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• Zeer hoog rendement; COP tot 4,4
• Totaal comfortsysteem (CV, tapwater en koeling)
• Mogelijkheid tot passieve koeling
• Besparing op primaire energie
• Hoog installatie-, onderhouds- en bedieningsgemak

WARMTEPOMP

AWB; aandacht

voor uw toekomst
• Zeer hoog rendement; COP tot 4,4
• Totaal comfortsysteem
(CV, tapwater en koeling)
• Mogelijkheid tot passieve koeling
• Besparing op primaire energie
• Hoog installatie-, onderhouds- en
bedieningsgemak

Door het beleid van de overheid om het energieverbruik en de
CO2-uitstoot te reduceren, neemt de vraag naar duurzame
systeemoplossingen toe. Deze vraag komt vanuit de totale
bouwkolom; van voorschrijvers tot aan installateurs en
eindgebruikers. Daarom biedt AWB een compleet pakket
aan energiezuinige producten en diensten met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. Deze innovatieve producten zijn
niet alleen zeer goed combineerbaar en optimaal op elkaar
afgestemd, ze sluiten ook perfect aan op de wensen uit de
projectenmarkt. Daarbij kunnen wij u vanuit onze afdeling
Technisch Project Advies voor ieder nieuwbouw- en renovatieproject uitgebreid adviseren.

Uw oplossing
Energie uit eigen bodem
De elektrische MagnaGeo warmtepomp maakt gebruik van
de energie uit eigen bodem en creëert daarmee een totaal
comfortsysteem met CV, tapwaterbereiding en passieve
koeling. De MagnaGeo is er in twee uitvoeringen: een Solo –
optioneel met driewegklep voor een boiler – en een Combi
inclusief een 175 liter boiler. Er zijn verschillende vermogens
(6 tot 17 kW) beschikbaar zodat er voor elke toepassing een
juiste keuze gemaakt kan worden.
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Duurzaam en betrouwbaar
AWB heeft voor de MagnaGeo een zorgvuldige keuze
gemaakt voor materialen en componenten met een lange
levensduur. Dit maakt de warmtepomp bijzonder betrouwbaar en van hoge kwaliteit. Ook is de MagnaGeo voorzien van
onder andere een geïntegreerde aanloopstroombegrenzer,
een elektrische naverwarmer en een anti-legionellaregeling.
Daarnaast is er een weersafhankelijke buitenvoeler om een
betrouwbare werking te garanderen. Kortom, er is overal
aan gedacht.

Rendement
De MagnaGeo haalt energie uit eigen bodem, dit maakt
een gasaansluiting overbodig. De bodemenergie wordt met
hulpenergie door de compressor naar hogere temperaturen
gebracht. Dit maakt dat de MagnaGeo een zeer hoog
rendement heeft ten opzichte van bijvoorbeeld een HR ketel,
wel 45%. Hierdoor gaat ook de CO2-uitstoot met circa 45%
omlaag. Concreet betekent dit een COP tot 4,4 wat een EPC
reductie van 0,3 mogelijk maakt.

Systeemefficiëntie door intelligent
systeem
De MagnaGeo heeft een zeer intelligente regeling,
ontworpen om energie én kosten te besparen. Het systeem
bevat software voor de totale sturing van de CV, het tapwater
en de koeling. Het systeem biedt daarnaast een uitgebreide
status-, storing- en diagnosefunctie. De permanente bewaking
van het warmtepompproces resulteert altijd in de meest
efficiënte en energiezuinige afstelling, zodat de gebruiker
nooit voor verrassingen komt
te staan. De gebruiker weet
zelfs dankzij dit systeem

MagnaGeo

hoeveel zijn totaal aan gratis verkregen energie uit de bodem
is. De software-parameters kunnen op gebruikers- en
installateursniveau worden ingesteld.

Dé keuze voor de installateur
Jarenlange ervaring in de projectenmarkt, maakt dat AWB
het installatiegemak van haar producten hoog in het vaandel
heeft staan. Dit scheelt de installateur immers tijd en geld.
Daarom heeft AWB de MagnaGeo zo ontwikkeld dat deze
zeer eenvoudig te installeren is. Het systeem zit in één
mantel en kent geen ingewikkelde techniek. Er is zelfs
geen STEK-erkenning nodig (met uitzondering van de 17 kW
uitvoering) en er is logischerwijs geen gasaansluiting en
rookgasafvoer nodig. Ook is de MagnaGeo Combi gemakkelijk demonteerbaar voor transport.

