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EDEL
PATENTED
TECHNOLOGY

Een overgedimentioneerd
apparaat betekent een te
hoge energie rekening
80, 100, 150, 200 or 270 L modellen
Lucht als bron of vloerverwarming
retour- leiding als bron
Extreem compact
Tot 10 keer minder CO2 uitstoot

COP
80% 4.47
tot

tot

gratis

ENERGIE
voor warm
tapwater

GREEN

refrigerant

AIR

WATER
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PARTNER
VOOR
ELKE
INSTALLATEUR
AV Airco & Verwarming is de betrouwbare
partner voor elke installateur. We leveren
als groothandel een veelzijdig aanbod
aan producten en hebben daarmee ook
de oplossing voor uw specifieke vraag.
Of het nu gaat om verwarming, koeling
of ventilatie.
Rendabel en duurzaam
In een aangenaam klimaat komen
mensen het beste tot jun recht. En dus
maken wij daar werk van. We denken
voortdurend met u mee en geven u de
basis van jarenlange ervaring doordacht
advies. We lopen voorop in innovatie
en zorgen voor een product, systeem of
applicatie waarmee u écht verder komt.
Rendabel, duurzaam en energiezuinig.
Ervaar het beste klimaat
Te warm of te koud? Daarmee neemt AV
Airco & Verwarming geen genoegen. We
zorgen voor een klimaat dat comfortabel
is en bieden naast producten voor
verwarmen en koelen ook oplossingen
voor luchtfiltering en de toevoer van verse
lucht. Bovendien leveren we de laatste
innovaties voor de juiste luchtvochtigheid
en optimale zuurstof- en CO2-gehaltes.
AV Airco & Verwarming zorgt voor een
omgeving waarin iedereen zich prettig
voelt. Op elk moment, in welke ruimte
dan ook.

Edel AIR

Edel AIR 80 L

WAND UITVOERING
Maximaal
aantal aanbevolen
gebruikers

Edel AIR 200 L

EDEL AIR 100 L

EDEL AIR 270 L

WAND UITVOERING

STAANDE UITVOERING STAANDE UITVOERING

UNIEK: EEN CONCENTRISCHE LUCHT BUIS
MET EEN GEPATENTEERD ONTWERP

EEN EFFICIËNT ONTWORPEN WATER BOILER
• Een compleet roestvrij stalen tank = geen onderhoud (anode)
• Extreem compact: 630 mm Ø
• 160 mm Ø lucht aansluitingen die 360° kunnen draaien

volledig
100%
ROESTVRIJSTALEN
TANK

• Automatisch variabele ventilator snelheid
• Ruim 90% minder CO2 uitstoot
Lucht intrede

COP
3.3
van

125 mm

80 mm

Lucht uittrede

draaibaar

360°

volgens
normen

• Uitsluitend 1 gat boren vanwege de concentrische buis

EENVOUDIGE INSTALLATIE

LAGE HOOGTE:
Edel 200 L = 1.42 m
Edel 270 L = 1.69 m

GESCHIKT VOOR
VELE VERSCHILLENDE
TOEPASSINGEN

Edel WATER

Edel AIR 100 L
WAND
UITVOERING

Edel AIR 150 L
WAND
UITVOERING

ULTRA
STIL

Edel EAU 100 L

Edel EAU 150 L

WAND
UITVOERING

WAND
UITVOERING

Edel EAU 200 L

STAANDE UITVOERING

Edel EAU 270 L

STAANDE UITVOERING

Heeft u vloerverwarming? UNIEK: DE ENIGE
De Edel WATER is
WARMTEPOMP BOILER OP DE
de ideale oplossing voor
MARKT DIE FUNCTIONEERT
produceren van warm
MET VLOERVERWARMING
tapwater

• Onvergelijkbaar stil
• Beschermt tegen waterspatten (IPX4)

Retour Edel WATER

Inclusief
verdeling
module

Toevoer Edel WATER

• Uitstekende thermische en accoustische
prestatie

vloerverwarming
circuit retourwater

• Geen luchtbuizen: uitsluitend een
hydraulische aansluiting, geeft een grotere
vrijheid in het bepalen van de locatie van de
warmtepomp boiler in uw huis
• Tot wel 60% meer energie rendement voor
het opwekken van warm tapwater.
• Geen lucht geluid: < 30 dB(A) op 2m

Werking tijdens de winter

Werking tijdens de zomer

• Kan zowel aan de wand of op een
3- poot gemoteerd worden
• Verschillende aansluit accessoires
beschikbaar (zie aktuele prijslijst)

Tijdens de winter onttrekt de Edel WATER warmte uit
de buitenlucht via het vloerverwarmings systeem
en produceert een water temperatuur van 60°C .

Tijdens de zomer wordt warmte uit de vloerverwarming
onttrokken die teruggevoerd wordt in de warmtepomp tank
terwijl tegelijkertijd de vloer gekoeld zal worden waardoor
een COP tot wel 4.47 gehaald kan worden.

Technische Handelsonderneming
De Steenbok 8
5215 ME ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 073 - 522 56 93
Fax: 073 - 522 56 94
info@airco-verwarming.nl
www.airco-verwarming.nl

