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Wij zijn AWB
Een merk dat verder kijkt dan alleen het product. Onze kennis op het
gebied van verwarming, tapwater en koeling stelt ons in staat om u in uw
nieuwbouw- of renovatieproject zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij
als projectpartner streven naar een langdurige samenwerking en denken
graag met u mee aan verbeterde en toekomstgerichte oplossingen, met als
doel u te ontzorgen. Ongeacht uw situatie, AWB staat altijd aan uw zijde.
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AWB staat altijd aan uw zijde in iedere fase van uw project, vanaf
het meedenken en zoeken naar een verwarmingsoplossing tot
ondersteuning over de gehele levensduur van een geïnstalleerde
toepassing. Wij willen in samenwerking met u de kwaliteit van onze
producten waarborgen.
U als klant heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de AWBdienstverlening die in de volgende pagina’s wordt beschreven.

Fase 2 Voorbereiding

• Oriëntatie en doelstelling
• Analyse woningenbestand
(technische staat van het
woningbestand, installatie/ketels)

• Voorlopig en definitief ontwerp
• Bestek opstellen
• Voorselectie van partijen

Technisch Project Advies
Account Manager

AWB ondersteuning:
• Aanlevering van product- en
installatie-adviesrapport,
inclusief besparingsberekening
• Technische product informatie in BIM
en andere online en offline bronnen

AWB ondersteuning:
• Kenniscentrum van markt- en
technische informatie
• Technisch Project Advies
• AWB Woontafel, faciliteren van
rondetafel kennisdeling tussen
corporaties

Dienstverlening

Fase 1 Plan van aanpak

Uw projectpartner in iedere fase

Altijd aan uw zijde
in iedere fase

Technisch Advies
Trainingen

Resultaat:
Betrouwbaar advies en technische
informatieoverdracht

Resultaat:
Project plan
Fase 6 Beheersfase

Fase 3 Aanbesteding

• Periodiek onderhoud
• Reparaties en problemen
oplossen
• Controleren van de kosten
• Bewoners enquête
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Resultaat:
Beheersbare onderhoudskosten
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• Offerte aanvraag
• Inleveren subsidie aanvraag
• Bepalen onderhoudsinterval
• Selectie uitvoerende partijen

STEDING
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AWB ondersteuning:
• Klantspecifiek plan (in uitvoering) om de laagste beheerkosten
te garanderen (halfjaarlijkse evaluatie van product prestatie en
klantspecifiek onderhoudsprogramma)
• Snelle responstijd in geval van problemen, telefonisch of op
locatie
• Smartphone, tablet en PC applicatie voor snelle
storingsoplossingen
• Interactieve producttrainingen op het AWB-hoofdkantoor
• Beheer op afstand van toestellen
• Online melden en status inzien van storingen via mijnAWB
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AWB ondersteuning:
• Projectofferte in samenwerking met de
installateur
• Klantspecifiek plan om laagste kosten tijdens
levensduur te garanderen in samenwerking
met de installateur
• Advies toepassingsmogelijkheden van RGA/
VLT systemen

Resultaat: Het verlenen
van de opdracht(en)

• Verhuizen
• Ingebruikname woning
• Evaluatie
AWB ondersteuning:
• Evaluatie van installatiefase samen met uw Account Manager
• Voorlichting voor bewoners op locatie
• Snelle responstijd in geval van problemen, telefonisch of op locatie
• Productgarantie van twee jaar op onderdelen en één jaar op arbeid

Resultaat: Zorgeloos wonen
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Fase 5 Ingebruikname
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Fase 4 Uitvoering
• Bouwbegeleiding
• Constructie en installatie
• Oplevering controle
AWB ondersteuning:
• Gegarandeerde beschikbaarheid van product bij groothandel
• Installatiecontrole bij het eerste geïnstalleerde systeem
• Ondersteuning bij eerste ingebruikname
• Online registreren van productgarantie en overzicht van
garantie-historie via mijnAWB
• Interactieve producttrainingen op het AWB-hoofdkantoor

Resultaat: Oplevering van de woningen
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AWB ziet het groter
als strategisch ketenpartner

De AWB Woontafel

Ketensamenwerking wordt veel genoemd als middel om inefficiënties in bouw- onderhouds- en renovatieprocessen weg
te nemen. Voorwaarde is dan wel dat alle partners in de keten zich inzetten voor een gezamenlijk einddoel en daarbij
waarde toevoegen. AWB ziet het groter en neemt die verantwoordelijkheid, door als ketenpartner voor woningcorporaties
en installateurs bij te dragen aan het minimaliseren van de gebruikskosten van haar producten over de hele levensduur.

