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® Waarom is het gunstig om de warmtepomp van REGESS ENERGY te kiezen?

Beperking van verwarmingskosten tot 75%, niet afhankelijk van enige brandstof, milieuvriendelijk 

systeem – dit zijn de cruciale voordelen van de warmtepomp. 

Voordelen van de warmtepompen: geen fossiele brandstoffen nodig zoals bij een traditionele ketel, 

kleine afmetingen, meestal niet meer dan een vierkante meter gebruikte oppervlakte, geen 

schoorsteen en geen uitgezonderde functionele ruimte. Behalve de verwarmingsfunctie die deze 

apparatuur betrouwbaar vervult, is het vaak niet bekend dat ze ook kan koelen.



Eenvoudige werking en functionaliteit maakt dat de warmtepomp een perfecte oplossing is voor 

degenen die ver van grote steden willen wonen en van massalevering van energie onafhankelijk 

willen worden. Doordat ze stil werkt en jarenlang storingsvrij kan werken, alsook omdat ze met een 

zonne-installatie en recuperatiesystemen kan worden uitgebouwd, is de warmtepomp zeker bij 

economische crisis en steeds groeiende brandstofprijzen nog meer aantrekkelijk en is enorm  

concurrentieel.

Hoe werkt een warmtepomp?

Via de koelvloeistof die door de wisselaar stroomt en de warmte-energie van de grond opneemt, 

vervolgens in de verdamper terecht komt. Het koelmiddel verdampt en wordt gas. Gecomprimeerd 

door de compressor (temperatuurstijging) wordt in de condensator naar de cv-installatie 

doorgegeven. De druk en de temperatuur van het gecomprimeerde gas verlagen nadat het door 

het smoorventiel naar de verdamper loopt , waar het proces wordt herhaald. 
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Waar neemt de warmtepomp de energie 
vandaan?

Horizontale grondwisselaar wordt op een 

diepte van 1,5 – 2 m onder de grond gelegd. 

D o o r  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  g r o t e  

pandoppervlakte te gebruiken en omdat 

koeling ook mogelijk is, is deze methode 

effectief en zeer populair.
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De tweede manier is door grondwateren waar we toegang toe 

verkrijgen door boringen of putten. De daarin opgeslagen 

warmte wordt door een tussenwisselaar geperst en terug onder 

de grond afgevoerd.
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We onderscheiden ons van onze concurrentie door het originele besturingsprogramma, waarmee het 
mogelijk is om:
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    Ons standaard aanbod bevat pompen van 8-19 kW. Op aanvraag vervaardigt de firma ook apparatuur met een 

ander vermogen, zelfs tot 100 kW. 
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weerverbonden programmering toe te passen waar de gebruiker het stijgen of dalen van de temperatuur in 

opgewarmde ruimtes programmeert afhankelijk van de buitentemperatuur 

dagprogrammering toe te passen, bv. een comforttemperatuur van 22 C, economische van 18 C op

 verschillende delen van de dag en van de week

economische (besparende) programmering toe te passen – de gebruiker heeft de mogelijkheid om gebruik 

te maken van intensief opwarmen van water in het cv-systeem en in het systeem van sanitair warm water in 

de periodes van lagere tarieven, zoals het nachttarief

het systeem van meerdere warmtebronnen te besturen, bv. haard, gasketel, zonnepanelen, zonneboiler

aanvullende warmteontvangers te voeden en te besturen, bv. zwembad, ventilatiecentrale, etc.

het klimaatregelingsysteem te voeden en te besturen
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Voor gebouwen opgetrokken volgens de huidige standaarden gebruiken we de volgende warmtepomp:

Cat. No. Naam Gebruiksoppervlakte van het gebouw
203-REG-SSPC8      Warmtepomp Smart & Solid 8 kW                      tot 120 m  

203-REG-SSPC10    Warmtepomp Smart & Solid 10 kW                 100 tot  150 m
2

03-REG-SSPC12    Warmtepomp Smart & Solid 12 kW                 140 tot  170 m
2

03-REG-SSPC14    Warmtepomp Smart & Solid 14 kW                 150 tot  200 m
2

03-REG-SSPC16    Warmtepomp Smart & Solid 16 kW                 200 tot  300 m
2

03-REG-SSPC19    Warmtepomp Smart & Solid 19 kW                 280 tot  350 m

Horizontale
wisselaar

Verticale
wisselaar

Warmtepomp

CV-installatie

    Dankzij de ingebouwde plaatwisselaar zijn onze pompen geschikt voor de directe aansluiting van 

zonnepanelen.