Technisch Project Advies
Dat AWB graag met u meedenkt, mag duidelijk zijn. Niet voor
niets hebben wij gespecialiseerde mensen in dienst die u
Technisch Project Advies (TPA) kunnen geven. TPA biedt
u ondersteuning vanaf de ontwerpfase tot aan de onderhoudsbeurt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Daarbij
benadrukt AWB dat tijdige inschakeling van TPA alle
betrokkenen veel voordelen op kan leveren. In de ontwerpfase
van de bouw is het veel eenvoudiger rekening te houden
met alle wensen en randvoorwaarden.

Eerste Inbedrijfstelling
AWB adviseer t te allen tijde om de geïnstalleerde
warmtepompen in bedrijf te laten stellen door de AWB
warmtepompspecialist. Daarmee bent u verzekerd van
een optimale afstemming van de werking tussen de bron, de
pomp en het afgiftesysteem. En kunt u uw klant kwaliteit en
garantie bieden. De AWB warmtepompspecialisten zijn
speciaal getraind in het optimaal laten functioneren van
het totale systeem.

MagnaGeo trainingen
De warmtepompspecialisten van AWB kunnen op verzoek een uitgebreide training MagnaGeo warmtepompen
verzorgen. Tijdens de training komen onder andere de
volgende onderwerpen aan bod: principewerking, bron en
afgiftesysteem, bediening en het uitlezen van het display.

Certificaten
De MagnaGeo is gecertificeerd met het officiële kwaliteitskeurmerk ‘Warmtepompkeur’ van Stichting Energie Prestatie
Keur en de gelijkwaardigheidsverklaring van TNO.

Gelijkwaardigheidsverklaring

WARMTEPOMP

TNO | Kennis voor zaken

Opwekkingsrendement verwarming t.b.v. de NEN
5128:2004/A1:2008 voor de AWB MagnaGeo
warmtepompen 06 BPT, 08 BPT en 10 BPT
In opdracht van AWB CV-ketels BV
heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement
bepaald van de warmtepompen type

Rapportnummer :

TNO-034-APD-2009-00162

Opwekkingsrendement
AWB MagnaGeo warmtepompen, type 06BPT,
08 BPT en 10 BPT

MagnaGeo 06 BPT, 08 BPT en 10
BPT en VWS 103/2 voor gebruik in de
NEN 5128:2004/A1:2008.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de waarden
die in paragraaf 8.4.2, tabel 18 worden gegeven.

maart 2009
Deze gelijkwaardigheidsverklaring is
geldig tot 1 januari 2011

Op de volgende pagina is het opwekkingsrendement van de warmtepomp
weergegeven met de bodem als
warmtebron.

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced and/or
published by print, photoprint, microfilm or any other

Fabrikant:
Vaillant GmbH
Leverancier:
AWB CV-ketels B.V.
Type MagnaGeo:
06 BPT, 08 BPT en 10 BPT

Adres:
AWB CV-ketels B.V.
Ringovenweg 4
5708 JX Helmond

means without the previous written consent of TNO.
In case this report was drafted on instructions, the
rights and obligations of contracting parties are subject to either the ‘Standard Conditions for Research
Instructions given to TNO’ or the relevant agreement
concluded between the contracting parties. Submitting

www. awb.nl
email: info@awb.nl

the report for inspection to parties who have a direct
interest is permitted.
© TNO 2009
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

lering
1. Op dr acht for mu
wensen en eisen)
van
tie
isa
tar
(inven
lplan
2. Ontwer pen tot aa
iftesysteem)
afg
en
mp
(bron, po
bestek
ipetekeningen en
3. Technische princ
fstelling
tallat ie en Inbedrij
4. Cont role op ins

Goedgekeurd door:

Ing. H. Schiphouwer
Projectleider

Ing. A.A.L. Traversari, MBA
Afdelingshoofd

en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming van TNO.
Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt
voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever
en opdrachtnemer verwezen naar de ‘Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO’, dan
wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten

2009/03/19

ch
Hoe werkt Technis
Project Advies?