AWB gelooft in de kracht van de kennis die beleids- en onderhoudsmedewerkers bij corporaties bezitten. Door het
vergaren en delen van nieuwe kennis kunnen projectpartners gezamenlijk een nieuwe weg inslaan. Oude conventionele
ideeën en methodes werken niet altijd meer. Nieuwe toekomstgerichte ideeën zijn nodig om de Nederlandse maatschappij
te helpen.
AWB als strategisch ketenpartner | De AWB Woontafel

Innovatie is van groot belang in de snel veranderende samenleving waarin we ons bewegen. Die waarheid geldt zeker
ook in de sociale huursector, waar de situatie met het nieuwe regeerakkoord en het Energieakkoord (2013) uitdagend
is geworden. Bovendien neemt de complexiteit van bouw- renovatie- en onderhoudsprocessen steeds verder toe.
Specialisatie leidt tot steeds langere ketens met vele schakels, waarmee de kans op verlies van kwaliteit en waarde
steeds verder toeneemt.

Daarom is AWB gestart met de Woontafel, waarin we kennisdeling faciliteren tussen beleids- en onderhoudsfunctionarissen van woningcorporaties. De eenvoudige, persoonlijke en laagdrempelige opzet van de Woontafel nodigt
uit tot creatieve en kwalitatieve kennisdeling. Want de mooiste ideeën ontstaan wanneer collega’s van verschillende
disciplines, achtergronden en regio’s met elkaar samen zitten.
Als faciliteerder van dit concept, documenteert AWB de kennis die voortkomt uit de Woontafel op het Woontafel Blog
(www.woontafelblog.nl). Dit Blog fungeert als een neutraal punt voor kennisdeling. Op de website www.woontafel.nl
vindt u meer informatie over de volgende Woontafel bijeenkomst.

Aanschafprijs

Aanschafprijs

Arbeidskosten

Onderhoudskosten

Arbeidskosten

Vervangingskosten

Training en
Kennisoverdracht

Risicomanagement

Ongeplande kosten
(bijv. storingen)

Onderhoudskosten

Ongeplande kosten
(bijv. storingen)

Risicomanagement

Klachtenmanagement
bewoners
Vervangingskosten

Installatiekosten

“Ik ben nu twee keer bij de Woontafel aanwezig geweest, en ervaar de
ambiance als heel prettig. Er is volop gelegenheid om kennis te delen,
onder begeleiding van een leuke gastspreker.” Sjors Keij, Manager
Service en Onderhoud, bij Oost Flevoland Woondiensten.

Installatiekosten

Training en
Kennisoverdracht
Klachtenmanagement
bewoners

Het topje van de ijsberg
Die kosten over de gehele levensduur, ook bekend als Total Cost of Ownership, zijn speerpunt in ons beleid. Wij geloven
dat de aanschafprijs bij ketelvervanging vaak maar het topje van de ijsberg blijkt te zijn. Het gedeelte onder water is veel
groter en bestaat bijvoorbeeld uit de totale beheerskosten van de installatie en preventieve onderhoudsmaatregelen die
zorgen voor minder storingen en meer tevreden huurders.

AWB als partner die vooruit kijkt
De waarde die AWB wil toevoegen bestaat uit een pakket van producten, diensten en kennis dat is ingericht op de
toekomst. Zodat u keuzes kunt maken die rekening houden met de toekomst, waarvan alle ketenpartners – inclusief
de bewoners – gedurende langere tijd van profiteren. In het hierop volgende gedeelte leggen we uit hoe we met onze
kennis, onze diensten en onze producten willen bijdragen aan het borgen van kwaliteit, het minimaliseren van Total Cost
of Ownership.
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Alleen de aanschafprijs zegt niets over de werkelijke kosten

Preventief onderhoud

Bij een projectmatige ketelvervanging is de aanschafprijs vaak de blikvanger. Wij adviseren u om niet alleen naar de
aanschafprijs te kijken, maar ook naar de totale beheerskosten over de gehele levensduur van de CV-ketel. In het AWBKetelBeheersPlan hebben we dit helder voor u samengevat en bieden we samen met het servicebedrijf de financiële
zekerheid dat onderhoudskosten voor de woningcorporatie nooit hoger uitvallen dan afgesproken. Bovendien zorgen
preventieve onderhoudsmaatregelen voor minder storingen en overlast, waardoor de huurdertevredenheid stijgt.
Dit geeft rust en financiële zekerheid.

