tussen de verwarmingsinstallatie
en de internetrouter. Daardoor kan
zowel in het thuisnetwerk als ook
onderweg met de verwarming gecommuniceerd worden.
De smartphone-app
Met de app „Weishaupt verwarmingssturing“ hebt u nu de mogelijkheid de
verwarmingsinstallatie ook comfortabel
via smartphone te bedienen. Belangrijke
functies van de verwarmingsregeling,
zoals het veranderen van de gewenste
temperaturen voor verwarming en warm
water of verandering van tijdprogramma’s, zijn nu mobiel mogelijk.
Naast de waarden van het verwarmingssysteem kunt u ook informatie over het
aangesloten Weishaupt-zonnesysteem
opvragen, bijv. de collectortemperatuur,
het huidige vermogen en de zonne-

opbrengst die aan de hand van staafdiagrammen van de laatste 14 dagen,
resp. laatste 3 jaar wordt voorgesteld.
Voor Android en iOS-toestellen kan een
gratis app gedownload worden. Wanneer
een internet flatrate voor thuisnetwerk en
smartphone voorhanden is, zoals vandaag de dag vaak het geval is, dan zijn er
geen bijkomende, lopende kosten.
Hoge veiligheid
De verbinding met de server gaat via een
gecodeerde TLS-verbinding, deze zorgt
voor een hoge gegevensbeveiliging. Uw
privésfeer is eveneens beschermd, aangezien geen persoonlijke gegevens opgeslagen worden.
Flexibele toegangsmogelijkheden
Verschillende personen kunnen de verwarming regelen via hun smartphone.

Bovendien kunt u met één smartphone
meerdere verwarmingsinstallaties bedienen.
Bijkomende voordelen
De WCM-COM is meer dan een LANinterface naar het lokale netwerk. Met
een traditionele internetbrowser kunnen
binnen het thuisnetwerk lokale
gebruikers de interne website van de
WCM-COM oproepen. Zo kunnen nagenoeg alle parameters van het regelsysteem geobserveerd en veranderd
worden. Zelfs de registratie en grafische
weergave van temperatuursontwikkelingen gedurende een langere
tijdspanne is mogelijk: een ideale tool om
de verwarmingsinstallatie doelgericht te
optimaliseren. In geval van storing kan
een e-mail naar willekeurige adressen,
bijv. direct naar de verwarmingsinstallateur verzonden worden.
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Weishaupt condensatie-cascade
Economisch en technisch voordelig
Intelligente stuureenheid van de
totale installatie is de Weishaupt
cascademanager. Hij stuurt het
methodisch gebruik van aparte
condensatieketels in cascade en
zorgt zo voor vrijwel identieke looptijden van alle toestellen. Dit is de
ideale basis voor een lange
gebruiksduur van het hele systeem.

Rendement en emissies

Flexibele modulatiestrategie
De modulatiestrategie van de cascade
is instelbaar, zodat de ketels die in
bedrijf staan altijd met dezelfde
modulatiegraad werken. Op deze
manier kan in deellastbereik de
warmtevraag verschillend verdeeld worden. Daardoor kunnen alle toestellen
met de kleinst mogelijke vermogens
parallel bedreven worden. Deze werkwijze heeft overtuigende voordelen:
• hoger rendement - minder gasverbruik
• weinig emissie van schadelijke stoffen
• minder belasting van de individuele
toestellen - daardoor een langere
gebruiksduur

Bij een Thermo Condens-cascade met
240 kW begint het minimum
modulatievermogen bij 5% en wordt
volgens de behoefte traploos tot het
totale vermogen verhoogd.
Energiemanagement
De cascademanager communiceert
door middel van de eBus met de individuele ketelsturingen (WCM-CPU), alsook met de voorhanden zijnde
stookkring-uitbreidingsmodules (WCMEM). Via een multifunctionele digitale
ingang en twee uitgangen kunnen verschillende regeltechnische opdrachten
gerealiseerd worden. Zowel de eBus
interface, alsook de analoge afstandsbedieningsingang via een 0-10V resp.
4-20mA-signaal, geven de gebruiker
verschillende opties, zoals b.v. de koppeling met moderne gebouwautomatisatieconcepten.
Hoge bedrijfszekerheid, minder
verbruik
Voor een cascade van condensatieketels spreekt enerzijds het aspect van
bedrijfszekerheid, aangezien bij uitval
van één condensatieketel de overige
toestellen kunnen verder werken,
anderzijds is er de optimale energiebenutting bij een lage emissie van
schadelijke stoffen en een zacht
brandergeruis.

