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warmwater  
Met de meest ecologische boiler van vandaag

Sanitaire warmtepomp
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de Lucht
als  

energiebron

WAT IS EEN SANITAIRE WARMTEPoMP?
Het functioneringsprincipe is eenvoudig !
de sanitaire warmtepomp verenigt een warmtepomp en een boiler van 
200 of 250 liter. zij gebruikt de calorieën uit de lucht om warm water te 
produceren.

Haar energiedoeltreffendheid wordt via de Cop gemeten. de Cop is 
de verhouding tussen de onttrokken warmte  (gratis) en de elektrische 
energie noodzakelijk voor zijn werking. Hoe hoger de Cop, hoe efficiënter 
de sanitaire warmtepomp is.

Nuos2 heeft een CoP van 3,7. dat betekent dat voor 1 kW 
elektriciteitverbruik, ze 3,7 kW energie produceert om uw water te 
verwarmen!

nuos2 recupereert calorieën uit de buitenlucht of omgevingslucht en 
werkt als warmtepomp aan temperaturen van -5°C tot +35°C.

de elektrische weerstand zet zich in werking buiten deze voorwaarden 
om u een hoeveelheid warm water en in alle omstandigheden te 
garanderen!

Met Nuos2,  kies voor prestatie  
samen met energiebesparing !
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voor de beste prijswarmwater  
Met de meest ecologische boiler van vandaag

de beste prestaties
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Als comfort  
en ecologie 

elkaar  
ontmoeten

75%  
besparing  

op uw  
factuur

1.  Anti corrosie verdamper 
2. ontdooi ventiel
3. Compressor
4. Bedieningspaneel

2

1

3

4

vooR NUoS²  KIEZEN, IS oPTEREN vooR HoGE PRESTATIES 
EN bETRoUWbAARHEId AAN dE bESTE PRIJS. PERFECT 
AANGEPAST AAN dE bEHoEFTEN vAN dE FAMIlIE, PAST 
ZIJ ZoWEl vooR NIEUWE INSTAllATIES AlS vooR 
RENovATIE.

dE bESTE PRESTATIES vAN dE MARKT:

  -  met een warmtepomp die 2810 w aan 15°C en 2495 w aan 
7°C teruggeeft, moet de elektrische weerstand zeer zelden 
functioneren. de uitzonderlijke kracht van de warmtepomp biedt 
aan de klant een optimaal comfort van warm water aan door het 
beste rendement te garanderen.

  -  de warmtepomp werkt vanaf -5°C, wat toelaat om de binnenlucht of 
de buitenlucht te gebruiken.

    -  zijn Cop bereikt 3,7 bij 15°C en 3,3 aan 7°C dus een besparing van 
75%.

    -  de optimale isolatie van de kuip beperkt  statische verliezen van 
slechts 0,63 kwu/24u.

    -  zijn geluidsniveau bedraagt slechts 39 dB (A), dwz een uiterst stil 
apparaat.



42

C
ha

uf
fe

-e
au

 é
le

ct
ri

qu
e

A
cc

um
ul

at
eu

rs
 à

 g
az

Sa
ni

ta
ir

e 
w

ar
m

te
po

m
p

Snelle en eenvoudige installatie

lUCHTAFvoER oP oNvERWARMdE oMGEvINGSlUCHT
in het geval van installatie in een lokaal zonder afvoer, moet het lokaal 
een inhoud van minimum 20m³ hebben. Het lokaal waarin de lucht 
wordt afgevoerd moet voldoende geventileerd worden om een afvoer 
van 300 tot 500 m3/u. aan te kunnen.

lUCHTAFvoER oP bUITENlUCHT (AAnBEVolEn)

deze configuratie is ideaal in 
de klimatologische zones waar 
de buitenlucht zelden onder 
-5°C is. Het apparaat wordt in 
een verwarmd lokaal geplaatst 
teneinde de warmteverliezen te 
beperken. Hij haalt de warmte 
uit de buitenlucht en voert de afgekoelde lucht terug af naar 
buiten.