Preventief onderhoud is meer dan het regelmatig vervangen van pakkingen, ontluchter en ontsteekpennen. Het
kan alleen maar worden gerealiseerd door een continue bewaking van kwaliteit en uitval van alle onderdelen, om
vervolgens een bewuste keuze te maken voor vroegtijdige vervanging met het doel de totale kosten over de levensduur
zo laag mogelijk te houden en onnodig uitrijden naar uw huurders te voorkomen. Preventief onderhoud moet per
situatie, per project worden bepaald en is het resultaat van een lange termijn samenwerking en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid op het gebied van kwaliteit- en kostenbewaking. Het is dus een investering ter kostenverlaging
in de toekomst. Het resultaat – twee voordelen: lagere kosten voor de woningcorporatie, en minder bezoekoverlast voor
de bewoner.

Meer ﬁnanciële zekerheid
De woningcorporatie krijgt een vaste maximale onderhoudsgarantie, die vaststaat
voor de gehele levensduur van de ketels. Dit geeft financiële rust en stabiliteit.

Het KetelBeheersPlan

Het KetelBeheersPlan

Reactief onderhoud
Meer transparantie
Naast de vaste onderhoudgarantie, wat financiële duidelijkheid geeft over de gehele
periode, zorgen duidelijke bepalingen over kwaliteitsevaluaties en preventieve
onderhouds-maatregelen voor een open en transparante samenwerking.

Actuele en onverwachte
onderhoudskosten van
servicebedrijf

€
Stijging bezoekoverlast

Verhoogde huurdertevredenheid
Huurdertevredenheid stijgt, op het gebied van minder bezoek-overlast voor
onderhoud en reparatie. Kortom, een verbeterde kwaliteit en gemak van leven in uw
woningen door middel van preventief onderhoud.

Prijsniveau afgesproken in all-in
contract tussen servicebedrijf en
woningcorporatie
Geplande jaarlijkse onderhoudskosten
van servicebedrijf

De oplossing gevormd in het KetelBeheersPlan
Samen met het servicebedrijf vormt AWB het KetelBeheersPlan om tot een dienst. Hiermee krijgt de woningcorporatie
financiële zekerheid en transparantie over de totale kosten voor installatie, onderhoud en service.
Met daarin:
• Een vaste, maximale onderhoudsgarantie voor de gehele levensduur van alle ketels binnen het project;
• Een transparante bepaling over kwaliteitsevaluaties, preventieve onderhoudsmaatregelen en afspraken.

■ Winst

■ Verlies

Jaren

Preventief onderhoud
€

Lage onderhoudskosten
Preventief onderhoud

Bewoner

Onderhoudsgarantie
van woningcorporatie
servicebedrijf afgestemd
met AWB en overeengekomen
in KetelBeheersPlan

Woningcorporatie

■ Winst

■ Verlies

Jaren

KBP: Vaste onderhoudsgarantie
en monitoring- en
onderhoudsafspraken

Hogere tevredenheid
Minder bezoekoverlast

Servicebedrijf

AWB

Afspraak: Gezamenlijke preventieve onderhoudsaanpak
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Uw Account Manager

Technisch Advies

Wilt u zeker zijn dat u een betrouwbare verwarmingsoplossing voor de lange termijn kiest? Voor
algemeen advies over producten en diensten staat de AWB Account Manager voor u klaar. Net als
onze Technisch Project Adviseurs worden onze Account Managers continu gevoed door de kennis die
we genereren in het AWB Kenniscentrum. Deze professionals kunnen u dan ook adviseren over alle
mogelijke verwarmingsoplossingen en zijn beschikbaar wanneer u ondersteuning nodig heeft bij uw
project.

Bij technische vragen, storingen of problemen kunt u altijd telefonisch bij onze technische experts
terecht. U kunt hiervoor bellen en wij zorgen ervoor dat er zo snel mogelijk een technisch expert u ter
dienst staat. Als u hulp op locatie nodig heeft, dan zijn onze technische adviseurs beschikbaar om u op
afspraak te helpen.
| 020 565 94 80

Service op afstand heel dichtbij

Service op afstand heel dichtbij

Kijk op pagina 87 of op mijnAWB voor de contactgegevens van uw accountmanager.