Ondertekening:

overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.
© TNO 2009

AWB voor

totaal comfort
De werking van de
MagnaGeo
De MagnaGeo werkt simpel door warmte uit eigen bodem te
onttrekken en over te dragen naar het koudemiddelcircuit in
het hart van de warmtepomp. Via de verdamper, compressor
en condensor bereikt het systeem een hoger temperatuurniveau. Deze duurzame warmte wordt overgedragen naar het
CV-circuit of de tapwatervoorziening. Het koudemiddel koelt af
en de hele cyclus start van voor af aan.

Warm én koel
De MagnaGeo zorgt niet alleen voor warmte en tapwater,
maar kan ook worden ingezet om te koelen. Tijdens warme
zomers biedt de MagnaGeo dus extra comfort. Zodra het
warmer wordt, schakelt het systeem automatisch over op
passieve koeling, dat naar voorkeur van de eindgebruiker kan
worden ingesteld. De vrije koelenergie uit de bodem wordt
door middel van een circulatiepomp aan de bronzijde en
CV-zijde rondgepompt. De compressor blijft dan buiten
bedrijf. Ook is het mogelijk een condensregeling op basis
van temperatuurinstelling in te schakelen.

MagnaGeo slim te combineren
De warmtepomp is zeer geschikt in combinatie met andere
conventionele en duurzame technieken. Zo is het zeer goed
realiseerbaar om de warmtepomp te combineren met een
zonneboilersysteem. De zonneboiler levert dan warm water
voor de tapwatervoorziening. Hierdoor heeft de warmtepomp
minder energie uit de bron en dus minder compressorenergie nodig. Ook kan de warmtepomp uitstekend
gecombineerd worden met een WTW-unit waardoor de
ventilatieverliezen in mindering gebracht kunnen worden. Er
kan daardoor gekozen worden voor een kleinere capaciteit
wamtepomp. Directe energiebesparing is het resultaat.

Extra toebehoren
Voor bepaalde toepassingen heeft AWB additionele toebehoren beschikbaar:
- driewegklep voor boilers
- driewegklep voor zwembaden
- kamerregelaar MagnaControl

MagnaGeo Combi

4

MagnaGeo Solo

MagnaGeo
Principewerking MagnaGeo Combi

Tapwaterbereiding
Tapw
wat
aterbereidin
ingg

Ruimteverwarmi
Ruimteverwarming
minng

Passieve koeling

Principewerking MagnaGeo
De warmtepomp onttrekt in de verdamper 1 warmte uit de bron en geeft deze
warmte af aan het koudemiddel. Er vindt verdamping plaats.
Het koudemiddel stroomt door de oververhitter/onderkoeler
verdamping te realiseren.
In de compressor

2

om volledige

wordt de druk verhoogd en stijgt de temperatuur.

3

Het koudemiddel stroomt naar de condensor
het CV-water (35 °C).

4

en geeft warmte af aan

Het koudemiddel condenseert tot vloeistof en loopt nogmaals door de
oververhitter/onderkoeler 2 .
Het expansieventiel

5

zorgt voor drukverlaging waardoor de temperatuur zakt.

4 bar / 2,5 °C
3

14 bar / 67 °C

14 bar /
25 °C
5 °C

35 °C
4
2
1

28 °C

1,5 °C
4 bar /
6,5 °C

14 bar / 34 °C

5

4 bar / -3 °C

Van installatie tot

implementatie
Dimensies MagnaGeo Solo

Installatieschema
75
260

75

15

675

920

±8

698

654
600

Dimensies MagaGeo Combi
279

255

90
255

675
0
180

75
260

15
654

75

±8

698
600

Uw installatie
Minimum afstanden voor plaatsing
300
300

300

600
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300

1. Buitenvoeler
2. Expansievat +
veiligheidsklep
3. Warmtepomp
4. Watermeter van de
installatie
5. Koudwaterleiding met
inlaatcombinatie
6. Warmwaterleiding
7. Expansievat verwarming +
veiligheidsklep

8. Schakelkast
9. Retourleiding
verwarmingscircuit
10. Aanvoerleiding
verwarmingscircuit
11. “Bron in” leiding
12. “Bron uit” leiding
13. Verwarmingscircuit
14. Kamerregelaar