109%

Deellastbereik

104%
60 mg/kWh
50 mg/kWh

30 mg/kWh

10 mg/kWh
Vermogen
In het deellastbereik werken condensatietketels bijzonder economisch en milieuvriendelijk

8

Bij een Thermo Condens-cascade met 240 kW begint het minimum modulatievermogen bij 5% en wordt traploos verhoogd tot op het totale vermogen
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Voor een grote warmteopbrengst :
Weishaupt zonnesysteem WTS-F2

Compensatoren compenseren door de temperatuur
bepaalde materiaaluitzettingen

Eén-gereedschap-strategie voor een veilige en
snelle montage

Stabiele alu-profielen zorgen voor de veilige
ondersteuning van de collectoren

De nieuwe collectorgeneratie
WTS-F2 vult het Weishauptsysteemaanbod voor grote
collectoroppervlaktes aan.

platte daken zijn uit aluminium vervaardigd en gemakkelijk te hanteren.
• Nivelleerbare montagerails en in de
hoogte verstelbare dakankers maken
de aanpassing van het collectorveld
aan de meest uiteenlopende ondergronden, dakvormen en dakpanformaten mogelijk.

de collector.
• Een meervoudige Mirothermbekleding gebruikt naast de directe
zonnestraling ook de diffuse straling
voor de warmtewinning.
• Een dubbele las verbindt de koperen
meanderbuis met de absorber uit
aluminium. Dankzij deze innovatieve
techniek is steeds een uitstekende
warmteoverdracht verzekerd.
• Het meanderprincipe is zowel geschikt voor high-flow- als voor lowflow-werking. Bovendien biedt deze
techniek de beste ontluchtingseigenschappen en een uitstekende
stagnatieverhouding (bescherming
tegen oververhitting tijdens de
zomermaanden).

Voor de grote warmtebehoefte
De typereeks WTS-F2 is perfect
geschikt voor gebouwen met hoge
warmwaterbehoeftes, bijv. hotels, sportcomplexen, meergezinswoningen, rusthuizen enz. alsook voor
verwarmingsondersteuning met zonneenergie.
Montagevoordelen
Geïntegreerde hydraulische verzamelbuizen maken de hydraulische verbinding mogelijk van maximum tien
collectoren op een rij.
• Door kortere werkingstijden en een
lagere materiaalbehoefte - er zijn
geen bijkomende buizen, isolatiemateriaal enz. nodig - worden de
systeemkosten duidelijk gereduceerd.
• Ook de verbinding van de collectoren
kan nu sneller uitgevoerd worden. En
aangezien de onderdelen metaaldichtend uitgevoerd zijn, blijven ze
langdurig dicht.
• Voor de bevestiging van de collectoren is enkel één enkel gereedschap nodig.
• Alle collectordraagelementen zoals
rails, dakankers en staanders voor
10

Compensatoren voor langdurig
veilige werking
Tijdens de zomermaanden ontstaan,
vooral bij grotere collectorvelden, relatief hoge systeemtemperaturen.
Daarom plaatst Weishaupt bij de
collectorverbinding speciale compensatoren om de door de temperatuur bepaalde materiaaluitzetting te
compenseren – een belangrijke bijdrage tot een langdurig veilige werking.
Hoog zonne-energieopbrengst
Om het hele jaar door zo hoog mogelijke opbrengsten te bereiken wordt de
binnenkant van de collector efficiënt
tegen vocht en langdurig beslagen
zonneglas beschermd:
• De verbinding van het zonneglas met
het aluminium-kader gebeurt met
een elastische hoogwaardige tweecomponentenlijm. Deze lijm is weersbestendig en duurzaam.
• Bovendien zorgt een doordacht veren ontluchtingssysteem voor een
steeds optimale temperatuur binnen