Trainingen

| www.awb.nl/mijnAWB

Voor onderhoudsmedewerkers van corporaties en medewerkers van installateurs en servicebedrijven
verzorgt AWB trainingen waarin we u graag de fijne kneepjes van het installeren en onderhouden van
AWB producten bijbrengen. Onze trainingen zijn erop gericht u te helpen uw klant en de bewoner beter
van dienst te zijn. Het resultaat? Medewerkers die beter voorbereid zijn installatie en onderhoud van
AWB toestellen uit te voeren, en uiteindelijk kosten verlaagd.

Michel Schilder

Harry Lips

Wessel de Haan

Toon van Doormalen

Jeroen Wonink

Ton de Baat

Technisch Project Advies
Het principe van ketensamenwerking is dat alle strategische partners in de keten hun kennis
en specialisme inzetten om een nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsproces optimaal te laten
verlopen. Een investering aan de voorkant dus, die ertoe leidt dat er aan de achterkant van het project
waardevermeerdering optreedt.

Onze nieuwe goed geoutilleerde trainingsruimtes bieden de mogelijkheid om aan diverse AWB
toestellen te sleutelen. Tevens besteden we in uw training aandacht aan installatiegemak en het
gestructureerd zoeken naar storingen.
Momenteel zijn de volgende trainingen beschikbaar:
• ThermoElegance Advance
• ThermoMaster3HR
• ThermoGrand
• ThermoSystem HRM/3
• GeniaHybrid
• HelioConcept120
Wilt u een training volgen? Aanmelden kan op:
| www.awb.nl/training
| 020 565 94 00

Een goed projectadvies bij complexe toepassingen biedt een goede basis om de meest duurzame
oplossing te implementeren, met een lager risico op ongeplande installatie- en onderhoudskosten.
Vanaf de beginfase van het project tot aan de nazorg staan onze deskundige Technische
Project Adviseurs aan uw zijde. Om de juiste oplossing te bieden is een nauwe samenwerking met u
cruciaal. U geeft uw wensen en ideeën aan en wij bieden u graag daarvoor het juiste advies.
Tastbaar resultaat hiervan voor u is de mate waarin onze Technisch Project Adviseurs u met kennis en
advies kunnen bijstaan in iedere fase van uw project.
De voordelen van Technisch Project Advies van AWB:
• Deskundig installatieadvies op maat
• Projectopname op locatie
• Projectbegeleiding vanaf voorontwerp tot nazorg
• Nauwe samenwerking met de opdrachtgever
• Advies over toestelkeuze ten behoeve van EPA en EPG
• Advies over toepassingsmogelijkheden van RGA/VLT systemen bij renovatie en nieuwbouw
• Specialisten in toepassing van duurzame s ysteemtechnologie
• Camera Inspectie
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- uw online servicekanaal
voor installateurs
Storingen melden en beheren

Maakt u ook al gebruik van mijnAWB?

De AWB procedure voor het behandelen van storingen is erop gericht om aanvragen snel en grondig te behandelen. U kunt uw storing melden door het invullen van een webformulier. Vervolgens kunt u inzien wat de huidige
behandelingsstatus is, zodat u altijd goed geïnformeerd blijft. Als u wilt inzien wat voor storingen er in het verleden zijn behandeld, dan heeft u ook de mogelijkheid om uw storingshistorie te bekijken.

mijnAWB

Welkom bij MijnAWB, een portal waarmee installateurs en servicebedrijven toegang hebben tot de online diensten van AWB. De diensten binnen MijnAWB zijn er onder meer op gericht informatie te verstrekken, storingen sneller te behandelen en productgaranties te registreren.

Sinds de lancering van het vernieuwde platform in 2012, hebben we de gebruikersfunctionaliteiten vereenvoudigd en zijn er twee nieuwe functies bijgekomen. Wilt u toegang tot mijnAWB? Registreer u nu op
| www.awb.nl/mijnAWB

Productgaranties registreren voor projecten
Het registreren van een product is nog nooit zo eenvoudig geweest. AWB heeft een uniek systeem ontwikkeld, waar u eenvoudig meerdere productgaranties kunt registreren. Alles in één overzicht. Wilt u op
een overzichtelijke en geordende manier al uw AWB-registraties inzien? Dit kan via het registratieoverzicht, waarin u snel binnen uw registraties kunt zoeken.

Een handig overzicht van uw storingen.