    Dankzij de ingebouwde plaatwisselaar zijn onze pompen geschikt voor de directe aansluiting van 

zonnepanelen.

Radiatoren en
vloerverwarming

Uw gratis energieUw gratis energie
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Warmtepomp Smart & Solid 14 kW Warmtepomp Smart & Solid 16 kW Warmtepomp Smart & Solid 19 kW

Warmtepomp Smart & Solid 8 kW Warmtepomp Smart & Solid 10 kW Warmtepomp Smart & Solid 12 kWBELANGRIJKSTE GEGEVENS 

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN EN MATERIAAL (SOORT / FABRIKANT)

ELEKTRISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN

UITRUSTING EN PARAMETERS VAN ONDERSTE BRONCIRCUIT

UITRUSTING EN PARAMETERS VAN VERWARMINGSCIRCUITS

Type

Verwarmingsvermogen

Koelingvermogen

COP 0/35

Compressoren

CU-gesolderde plaatwisselaars

Smoorventiel

Bedrijfsmiddel / hoeveelheid

Stroomverbruik 0/35

Elektrische stroom 0/35

Soort stroom

Voedingsspanning

Bedrijfsspanning

Startspanning

Nominale bedrijfstroom RLA

Maximale bedrijfstroom MCC

Stroom van vergrendelde rotor LRA

Afmetingen: breedte / diepte / hoogte

Gewicht

Verbindingsstukken: soort / diameter

Omlooppomp / fabrikant

Membraan expansievat

Manometer

Minimale pekeltemperatuur (glycoltemperatuur)

Verbindingsstukken: soort / diameter

CV-omlooppomp / fabrikant

SWW-omlooppomp / fabrikant

Terugslagkleppen voor omlooppompen

Membraan expansievat

Manometer

Maximale temperatuur van ketelwater

BELANGRIJKSTE GEGEVENS 

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN EN MATERIAAL (SOORT / FABRIKANT)

ELEKTRISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN

UITRUSTING EN PARAMETERS VAN ONDERSTE BRONCIRCUIT

UITRUSTING EN PARAMETERS VAN VERWARMINGSCIRCUITS

Type

Verwarmingsvermogen

Koelingvermogen

COP 0/35

Compressoren

CU-gesolderde plaatwisselaars

Smoorventiel

Bedrijfsmiddel / hoeveelheid

Stroomverbruik 0/35

Elektrische stroom 0/35

Soort stroom

Voedingsspanning

Bedrijfsspanning

Startspanning

Nominale bedrijfstroom RLA

Maximale bedrijfstroom MCC

Stroom van vergrendelde rotor LRA

Afmetingen: breedte / diepte / hoogte

Gewicht

Verbindingsstukken: soort / diameter

Omlooppomp / fabrikant

Membraan expansievat

Manometer

Minimale pekeltemperatuur (glycoltemperatuur)

Verbindingsstukken: soort / diameter

CV-omlooppomp / fabrikant

SWW-omlooppomp / fabrikant

Terugslagkleppen voor omlooppompen

Membraan expansievat

Manometer

Maximale temperatuur van ketelwater

2,3 kW (Bijl. 4)

4,4 A (Bijl. 5)

3-fasig / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % van nominale spanning

min. 85 % van nominale spanning

7,3 A

10,2 A

48 A

580 / 550 / 1480 mm

~ 75 kg

Met schroefdraad / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radiaal MTR 63/4x3

-10o C

Met schroefdraad / 1”

UPS 25-65 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” met paddenstoelvormige sluitpin