Systeemtechniek
Weishaupt biedt naast de collectoren
een omvangrijke systeemtechniek.
Daartoe behoort o.a. :
• Hoogefficiënt geïsoleerde hydraulische groepen
• Dubbele-buis-systeemleidingen met
veelzijdig inzetbare vorm- en
verbindingsdelen
• Bivalente zonneboilers en energieopslagvaten in talrijke capaciteiten
• Krachtige sanitair-water-systemen
voor hoog comfort
• Innovatieve zonneregelaars voor bijna
alle toepassingsgebieden
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Er is aan alles gedacht:
Weishaupt systeemtechniek

mo
modu
du
l

De professionele systeemtechniek
uit één hand biedt u zekerheid.
Alles past bij elkaar - een hoge
mate van comfort en betrouwbaarheid is gegarandeerd.
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Hydraulisch toebehoren
Tot de standaarduitrusting van een
Thermo Condens-toestel behoort al
een geïntegreerde circulatiepomp.
Voor de verbinding met het nevenstaande hydraulische systeem is het
gebruik van Weishaupt-systeemarmaturen aan te raden.
Voor bijkomende stookkringen kan de
installateur uit een doordachte waaier
aan perfect op elkaar afgestemde
bouwstenen kiezen.

s
sola
solar
r

Weishaupt rookgassysteem
Rookgasleidingen uit kunststof hebben
zich in verbinding met condensatiesystemen het best bewezen. Ze zijn vlot
en eenvoudig te monteren. Bovendien
zijn ze bestand tegen condensaatophoping en weersinvloeden. Dankzij
het omvangrijke systeempalet kunnen
alle relevante rookgasafvoeringen gerealiseerd worden.
Dit systeem moet overeenkomstig
de normen NBN B 61-001 en
NBN B 61-002 aangepast worden.
Gelieve hiervoor contact op te nemen
met onze technische dienst.

Regelmatig onderhoud verzekert
het waardebehoud van uw verwarmingsinstallatie

Het regelmatig onderhoud
Autobestuurders die hun mobiliteit willen veilig stellen, brengen hun voertuig
regelmatig naar de keuring. Het wordt
aangeraden om vergelijkbare maatregelen te treffen voor de bedrijfsveiligheid van een
verwarmingsinstallatie, aangezien het
jaarvermogen van een verwarmingssysteem, berekend volgens het aantal
bedrijfsuren, vergelijkbaar is met het rijvermogen van een auto met 100.000
kilometer op de teller.