MagnaGeo

Installatieschema MagnaGeo Solo met boiler

Bron

400 V

B

WP

Installatieschema MagnaGeo Combi met zonneboiler

MV

BV

ѭ

warmwater

TT

ZC

koudwater

IC

HO

VO
EB

VO
KK

P

AO

VV
P

VF2

aanvoer
retour
KK

KK
VV
EA

WP

Bron

ZB

Technische specificaties
MagnaGeo Combi warmtepompen
Beschrijving

MagnaGeo Solo warmtepompen

MagnaGeo 06 BPT

MagnaGeo 08 BPT

MagnaGeo 10 BPT

MagnaGeo 10 T

MagnaGeo 14 T

MagnaGeo 17 T

1800 mm

1800 mm

1800 mm

920 mm

920 mm

920 mm

Breedte

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Diepte

675 mm

675 mm

675 mm

675 mm

675 mm

675 mm

Gewicht ledig

223 kg

231 kg

234 kg

159 kg

179 kg

186 kg

Gewicht gevuld

409 kg

418 kg

422 kg

167 kg

189 kg

198 kg

Afmetingen
Hoogte excl. aansluitingen

Elektrische gegevens
Spanning

3/N/PE 400V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

Zekering, traag

3 x 16 A

3 x 16 A

3 x 16 A

3 x 16 A

3 x 25 A

3 x 25 A

Elektrisch element

6 kW

6 kW

6 kW

6 kW

6 kW

6 kW

Volumestroom ΔT 3K

1431 l/h

1959 l/h

2484 l/h

2484 l/h

3334 l/h

3939 l/h

Restopvoerhoogte ΔT 3K

342 mbar

270 mbar

231 mbar

272 mbar

252 mbar

277 mbar

Volumestroom ΔT 4K

1073 l/h

1469 l/h

1863 l/h

1863 l/h

2501 l/h

2954 l/h

Restopvoerhoogte ΔT 4K

437 mbar

392 mbar

406 mbar

386 mbar

428 mbar

487 mbar

El. opgenomen verm. pomp

132 W

132 W

195 W

132 W

205 W

210 W

Volumestroom ΔT 5K

1019 l/h

1373 l/h

1787 l/h

1787 l/h

2371 l/h

2973 l/h

Restvoerophoogte ΔT 5K

395 mbar

325 mbar

403 mbar

312 mbar

440 mbar

462 mbar

Volumestroom ΔT 10K

504 l/h

698 l/h

902 l/h

902 l/h

1187 l/h

1538 l/h

Volumestroom ΔT 10K

492 mbar

460 mbar

572 mbar

455 mbar

575 mbar

643 mbar

El. opgenomen verm. pomp

93 W

93 W

132 W

93 W

132 W

205 W

Geluidsbelasting

46 dB (A)

46 dB (A)

47 dB (A)

49 dB (A)

51 dB (A)

53 dB (A)

Koudemiddel

R407 C

R407 C

R407 C

R407 C

R407 C

R407 C

Type compressor

Scroll

Scroll

Scroll

Scroll

Scroll

Scroll

7,6 kW

10,4 kW

10,4 kW

13,8 kW

17,3 kW

Broncircuit water-glycol (30%)

CV-circuit

Koudecircuit

Vermogen (B0W35 DT5 > EN 14511)
CV-vermogen

5,9 kW

Opgenomen vermogen

1,4 kW

1,8 kW

2,4 kW

2,4 kW

3,2 kW

4,1 kW

COP

4,3

4,3

4,4

4,4

4,3

4,3

3,8

5,0

6,2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Inhoud

175 l

175 l

175 l

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Max. bedrijfsdruk

10 bar

10 bar

10 bar

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Met warmtepomp

58 °C

58 °C

58 °C

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Met el. naverwarmer

75 °C

75 °C

75 °C

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Passieve koeling
Koelvermogen
Geïntegreerde boiler

Max. taptemperatuur
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Bron & afgiftesysteem
Bron
De MagnaGeo werkt met een verticale bron en haalt 100%
van haar energie uit de bodem. Om dit tot stand te brengen, is
beperkte hulpenergie nodig. Eén van de belangrijkste voordelen van de verticale bodemwisselaar is, dat de bodemtemperatuur zeer constant is en daarom zeer geschikt is voor
passieve koeling. Bovendien is het systeem totaal onderhoudsvrij en heeft het een zeer lange levensduur. De verticale
bodemwisselaars kunnen in de bodem gedrukt of geboord
worden tot een diepte van 50 tot 70 meter. Vooraf moet door
een bronboorbedrijf na worden gegaan of de bodem geschikt
is voor een boring en een verticale bron. AWB wil u hierbij
graag begeleiden.

