
Weishaupt split-warmtepompen voor verwarming en koeling

Dat is betrouwbaarheid.

Energie uit de lucht



Verwarmen en koelen 
met Weishaupt split-warmtepompen
Split-warmtepompen zijn steeds
 geliefder. Zij zijn milieuvriendelijk,
makkelijk te installeren en prijsvoor-
delig in vergelijking met monoblok -
oplossingen. De nieuwe Weishaupt
split-warmtepompen zijn stiller en
dankzij hun intuïtieve regeling wordt
de bediening ervan kinderspel.

Buitenunit
Het elektronische BiFlow-expansie -
ventiel is een doorslaggevende compo-
nent voor de spaarzame werking. 
Het voordeel hiervan is de regelprecisie
(490 impulsen) dankzij dewelke het
koelmiddeldebiet in de kringloop nauw-
keurig geregeld kan worden in functie
van de omgevingstemperatuur met een
aanzienlijke verbetering van de efficiën-
tie als resultaat. 

De nieuwe BlueFin-verdamper zorgt
door zijn pareleffectbedekking voor een
optimale ontdooiing. Bovendien dragen
de lage vuilafzetting en de corrosiebe-
scherming ook bij tot een betrouwbare
werking op lange termijn. 

De compressor met dubbele zuiger
 onderscheidt zich door een stille wer-
king en een lange levensduur. De wer-
kingsgeluiden worden tevens door een
 ontkoppelde geluidscabine verder
 gereduceerd. 

Binnenunit
De volledig vernieuwde binnenunit
wordt gekenmerkt door een hoogwaar-
dige standaarduitrusting. Alle belang-
rijke componenten zijn in de compacte
behuizing geïntegreerd:
• Expansievat
• Veiligheidsset met ontluchtingssysteem
• Slibafscheider
• Hoogefficiënte circulatiepomp 

(energie-efficiëntieklasse A) voor
 verwarming en warm water met  
3-weg-ventiel met hoogwaardige
dichting

• Volledig uitgerust voor koeling

De verticale scheiding tussen het elek-
trische en hydraulische gedeelte waar-
borgt een hoge mate aan veiligheid. 
Dankzij de diagonale vorm van de toes-
telbehuizing is de toegankelijkheid voor
onderhouds- en servicewerkzaamheden
optimaal.  

Silent Mode 
Via de speciale werking in “Silent Mode”
wordt het toerental voor een vrij
 definieerbare periode (bijv. ‘s nachts)
gereduceerd om het geluidsniveau tot
een  minimum te reduceren. De warmte-
productie wordt hierdoor niet belemmerd.

Koeling seriematig
Zowel de stille als de dynamische
 koeling is al met de hoogwaardige
 standaarduitrusting mogelijk. 

Intuïtief regelcomfort
De nieuwe regelaar met kleurendisplay
volgt het beproefde Weishaupt-principe
“Draaien en drukken”. Dankzij de nieuwe
inbedrijfstellingsassistent gebeurt deze
handeling bijna automatisch. Instelwaar-
den kunnen via een kleurendisplay met
duidelijke tekstweergave geraadpleegd
worden waardoor veel tijd en dus ook
kosten bespaard worden.

Betrouwbare Weishaupt-service
De verbinding van de buiten- en 
binnenunit om een gesloten koelmiddel-
systeem te verkrijgen gebeurt bij split-
warmtepompen op de installatie zelf.
Daarbij moet de installatie door een
gekwalificeerde vakman uitgevoerd
worden. De inbedrijfstelling kan naar
wens ook door een Weishaupt-
 servicetechnicus uitgevoerd worden.

Met Weishaupt split-warmtepompen kunnen de ruimtes op warme zomerdagen aangenaam gekoeld worden



Kenmerken van de Weishaupt 
split-warmtepomp

• Krachtig en energiebesparend

• Intuïtieve regelaar met 
kleurendisplay

• Warmtehoeveelheidsmeter

• Vertrektemperaturen tot 60 °C *

• Aansluiting van andere 
warmtegeneratoren mogelijk

• Verwarmingsmodus tot –20 °C
buitentemperatuur *

• Hoge efficiëntie in deellastwerking

• Koelmodus van +10 tot +46 °C
buitentemperatuur mogelijk *

• Hoog-vermogen-warmtewisselaar

• Stille werking door:
- toerentalgeregelde venti lator met
aerodynamische vormgeving