Bovendien verzekert een regelmatig
onderhouden verwarmingsinstallatie,
naast enkele procenten brandstof- en
kostenbesparing, ook het waardebehoud van het systeem. Anderzijds is het
ook een bescherming tegen onverwachte herstellingen. Het spreekt
voor zich dat het onderhoud van de verwarming aan een vakman moet worden
toevertrouwd.
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Ecodesign
Wat u moet weten
Wat wij totnogtoe voor huishoudelijke apparatuur zoals televisies,
koelkasten of wasmachines kenden, zal in de toekomst ook van
toepassing zijn voor stookolie- en
gasketels, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, warmtepompen en boilers met een uniforme etikettering
voor heel Europa.
Vanaf 26 september 2015 verplicht
De richtlijn van de Europese Unie voor
de etikettering van warmtegeneratoren
alsook van boilers is sinds 26 september 2013 van kracht. Vanaf 26 september 2015, is de overeenkomstige
etikettering van de energie-efficiëntie
met meer gedetailleerde gegevens op
de producten en productpakketten verplicht.
Basis voor de classificatie is de verordening voor energiegerelateerde
producten (Energy related Products)
– Ecodesign/ErP-richtlijn (2009/125)
alsook de richtlijn voor etikettering –
Energy Labelling richtlijn (2010/30).
Deze bevat test- en berekeningsmethoden voor de efficiëntie van toestellen.
De toestelefficiëntie wordt als
seizoensgebonden energie-efficiëntie
voor ruimteverwarming (ηs) aangeduid.
Deze seizoensgebonden energieefficiëntie voor ruimteverwarming (ηs)
wordt aan de hand van het rendement
alsook door andere factoren bepaald.
Hoe groter de ηs-waarde, hoe beter de
energiebalans. Waarden boven 100 %
kunnen enkel door het gebruik van hernieuwbare energie bereikt worden.
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Etikettering
Voor de etikettering wordt een onderscheid gemaakt tussen een productetiket en een etiket voor pakketten.
Productetiket
Het productetiket wordt gebruikt voor
een individueel toestel. Bij de individuele toestellen wordt een onderscheid
gemaakt tussen een ruimteverwarmingstoestel stookolie-/gasketel
(tot 70 kW), een ruimteverwarmingstoestel warmtepomp (tot 70 kW), een
boiler (tot 500 liter) of een
combinatieverwarmingstoestel (ruimteverwarmingstoestel met boiler).
Bij het productetiket wordt naast
seizoensgebonden energie-efficiëntie
voor ruimteverwarming (ηs) ook nog
andere informatie voor de verbruiker
vermeld:
– bij ruimteverwarmingstoestellen
stookolie-/gasketel
(geluidsvermogensniveau,
verwarmingsvermogen)
– bij ruimteverwarmingstoestellen
warmtepomp (verwarmingsvermogen
bij verschillende vertrektemperaturen
en klimaatzones, geluidsvermogensniveau)
– bij boilers (vermogensverlies,
opslagvolume)
– bij combinatieverwarmingstoestellen
(de gegevens van het individuele toestel worden door het verbruiksprofiel
en de energie-efficiëntie voor waterverwarming vervolledigd)

Etiket voor pakketten
Het etiket voor pakketten geldt voor de
hele verwarmingsinstallatie. Hier
worden de systeemcomponenten tot
een totaal systeem gecombineerd.
Bij het etiket voor pakketten wordt
naast de seizoensgebonden energieefficiëntie voor ruimteverwarming (ηs)
van de totale installatie verdere belangrijke verbruikersinformatie weergegeven zoals de overeenkomstige
uitbreidingen van het ruimteverwarmingstoestel voor de totale
installatie.
Deze uitbreidingen kunnen door middel
van:
– bijkomend zonnesysteem
– een boiler
– een regeling
– een tweede warmtegenerator
Verbruiksprofiel bij boilers
Naast de energie-efficiëntie wordt bij
boilers bijkomend een verbruiksprofiel
aangegeven.
Dit verbruiksprofiel beschrijft welk
warmwatervermogen de desbetreffende warmtegenerator/boilercombinatie maximaal bereikt. Daarbij
wordt een in de norm beschreven
meetprocedure over een tijdspanne van
24 uur toegepast. De verbruiksprofielen
kunnen van 3XS (kleinste vermogen)
tot XXL (grootste vermogen) ingedeeld
worden.

*

ηs ≥ 150 %

125 ≤

ηs < 150

98 ≤

ηs < 125

90 ≤

ηs < 98

82 ≤

ηs < 90

75 ≤

ηs < 82

36 ≤

ηs < 75

34 ≤

ηs < 36

30 ≤

ηs < 34
ηs < 30 %

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

* Bij productetiket pas vanaf 2019 toegelaten.
Voor het „Etiket voor pakketten“ vanaf 2015 toegelaten.