Afgiftesysteem
De MagnaGeo warmtepomp biedt het hoogste rendement
met een lage-temperatuursysteem zoals vloer- en wandverwarming en kan tevens gecombineerd worden met fancoilunits. Het afgiftesysteem kan ook worden gecombineerd met
een buffer zodat er in bepaalde situaties meer draaiuren van
de warmtepomp gegarandeerd kunnen worden.

Een juiste afstemming tussen bron,
warmtepomp en afgiftesysteem is
cruciaal voor een optimale werking van
het totale systeem. Onze Technische
Project Adviseurs geven u daarom graag
advies. Neem gerust contact met ons op.

Voordelen per segment
Kenmerken MagnaGeo

Voordeel installateur

Voordeel eindgebruiker

Elektrische warmtepomp

Geen gasaansluiting en rookgasafvoer nodig

Gasaansluiting overbodig, onafhankelijk van
gastoelevering

Alle onderdelen in één mantel en geen
ingewikkelde techniek

Zeer eenvoudig en snel te installeren,
geen STEK-erkenning nodig (m.u.v. 17 kW)

Minder kansen op fouten en/of klachten

Breed assortiment (van 6 tot 17 kW)

Breed aanbod voor woning- en utiliteitsbouw

Brede keus, voor elke toepassing een
productoplossing

Uitgebreid status-, storing- en diagnosedisplay

Eenvoudig onderhoud en controle te bieden

Besparing op onderhoudskosten

Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler
geïntegreerd

Totaalpakket levering

Optimale afstemming buiten- en binnencomfort

TPA ondersteuning

Totaal bouwkundig- en technisch advies op installatie

Optimale energie-efficiëntie op totaalsysteem

Ingebruikname door warmtepompspecialisten
van AWB

Perfect functioneren van totale installatie
(STEK-erkenning 17 kW)

Minder kans op fouten en/of klachten

Onderhoud

op maat
Componentenoverzicht
1. Verdamper

4. Condensor

2. Oververhitter/onderkoeler

5. Expansieventiel

3. Compressor

2

1
4

3
5

Uw onderhoud
Bedieningspaneel
Tijdens de ontwikkeling van de MagnaGeo heeft
AWB ook uitgebreid nagedacht over een uitgekiend
bedieningspaneel. Dit heeft geresulteerd in een display
dat uitvoerig de status, storing en diagnose van het
systeem weergeeft. Het bedieningspaneel is volledig
geïntegreerd in het voorpaneel van de MagnaGeo en is
zeer eenvoudig en overzichtelijk. Indien gewenst is het
mogelijk om een training te volgen waarin de bediening
uitgebreid aan de orde komt.

Bedieningspaneel
1. Display

5. + toets

2. Menutoets

6. Storingsindicator

3. Programmeer-/informatietoets
4. - toets

6

7

1

2

10

7. Indicator voor de werking
van het apparaat

3

4

5

MagnaGeo

MagnaControl
De MagnaControl kamerregelaar kan optioneel bij de
MagnaGeo geleverd worden. Deze kamerregelaar maakt
naregeling van de weersafhankelijke regeling mogelijk en
verzorgt een stabiele binnentemperatuur.

Uw onderhoudschecklist
Volledig onderhoud bestaat uit een vast aantal essentiële
handelingen welke jaarlijks dienen te gebeuren.

kzaamheden
Onderhoudswer
Reinigen
Vuilfilter in bron
ysteem
Vuilfilter in CV-s
Controles
age
Controle op lekk
in bronsysteem
Controle van druk
in CV-systeem
Controle van druk
Functiecontrole
gen
Controle instellin

rval
Onderhoudsinte

Jaarlijks
Jaarlijks

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Check

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Maak een
afspraak met
een van onze
adviseurs
•
•
•
•

Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:

0492-469 500
0492-469 509
info@awb.nl
www.awb.nl

Totaalleverancier
AWB is sinds 1934 actief op
het gebied van ruimteverwarming, tapwaterbereiding, ventilatie en koeling. Wij bieden
u dan ook een totaalpakket
aan duurzame producten en
diensten met een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding.
Zo leveren wij u een uiterst
breed assortiment HR-ketels,
(zonne)boilers, Warmte-TerugWin-units, warmtepompen en
mini-WKK. Daarnaast staan
wij u bij met diensten als
Technisch Project Advies,
Service en Eerste Inbedrijfstelling. Als totaalaanbieder
heeft AWB hiermee ook
aandacht voor uw toekomst.

WARMTEPOMP
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