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Bewezen betrouwbaar
Volop aangename warmte in heel uw huis en altijd direct royaal warm water uit de kraan. Waar en wanneer u maar wilt mét aandacht
voor het milieu. Dat biedt de ThermoMaster3HR van AWB, de betrouwbare meester in comfort! Door de vereenvoudigde opbouw en
het gebruik van materialen met een lange levensduur heeft u jarenlang plezier van de ThermoMaster3HR. Deze compacte HR-ketel is
namelijk uitgerust met een unieke, zelf ontwikkelde aluminium warmtewisselaar die zich al vele jaren heeft bewezen. Bovendien heeft
het HR-toestel een toprendement tot wel 109,7%. Energiezuinig en tegelijkertijd zeer comfortabel genieten, de ideale combinatie!

Voordelen
• Bewezen betrouwbaar
• Geen omkijken naar uw HR-ketel
• Eenvoudig te bedienen
• Energiebesparend

Geen omkijken naar uw HR-ketel
De ThermoMaster3HR combineert het beste op CV-gebied.
Behalve het CV-zijdig toprendement tot 109,7% en de zeer royale
uitgifte van warm water heeft de veelzijdige en betrouwbare
HR-ketel een duidelijk leesbaar LCD-scherm met drie druktoetsen.
Hierdoor is de ThermoMaster3HR heel eenvoudig en intuïtief te
bedienen. Tevens heeft het CV-toestel een modulerende regeling
waardoor de HR-ketel het vermogen automatisch aanpast aan de
warmtebehoefte.
De ThermoMaster3HR biedt veel onderhoudsgemak omdat de
HR-ketel speciaal is ontworpen met minder componenten en
is uitgerust met materialen die een lange levensduur hebben.
Hierdoor kan uw installateur snel service en onderhoud plegen.
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Technische specificaties
Beschrijving

Eenheid

3HR 24

3HR 24T

3HR 28

3HR 28T

Verwarming
Nominaal vermogen bij 80°C / 60°C

kW

24,0 – 4,6

24,0 – 4,6

28,2 – 6,0

28,2 – 6,0

Jaargebruiksrendement bij 50°C / 30°C

%

108,8

108,8

109,7

109,7

Warm water
Jaartaprendement

%

-

80,7

-

83,8

Specifieke volumestroom (D) (Δ 30°C)

l/min

-

14,6

-

17

Diversen
Afmetingen: breedte x hoogte x diepte

mm

450 x 730 x 337

450 x 730 x 337

450 x 730 x 337

450 x 730 x 337

Netto gewicht toestel + mantel

kg

39

45

39

46

Wijzigingen onder voorbehoud.

Bespaar op energie
Met de ThermoMaster3HR kunt u extra besparen op energie.
De ThermoMaster3HR is prachtig te combineren met een AWBzonneboilersysteem dat werkt volgens het terugloopprincipe.
Hierdoor komt de ThermoMaster3HR alleen in bedrijf als de
afgegeven temperatuur niet toereikend is. Niet alleen goed voor
uw portemonnee maar ook een weldaad voor het milieu!

U kunt kiezen voor de ThermoMaster3HR in twee CW-klassen.
Hoe hoger het getal, hoe groter de hoeveelheid en snelheid van
het warme water.

6,5 l

per minuut

CW3

Garantie
De ThermoMaster3HR heeft een unieke aluminium warmtewisselaar die zelf door AWB is ontwikkeld en al vele jaren zijn waarde
heeft bewezen. Vandaar dat AWB u een garantie op de aluminium
warmtewisselaar geeft van maar liefst tien jaar. Tevens geeft AWB
een garantie van één jaar op arbeidsloon en voorrijkosten en twee
jaar op onderdelen. Met de ThermoMaster3HR haalt u zekerheid
in huis!

8l

per minuut

CW4

ThermoMaster3HR 24 kW
De 24 kW uitvoering (model CW 3) geeft
een standaard hoeveelheid warm water,
heeft een maximaal CV-vermogen van
24,0 kW en levert 6,5 liter warm water van
63° C per minuut.

ThermoMaster3HR 28 kW
De 28 kW uitvoering (model CW 4) geeft
een royale hoeveelheid warm water, heeft
een maximaal CV-vermogen van 28,2 kW
en levert 8,0 liter warm water van 63° C per
minuut.

Om aan al uw wensen te voldoen, is de ThermoMaster3HR
verkrijgbaar in twee uitvoeringen met een vermogen van 24 kW
of 28 kW. Bovendien zijn beide uitvoeringen beschikbaar in zowel
solo- als combitoestel en in CW-klasse 3 of 4. U kiest gewoonweg
de ThermoMaster3HR die het beste bij u past.
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