Mogelijke classificaties van de seizoensgebonden energie-efficiëntie ηs voor de toekenning van de productetiketten

ENERG

Y IJA

̛̖̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

Fabrikant /
verwarmingsinstallateur

IA

WTC 45-A H-PEA

Seizoensgebonden energieefﬁciëntieklasse individueel toestel

A

AЀЀЀ
AЀЀ

Uitbreiding zonnesysteem

Uitbreiding boiler

Uitbreiding regeling

Uitbreiding
2de warmtegenerator

+
+
+
+
2015

AЀ
A

Energie-efﬁciëntieklasse
ruimteverwarming
pakket

A

B
C
D
E
F
G
811/2013

Etiket voor een pakket met ruimteverwarmingstoestel en temperatuurregelaar
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Efﬁciënt in het systeem:
voorbeelden voor verschillende etiketten
Etiket voor individueel toestel
Als voorbeeld voor een productetiket
voor een ruimteverwarmingstoestel
wordt hier een gascondensatieketel
WTC 45-A uitv. H-PEA
gebruikt.

ENERG

̛̖̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ

WTC 45-A H-PEA

A ++
A+
A
B
C
D
E
F
G

53 dB
2015
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Y IJA
IE IA

A

43 kW
811/2013

Etiket voor pakketten
Als voorbeeld voor een etiket voor pakketten zijn een gascondensatieketel
WTC-45 A met een energie-opslagvat
WES 910-A-C en 4 x WTS-F2 collectoren gebruikt.
Bovenaan links op het etiket worden de
seizoensgebonden energie-efficiëntie
voor ruimteverwarming (A) en energieefficiëntie voor waterverwarming (B)
aangegeven. Aan de rechterkant wordt
geïllustreerd dat door de zonneinstallatie de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming
tot A+ en de energie-efficiëntie voor
waterverwarming tot A+++ verbeterd
wordt.

ENERG

Y IJA

̛̖̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

IA

WTC-45-A H-PEA, WES 910 - A - C, 4x WTS-F2

A
B

+
+
+
+
2015

XL

AЀЀЀ
AЀЀ
AЀ
A
B
C
D
E
F
G

XL
AЀЀЀ
AЀЀ
AЀ
A
B
C
D
E
F
G

A

AЀЀЀ

811/2013

17

Boilers en energie-opslagvaten
Afmetingen en technische gegevens

Aqua Tower WAT / WAS ECO

Types

*
**
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Aqua Standard WAS

Inhoud, liters

Hoogte /

Energie-opslagvat WES

Aqua Sol WAS Sol

Aqua Sol WASol

Gewicht
kg

Max. werkingsdruk
bar
Sanitair
Verwarm.water
water

Max. werkingsContinu vermogen
temperatuur, °C
Sanitair
Verwarm.- 80/10/60 °C -3,0 m3/h
water
water

Energieefficiën.
klasse

Sanitair
water

Verwarm.- Diameter
water
in mm

WAS 140 ECO
WAT 140

140
140

5,4
5,4

1783/636
1763/486

115
100

10
10

10
10

95
95

110
110

33 kW
33 kW

560 l/h
560 l/h

A
C

WAS 150
WAS 200
WAS 280
WAS 400
WAS 500
WAS 800
WAS 1000
WAS 1500
WAS 2000

150
200
280
400
450
800
1000
1500
2000

5,3
7,0
10,4
15,2
24,9
22,7
28,6
29
36

1049/636
1309/636
1754/636
1727/733
1935/733
1982/990
2328/990
2260/1200
2420/1300