luchtaanvoer en- afvoer
(aanbevolen om de warmteverliezen van de 
boiler te beperken)

luchtafvoer
(hoogte van het plafond minimum 2m voor 
het model van 250l)

INSTAllATIEvRIENdElIJK
Nuos² is even gemakkelijk als een elektrische waterverwarmer te 
plaatsen! Hij sluit zich in alle configuraties aan om ten volle van het 
nachttarief te genieten.

 n  Elektrische aansluiting
 -  geen wijziging op het paneel in geval van connectie op dag/nacht 

tarief
 - 3 meter voorgemonteerde kabel

 n  Flexibele aan en afvoer luchtleidingen 
 -  Ø 160 mm en 200 mm, geleverd met multi-diameter adapter
 - tot 6m in Ø160 en 10m in Ø200

 n  Plug and Play plaatsing
 -  Eenmaal aangesloten, zet het zich in werking zonder extra  

manipulatie.
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uw gegarandeerde comfort

ARISToN ENGAGEERT ZICH:
met nuos², stelt Ariston haar 2de generatie warmtepomp voor.  
zij werd speciaal ontworpen om aan de behoeften van de familie te 
voldoen en milieubescherming en comfort te linken.
de kuip, beschermd door een pro-tech anode en een steatiet weerstand, 
van de nuos² een geschikte ‘eeuwigdurende’ waterverwarmer.  
de 5 jaar garantie op de kuip en 2 jaar op de componenten getuigen 
hiervan.
onze dienst-na-verkoop is steeds beschikbaar   
Via het telefoonnummer:  02/333 48 88 
of via het e-mail adres:  service.be@aristonthermo.com

75%  
besparing  

op uw  
factuur

INTUïTIEF GEbRUIK vAN 
HET bEdIENINGSPANEEl
knop on/off

regeling van het t°programma

knop modE

lichtgevende inwerking lEd

UW CoMFoRT ZoNdER ToEGEvING
n  nuos² is beschikbaar in 200 of 250 liter en past zich aan volgens de 

behoeften van uw familie 

n   Intelligent programma AUTo : de prioriteit wordt aan de warmte-
pomp gegeven. de werking van de elektrische weerstand is tot het 
minimum beperkt.

n   Een intuïtief bedieningspaneel  : 3 knoppen voldoen voor de 
bediening van het toestel via een digitaal scherm.

  in dienst zetten of antivorst beveiliging

  regeling van de water t°

  keuzes van het functioneringsprogramma:
   AUTo : (mix pomp/weerstand): verwarming in 8u maximum

   booST : (snelle verwarming), verwarming in 4u maximum

   vAKANTIE : (tijdens afwezigheid), antivorst bescherming van de 
kuip en beschikbaarheid van warm water bij uw terugkomst na de 
ingestelde vakantieperiode

n  de elektrische weerstand geplaatst onderaan de kuip garandeert u 
warm water in alle omstandigheden.
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nuoS2

  monofASigE VErwArmingSwEErStAnd

  luCHt/wAtEr wArmtEpomp r134A

  750w opgEnomEn VErmogEn En 2810 
AfgEgEVEn tHErmiSCH VErmogEn

  wEErStAnd VAn 2500w

  Cop 3,7

  digitAAl lCd diSplAy

  gEëmAillEErdE kuip mEt mAgnESium 
AnodE En pro-tECH AnodE

  luCHtAAnSluitingEn tot 15m in Ø200

    grEEn moduS Voor EEn optimAAl 
rEndEmEnt

  Auto moduS Voor AAnSluiting op dAg 
of nACHttAriEf SyStEmEn

  VAkAntiE moduS Voor CorroSiE BES-
CHErming En Anti-VorSt BEVEiliging

  Anti-BACtEriE funCtiE StAndAArd

  diëlElEktriSCHE AAnSluiting 
 mEEgElEVErd

  gElEVErd mEt 3m AAnSluitkABEl En 
EVACuAtiE VAn CondEnSwAtEr

  drAAgriEmEn StAndAArd mEEgElE-
VErd

  VErtikAAl of HorizontAAl trAnSport 
mogElijk

kuip 
jaar 
jaar 
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de nuos² kan zijn warmte recupereren uit zowel de buiten lucht als 
uit een niet verwarmde ruimte zoals een garage.
Hij wordt even gemakkelijk als een gewone elektrische boiler 
geïnstalleerd, en kan dus zowel op dag als op nachttarief werken 
zonder aanpassingen te moeten maken aan het toestel.
de aan en afvoerbuizen van de lucht mogen maximaal 15m bedragen, 
zodat de nuos² zich in elke situatie laat installeren.