- Compressor met dubbele zuiger
met inverter

- Hoogwaardige geluidsisolatie
met ontkoppelde geluidscabine

• Variabele opstellingsmogelijkhe-
den dankzij compacte afmetingen
en montage met wandconsole

De buitenunit bestaat in 4 vermogens

De systeemmodule met kleurendisplay kan intuïtief bediend worden

A++

Seizoensgebonden energie-
efficiëntie voor ruimtever-
warming van de warmte-
pomp (ns) in monovalente
werking (vertrektemperatuur
35°C)

Smart Grid staat voor de
toekomstige integratie -
mogelijkheid in intelligente
stroomnetten

* Ontwikkelingsstand februari 2017
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Geïntegreerde buitenvoeler

• Kostenbesparing en montagevoordelen

Hoogefficiënte ventilator

• Borstelloze energiebesparende motor
garandeert een hoge  efficiëntie en een
lange levensduur 

• De aerodynamische vleugelvorm
 bevordert grote luchtdebieten

• Silent Mode voor extrastille werking

Buitenunit

Binnenunit

BlueFin verdamper

• Verbeterde ontdooiing door pareleffect
en zelflerende ontdooifunctie

• Optimale corrosiebescherming

• Minder vuilafzetting

Condensaatkuip zonder E-verwarming

• Veilige condensaatafvoer via optimaal
gepositioneerde openingen 

• Geen extra stroomverbruik --> maximale
efficiëntie. 

Professionele elektrische aansluiting

• Trekontlasting voor meer veiligheid

• Hoogwaardige aansluitklemmen

• 2-draads-verbinding naar de binnenunit 
(12V databus)

Professionele koelingsaansluiting

• Afstand tot 30 meter

• Goede toegankelijkheid voor 
snelle montage

• Hoogwaardige afdekking voor optimale
bescherming en verzorgde afwerking

Kabelachterwand

• Montagevoordelen dankzij de 
eenvoudige plaatsing van de kabels

Debietsensor geïntegreerd

• Professionele inbedrijfstelling van de hydraulica

• Bescherming tegen te frequente 
aan-/uitschakeling (< 60l/h)

• Geïntegreerde warmtehoeveelheidsmeter

Complete elektrische zekeringskast

• Montagevoordelen en kostenbesparing

Geïntegreerde T-sensoren 
voor vertrek- en terugloop

• Snelle modulatie

LED-functiebalk

• Weergave van de bedrijfstoestand

Systeembedieningsmodule

• Kleurendisplay

• Intuïtieve bediening

Professionele elektrische aansluiting

• Trekontlasting voor meer veiligheid

• Hoogwaardige aansluitklemmen

• 2-draads-verbinding naar de buitenunit 
(12V databus)
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WPM-
portaal

Stookkring 1Warmtepompmanager in
de binnenunit

Stookkring 2 via 
uitbreidingsmodule

Boiler Weishaupt-app
(vanaf herfst 2017)

Systeem- en typeoverzicht

Types Uitvoering Ventilatoren Vermogensbereik 1 Energie-efficiëntieklasse (35°/55°) Geluidsvermogen 
(Silent mode / Normaal) 2

WWP LS  8-B  R-E 1 1,9 tot 8,8 kW A++ A++ * 58 / 62 dB(A) *

WWP LS 10-B R-E 2 2,9 tot 11,3 kW A++ A+ * 60 / 62 dB(A) *

WWP LS 10-B R 2 2,9 tot 11,3 kW A++ A++ * 60 / 61 dB(A) *

WWP LS 13-B R 2 3,1 tot 15,1 kW A++ A++ * 60 / 65 dB(A) *

WWP LS 16-B R 2 4,8 tot 18,8 kW A++ A++ * 60 / 65 dB(A) *

1 volgens EN14511 2 gebaseerd op EN 12102      * Ontwikkelingsstand februari 2017     

Typebenaming

WWP LS 8 B R-E

Uitvoering:   R = reversibel    E = eenfasig

Constructiestand

geschikt voor een gebouw met deze warmtebehoefte in kW bij lucht in bivalentiepunt -5 °C bij een referentiebuitentemperatuur van -16 °C

L = lucht   S = split

Weishaupt-warmtepomp