79
95
126
170
182
263
313
425
529

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

95
95
95
95
95
95
95
95
95

110
110
110
110
110
110
110
110
110

22 kW
29 kW
38 kW
52 kW
80 kW
59 kW
73 kW
69 kW
77 kW

370 l/h
490 l/h
650 l/h
870 l/h
1370 l/h
1015 l/h
1255 l/h
1187 l/h
1324 l/h

C
C
C
C
C
–
–
–
–

WASol 310
WASol 410
WASol 510

300
400
450

15,4
18,7
26,5

1344/733
1726/733
1935/733

143
176
186

10
10
10

10
10
10

110
110
110

120
120
120

24 kW
34 kW
42 kW

400 l/h
590 l/h
710 l/h

C
C
C

WAS 800 Sol
WAS 1000 Sol
WAS 1500 Sol
WAS 2000 Sol

800
1000
1500
2000

30,5
36,4
44
54

1982/990
2328/990
2260/1200
2420/1300

288
337
452
570

10
10
10
10

10
10
10
10

95
95
95
95

110
110
110
110

29 kW
29 kW
38 kW
43 kW

499 l/h
499 l/h
653 l/h
739 l/h

WES 660 C*
WES 660 S*
WES 660 W
WES 660 H
WES 910 C*
WES 910 S*
WES 910 W
WES 910 H

41
–
41
–
46
–
46
–

611
654
615
656
855
905
857
907

2000/900
2000/900
2000/900
2000/900
2150/990
2150/990
2150/990
2150/990

181
157
156
129
203
180
183
154

8
–
8
–
8
–
8
–

3
3
3
3
3
3
3
3

111
–
111
–
111
–
111
–

111
111
111
111
111
111
111
111

76 kW
–
76 kW
–
76 kW
–
76 kW
–

1310 l/h **

Boilers
met een
volume
van meer
dan
500 liter
krijgen
geen
etiket

Zonnewarmtewisselaar tot 20 m2 collectoroppervlak
Continu vermogen 75/10/60 °C, 2 m3/h, gedeeltelijk geladen

1310 l/h **
1310 l/h **
1310 l/h **

Afmetingen en technische gegevens
Weishaupt Thermo Condens-A
320

640
320
157

80

453

792

25

125

129
50
35

320

17

35
160

Weishaupt gascondensatieketels

300

WTC 45-A
Min. last

Categorie
Soort installatie
CE -nr.

WTC 60-A
Nom. last

Min. last

Nom. last

(DE): II2ELL3B/P (CH),(AT): II2H3P
B23/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C83x/C93x
0085 BO 6112

Brandervermogen (QC) overeenkomstig EN 483

kW

10

44

13

59

Ketelvermogen bij 80/60 °C
Aardgas/LPG (propaan)

kW

9,8

42,8

12,7

57,4

Ketelvermogen bij 50/30 °C
Aardgas/LPG (propaan)

kW

10,7

45,1

13,9

60,7

kg/h

1,3

3,1

1,6

4,1

Hoeveelheid condensaat bij aardgas
Norm-rendement bij 75/60 °C
Norm-rendement bij 40/30 °C

%
%

Energie-efficiëntieklasse
Norm-emissiefactoren
- Stikstofoxide NOx
- Koolstofmonoxide CO
Gewicht

105,6 (95,1 % met betrekking tot condensatie Hs) 105,5 (95,0 % met betrekking tot condensatie Hs)
105,6 (97,6 % met betrekking tot condensatie Hs) 105,5 (97,7 % met betrekking tot condensatie Hs)
A

A

mg/kWh
mg/kWh

38
16

39
15

kg

61

65

De aangegeven maten zijn richtwaarden. Wijzigingen in het kader van verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Wij zijn daar,
waar u ons nodig heeft
Een dicht servicenet geeft zekerheid
Weishaupt-branders en verwarmingssystemen zijn verkrijgbaar bij de betere
verwarmingsinstallateur, met wie
Weishaupt op partnerbasis samenwerkt.
Ter ondersteuning van de vakman
beschikt Weishaupt over een dicht
verkoops- en servicenet. Leveringen,
bevoorrading van wisselstukken en
service zijn aldus steeds verzekerd.

Ook wanneer de nood hoog is, staat
Weishaupt paraat. Voor alle vragen over
branders, verwarmingssystemen,
zonnesystemen, warmtepompen en alle
andere producten van het Weishauptgamma staat de technische
klantendienst steeds ter beschikking
van de Weishaupt-klanten.

Weishaupt in
België en Luxemburg
Brussel
Tel. 02/343.09.00
Fax 02/343.95.14

Antwerpen
Tel. 03/355.15.80
Fax 03/354.23.20

Luik
Tel. 04/264.65.06
Fax 04/264.63.77

G.H. Luxemburg
Tel. 00352/31.08.51
Fax 00352/31.88.81

-w-

Weishaupt Brussel
Weishaupt-Agentschap