luchtaanvoer en- afvoerluchtafvoer
(hoogte van het plafond minimum 2m voor 
het model van 250l)

ECo
FUNCTIE

PolYURETHAAN 
ISolATIE

TEMPERATUUR 
REGElING

GEëMAIllEERdE 
KETEl

ElECTRoNISCHE 
THERMoSTAAT

CoRRoSIE-
WERENd

SANITAIRE wARMTEpOMp 

GENIET vAN 1 JAAR EXTRA oMNIUM 
GARANTIE dooR U TE REGISTREREN  

oP dE WEbSITE WWW.NUoS.bE

nuoS2 SolAr - zonneboiler
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Afmetingen in mm
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bEHANdElING EN 
vERvoER
Het toestel wordt op een pallet 
geleverd, beschermd door 
karton, en kan in één enkele 
positie ook horizontaal worden 
getransporteerd.

Inhoud van het pakket:
n  Sanitaire warmtepomp,
n  transportriem,
n  Aansluitingsbuizen voor het 

condenswater,
n  Adapters voor luchtafvoer of 

-aanvoer (2 met gril en 1 stop),
n  diëlektrische overgang die 

op warmwaterbuis moet 
geschroefd worden,

n  Handleiding,
n  3 accumulatoren  ni-mH 

bijgesloten

Verenigbaar  
met 

zonne-
systemen

de ‘+’ van Ariston:

Mogelijkheid 
om horizontaal 
of vertikaal te 

vervoeren
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Technische gegevens 

200 liter 250 liter 250 liter Solar
KUIP
nominale inhoud van de kuip l 200 250 250

dikte van het isolatiemateriaal mm 50

Bekleding van de kuip geëmailleerd

Statische verliezen kwh/24u 0,63

Anti-corrosie bescherming anode pro-tech + anode magnesium(1)

maximale druk Bar 7bar

diameter aansluiting sanitair g 3/4’’

diameter lucht aan- afvoer mm 160-200

minimale hardheid van het water °f 12

leeg gewicht kg 90 95 95

WARMTEPoMP

gemiddeld vermogen (*) w 2810

opgenomen vermogen w 750

Cop (*) 3,7

min. lucht t° warmtepomp °C -5

max. lucht t° warmtepomp °C 35

Verwarmingstijd (*) u/min 02:54 03:41 03:41

Volume water aan 40°C (V40) l 280 370 370

maximale temperatuur Sww °C 62

Hoeveelheid gas r134A kg 1,28

max. druk r134A lage druk kant Bar 10 bar

max. druk r134A hoge druk kant Bar 25 bar

vERWARMINGSCoMPoNENT
Vermogen weerstand w 1000+1500

ElEKTRISCHE AANSlUITING
Spanning V / w 220-240 monofasig / 2500

frequentie Hz 50

Beschermingsindex ipX4

lUCHTAFvoER AANvoER
Spanning / max vermogen m3/u 300-500

Statische druk pa 50

Akoestische druk aan 2m dB(A) 39

min. volume van het lokaal m3 20

ZoNNEboIlER WISSElAAR

oppervlakte wisselaar m2 0,65

REFERENTIE

referentie 3210031 3210017 3210018

Prijs excl. bTW 2299,00 2450,00 2800,00

(*) waarde op basis van lucht aan 15°C en relatieve vochtigheid van 71%, temperatuur koud water 15°C
(**) in geval van installatie zonder luchtafvoer. (1) de magnesium anode is bestemd om de kuip gedurende  
maximum 30 dagen te beschermen tussen de plaatsing in water en de in-dienst-stelling


