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*) De twee jaar garantie voor behouden van technische parameters wordt toegekend onder de voorwaarde dat de montage volgens de gebruiksaanwijzing door een bevoegde, geschoolde.
installateur wordt doorgevoerd en na elk jaar gebruik het toestel een betaalde keuring ondergaat. 

Warmtepompen in het systeem lucht/ water
Maxi Air

24 
maanden 

Besparing tot zelfs 75% kosten 
ten opzichte van andere energiebronnen

Energie 
bijna 

kosteloos
voor de prijs van 1 kW ontvang je tot 5 kW 

2) 

Specificatie Maxi Air 5 Maxi Air 7 Maxi Air 9 Maxi Air 11

Catalogusnummer - 02-REG-MAXIAIR5

Verwarmingsvermogen 1) kW 5,80 7,10 9,80 11,50

Stroomverbruik van de compressor 1) kW 1,40 1,70 2,30 2,50

De vermogensgroeiwaarde COP 1) - 4,25 4,29 4,59 4,55

Bereik van bedrijfstemperatuur °C od -20 do +35 od -20 do +35 od -20 do +35 od -20 do +35

Max. temperatuur van sanitair warm water °C 50 50 50 50

Vermogen van ingebouwde elektrische verwarmers kW 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4

Type compressor - Copeland ZH Copeland ZH Copeland ZH Copeland ZH

Type verdamper - lamellen lamellen lamellen lamellen

Expansieventiel -
elektronisch 

gestuurd
elektronisch 
gestuurd

elektronisch 
gestuurd

elektronisch 
gestuurd

Koelmiddel - R407 C R407 C R407 C R407 C

Automatisch systeem - Siemens RVS 41 Siemens RVS 41 Siemens RVS 41 Siemens RVS 41

Afmetingen (hoog x breed  x diep) mm 1640 x 800 x 520 1640 x 800 x 520 1640 x 800 x 520 1640 x 800 x 520

Gewicht kg 110 176 178 180

Standaarduitrusting van de warmtepompen Maxi Air: 

SIEMENS besturing,
ingebouwde elektrische verwarmers (vermogen afhankelijk van model), 
elektronisch gestuurd expansieventiel (verhoogt het rendement en verbeterd de
regelparameters en de werking van de pomp). 

geïntegreerde interne eenheid,

Compact toestel gereed voor montage buitenshuis.
Verwarmingsvermogen van 5,8 kW tot 11,5 kW.
COP-waarde van 4,25 tot 4,55.

o
Maximale temperatuur van sanitair warm water  55 C.
Moderne sturing van Siemens met kamerregelaar en mogelijkheid van
internetaansluiting (optioneel) – vast IP vereist..
Hoger rendement dankzij elektronisch gestuurde injectie van koelmiddel in de verdamper.
Mogelijk om aan elke wisselaar van de werkende installatie aan te sluiten.
Geïntegreerde circuitpomp.
Werkt stil door gebruik van een nieuwe generatie ventilatorsystemen.
Zeer efficiënt automatisch ontdooisysteem van de verdamper.

Voor verwarmen van het huis. 

Werkt goed zelfs bij temperaturen onder -15°C.

Maxi Air

02-REG-MAXIAIR7 02-REG-MAXIAIR9 02-REG-MAXIAIR11

De warmtepompen MAXI AIR zijn 

bestemd voor montage buitenshuis. Ze 

worden gekenmerkt door zeer hoge COP-

waarde die een basis vormt voor 

milieuvriendelijke verwarming van 

ruimtes en sanitair warm water. De 

werking van het toestel wordt bestuur 

door een compacte besturing van 

Siemens en het hart van het toestel vorm 

de hoogwaardige compressor Copeland 

ZH die een storingvrij bedrijf jarenlang 

garandeert. Dankzij de elektronische 

besturing van injectie van de vloeistof in 

de verdamper wordt een hoger 

rendement verkregen. Een ander voordeel 

Maxi Air is zeer stille werking van het 

toestel dankzij de toepassing van de 

meest moderne ventilatoren. In extreme 

o m s t a n d i g h e d e n ,  w a n n e e r  d e  

temperatuur onder -15°C valt, wordt het 

toestel ondersteund door elektrische 

verwarmers als aanvullende bron.

1)  afhankelijk van het model van de pomp en de weersomstandigheden 
2)  bij opwarmen van de tank van de temperatuur +10°C naar +45°C  
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Voorbeeldschema van de installatie 
met toestellen aangeboden 
door REGESS