REFLEX 08

radiaal MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

type B / SWEP

thermostatisch / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,4 kg

PEKEL / WATER

8,0 kW 

5,8 kW 

3,5 

2,7 kW (Bijl. 4)

4,9 A (Bijl. 5)

3-fasig / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % van nominale spanning

min. 85 % van nominale spanning

7,9 A

11,1 A

48 A

580 / 550 / 1480 mm

~ 85 kg

Met schroefdraad / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radiaal MTR 63/4x3

-10o C

Met schroefdraad / 1”

UPS 25-80 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” met paddenstoelvormige sluitpin

REFLEX 08

radiaal MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

type B / SWEP

thermostatisch / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,5 kg

PEKEL / WATER

10,0 kW 

6,9 kW 

3,9 

3,3 kW (Bijl. 4)

6,0 A (Bijl. 5)

3-fasig / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % van nominale spanning

min. 85 % van nominale spanning

10,1 A

14,1 A

48 A

580 / 550 / 1480 mm

~ 95 kg

Met schroefdraad / 1 ”

UPS 25(32)-80 / Grundfos

REFLEX 02

radiaal MTR 63/4x3

-10o C

Met schroefdraad / 1”

UPS 25-80 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” met paddenstoelvormige sluitpin

REFLEX 08

radiaal MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

type B / SWEP

thermostatisch / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,6 kg

PEKEL / WATER

12,0 kW 

8,9 kW 

3,6 

3,8 kW (Bijl. 4)

6,9 A (Bijl. 5)

3-fasig / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % van nominale spanning

min. 85 % van nominale spanning

10,4 A

14,5 A

66 A

580 / 550 / 1480

~ 105 kg

 mm

Met schroefdraad / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radiaal MTR 63/4x3

-10o C

Met schroefdraad / 1”

UPS 25-80 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” met paddenstoelvormige sluitpin

REFLEX 08

radiaal MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

type B / SWEP

thermostatisch / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,8 kg

PEKEL / WATER

14,6 kW 

10,9 kW 

3,8 

4,3 kW (Bijl. 4)

7,7 A (Bijl. 5)

3-fasig / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % van nominale spanning

min. 85 % van nominale spanning

12,2 A

17,2 A

73 A

580 / 550 / 1480

~ 115 kg

 mm

Met schroefdraad / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radiaal MTR 63/4x3

-10o C

Met schroefdraad / 1”

UPS 32-80 / Grundfos

UPSO 25-80K / Grundfos

1” met paddenstoelvormige sluitpin

REFLEX 08

radiaal MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

type B / SWEP

thermostatisch / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 2,0 kg

PEKEL / WATER

16,2 kW 

12,1 kW 

3,8 

5,3 kW (Bijl. 4)

9,7 A (Bijl. 5)

3-fasig / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % van nominale spanning

min. 85 % van nominale spanning

15,9 A

22,2 A

88 A

580 / 550 / 1480

~ 130 kg

 mm

Met schroefdraad / 1 ”

UPS 32-100 / Grundfos

REFLEX 02

radiaal MTR 63/4x3

-10o C

Met schroefdraad / 1”

UPS 32-100 / Grundfos

UPSO 25-80K / Grundfos

1” met paddenstoelvormige sluitpin

REFLEX 08

radiaal MTR 63/4x3

55oC

scroll / SANYO

type B / SWEP

thermostatisch / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,5 kg

PEKEL / WATER

19,0 kW 

14,1 kW 

3,7 

BELANGRIJKSTE PARAMETERS



ZONNECOLLECTOREN
WARMTEPOMPEN

PELLET KETELS EN BRANDERS
PELLET KACHELS
PHOTOVOLTAICS

Maak een afspraak:

Tel. +48 75 612 60 69

Tel. +48 75 644 20 73

Fax: +48 75 612 60 49

E-mail: info@regessenergy.com

®REGESS  ENERGY

ul. Bankowa 36

58-500 Jelenia Góra

Polen

WAAR VINDT U ONS? 
®De REGESS  ENERGY producten worden o. a. verkocht

in Europa, Azië, Latijns - en midden Amerika en Afrika.

www.regessenergy.com
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