MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Koelmodule voor uw warmtepomp (Passief/Actief)

Geniet van de zon
uw warmtepomp zorgt voor koeling
De Danfoss passieve koelmodule geeft u de
mogelijkheid om in combinatie met uw warmtepomp
uw woning of kantoor te koelen door middel van
“hoog” temperatuur koeling.
De koelmodule werkt op basis van passieve koeling,
ook wel bekent als vrije koeling. Dit houdt in dat met
de brine- en cv-circulatiepomp uw woning of kantoor
gekoeld wordt. In de koelmodule zitten alle
componenten die een goede werking waarborgen
zoals onder andere een mengklep om condensatie
op de vloer tegen te gaan, een scheidingswisselaar
en een circulatiepomp.

De Danfoss Koelmodule (Passief/Actief) biedt u
koeling in 2 stappen. De eerste stap is passief en de
tweede stap is actief. Wanneer passieve koeling niet
meer toereikend is wordt de tweede stap; actieve
koeling gestart. Bij stap twee start de compressor en
produceert extra koeling.
Ook in deze koelmodule zitten alle benodigde
componenten voor een goede werking. Beide
modules kunnen gebruikt worden voor de
warmtepomp typen DHP-H en DHP-L.

Slechts 0,2 kWh
elektriciteit

wordt per uur verbruikt tijdens passief
koelbedrijf.
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Technische specificaties

Passieve koelmodule

Aansluiting

C

A Brine in (van WP brine uit)
B Brine uit (naar bron)
C Gekoeld water aanvoer
D Gekoeld water retour

722

Alle aansluitingen Cu 28 mm.
Gewicht 43 kg
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Technische specificaties

Passieve/actieve koelmodule

Aansluiting

H
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Alle aansluitingen Cu 28 mm.
Gewicht 48 kg
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A Brine uit (naar bron)
B Brine in 1 (van bron)
C Brine uit 2 (naar WP)
D Brine in (van WP brine uit)
E Cv-aanvoer (naar systeem)
F Cv-aanvoer (van WP)
G Cv-retour
H Gekoeld water aanvoer
I Warteldoorvoer voor bekabeling
J Gekoeld water retour
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Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten
te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze
publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
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