Overige functionaliteiten
Maak ook gebruik van de overige functionaliteiten op mijnAWB:
• Downloaden van AWB-logo’s en productafbeeldingen
• Aanmelden voor producttrainingen
• Overzicht van de AWB-Account Managers
• Activatiecode aanvragen voor de AWB-storingsgids applicatie
• Downloaden van de AWB-storingsgids desktop applicatie
• Commerciële documentatie aanvragen

Binnen één minuut uw product geregistreerd.

AWB wil ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk waarde uit het gebruik van mijnAWB kan halen.
Wij streven daarom in de toekomst meerdere functionaliteiten aan te bieden via mijnAWB.

Reg
is
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De AWB Digitale storingsdienst:
snel antwoord binnen handbereik
U kunt uw eigen AWB-storingsgids applicatie gebruiken na het uitvoeren van twee eenvoudige stappen:

De AWB Digitale storingsdienst is erop ingericht storingen of andere problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Doel is
altijd: minimale downtime van uw installaties en minimale overlast voor bewoners.

Stap 2: Download de applicatie in de App Store (Apple toestellen) of in de Google Play Store (Android toestellen).
Zoek op ‘AWB-storingsgids’ om de applicatie te vinden.

De AWB Digitale storingsdienst

Hoe kom ik aan de applicatie?
Heeft u of één van uw installateurs een storing met een AWB-product en wilt u de oorzaak hiervoor vinden? Dan kunt
u hier de mobiele AWB-storingsgids voor gebruiken. Deze applicatie is geschikt voor alle iPhone, iPad en Android
toestellen en geeft een snelle en eenvoudige manier om problemen te lokaliseren en zo mogelijk direct op te lossen.
Alle kennis die u nodig hebt, altijd bij de hand via uw telefoon of tablet.

Stap 1: Vraag uw unieke activatiecode aan via een webformulier op mijnAWB. Vervolgens ontvangt u binnen enkele
dagen uw activatiecode die u bij de eerste keer opstarten van de applicatie kan invoeren.

Hoe werkt de applicatie?
Al binnen 30 seconden kunt u de oorzaak van een foutcode achterhalen en hoe dit het beste opgelost kan worden.
Wanneer u de applicatie start, wordt eerst gevraagd om een productcategorie en toestel te kiezen. Vervolgens ziet u
een lijst met mogelijke foutcodes. Bij het openen van een foutcode krijgt u een korte beschrijving van het probleem,
met daar onder de mogelijke oplossing.

Desktop storingsgids
Wilt u deze handige applicatie ook op kantoor gebruiken? De storingsgids is ook beschikbaar in een desktop versie voor
uw computer. U kunt deze downloaden via | www.awb.nl/mijnAWB
LET OP! Om de desktop versie van onze AWB storingsgids App te gebruiken, dient Adobe Air op uw PC of MAC
geïnstalleerd te zijn. U kunt Adobe Air gratis, snel en eenvoudig downloaden via | get.adobe.com/air

Stap 1
Kies e
en cate
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Stap 2

Stap 3

Kies een toestel

Open de foutcode

Stap 4

Stap 5

Mogelijke oorzaak...

... en oplossing

gorie
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Uw AWB oplossing

EU-richtlijn voor energiegerelateerde producten

AWB staat garant voor een hoge kwaliteit tegen een lage prijs. Al sinds 1934 zijn we uw toegewijde partner in totaaloplossingen op het gebied van ruimteverwarming, tapwaterbereiding en koeling. Met ons assortiment van CV-ketels, hybride systemen, zonneboilersystemen en kamerthermostaten streven we ernaar u een oplossing te bieden die bijdraagt
aan een gezonde bedrijfsvoering en tevreden bewoners.

In december 2008 keurde de Europese Unie het Klimaat- en Energiepakket goed, dat samenhing met ambitieuze
milieubeleidsdoelstellingen. Het doel is om in 2020 de Europese CO2-uitstoot met 20% te verlagen en de energieefficiëntie met 20% te verhogen. De hoeveelheid energie die opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen zou verhoogd
moeten worden tot 20%.

Total Cost of Ownership en onze vier productpijlers
AWB is van mening dat haar producten moeten bijdragen aan een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership voor
corporaties en gebouweigenaren. Daarnaast dienen installateurs te kunnen vertrouwen op de functionaliteit en
kwaliteit van onze producten. AWB streeft er dan ook naar haar assortiment te laten voldoen aan onze vier pijlers
voor een minimale Total Cost of Ownership.
• Hoge bedrijfszekerheid
• L age inspectie- en onderhoudsfrequentie
• Korte inspectie- en onderhoudsbeurten
• Installatiesnelheid en –flexibiliteit

Producten Gericht op de toekomst

Producten gericht op de toekomst

De EU-richtlijn voor energiegerelateerde producten (ErP, Energy related Products) en de Energielabel Richtlijn
(ELD, Energy Labelling Directive) moeten bijdragen aan het realiseren van deze doelen. De ErP-richtlijn legt een
aantal minimale eisen neer op het gebied van energie-efficiëntie en bovengrenzen voor de uitstoot van vervuilende
stoffen van verwarmingsapparaten en waterverwarmers. Ook schrijft de Energielabel Richtlijn voor dat alle
verwarmingstechnologieën in Europa voorzien moeten zijn van energielabels, waardoor huiseigenaren gemakkelijk
inzicht kunnen krijgen in de efficiëntie van het product.
In de toekomst worden dergelijke energielabels verplicht, waardoor toestellen met elkaar vergeleken kunnen worden.
Deze Europese richtlijnen sluiten naadloos aan op de richting die AWB ook op gaat. AWB wil in 2020 de CO2-uitstoot
die veroorzaakt wordt door de eigen productie met 25% verlagen, de energie-efficiëntie met 20% verhogen en het
waterverbruik en de hoeveelheid afvalproducten ook met 20% verlagen. De doelen van AWB komen hierin overeen met
de ErP-richtlijn en ondersteunen de EU in haar streven naar meer energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Hoge bedrijfszekerheid is een direct gevolg van onze cultuur en de hoge kwaliteitsstandaarden die we aan onze producten stellen. Het gevolg: lagere onderhoudskosten en minimale reparatiekosten over de gehele levensduur.

Voor meer informatie, neem contact op met uw account manager. Zie pagina 87.

Wij geloven in de noodzaak om producten te ontwikkelen met een lage inspectie- en onderhoudsfrequentie gedurende
de levensduur. Het gevolg: lagere onderhoudskosten en minimale overlast voor bewoners.
Een slim ontwerp leidt ertoe dat onze CV-ketels, Hybride systemen, zonneboilersystemen en andere producten makkelijk toegankelijk zijn voor onderhoudsmedewerkers. Het gevolg: lagere onderhouds- en inspectiekosten en minder
overlast voor bewoners.
AWB streeft er naar om oplossingen te ontwerpen die door hun slimme design en uitgebreide installatiemogelijkheden
snel in een groot aantal situaties te installeren is. Het gevolg: een gemakkelijke installatie en lagere installatiekosten.

De vier TCO productpijlers

Hoge
bedrijfszekerheid
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Lage inspectie- en
onderhoudsfrequentie

Korte inspectieen onderhoudsbeurten

Installatiesnelheid
en flexibiliteit

17

Productoverzicht
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Buitenvoeler
GeniaAir

HelioConcept120

ExaControl E7(R)C

ThermoElegance Advance*

GeniaUniversal

ThermoMaster3HR

70

ThermoMaster VR24/24T

ExaControl VM1

HelioConcept120

70

l

ExaControl E7(R)C

ExaControl VM1
* Aansluiten op OpenTherm met optionele print.

ExaControl E7(R)C

18

** Alleen toepasbaar i.c.m. GeniaUniversal module.

Buitenvoeler

19

CV-ketels

Voor elke warmtevraag
de juiste toepassing

CV-ketels

AWB biedt een betrouwbare range HR-ketels met twee typen warmtewisselaars (aluminium en
RVS), met CW-klasse 3 tot en met 6. Er is altijd een passende oplossing voor uw project. Neem
voor vragen, bijvoorbeeld over productkeuze en toepassingsmogelijkheden contact op met uw
AWB Technisch Project Adviseur of uw Account Manager.
Voor ieder AWB product heeft AWB voor de onderhoudsmedewerker en onderhoudsmonteur
uitgebreide informatie beschikbaar voor het optimaliseren van service en onderhoud. We geloven
dat hoogwaardige producten, in combinatie met hoogwaardig onderhoud, staan voor minimale
kosten gedurende de levensduur.
HR-ketels
• ThermoElegance Advance
• ThermoMaster3HR
• ThermoGrand & Cascade
• ThermoSystem HRM/3
VR-ketels
• ThermoMaster VR24/24T
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ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

Voordelen

CV-ketels

• Betrouwbaar: AWB kwaliteit voor hoge bedrijfszekerheid
• Onderhouds- en servicevriendelijk
• Hoog tapwaterrendement › 91,2%
• Hybride ready door combinatie met zonneboiler- en hybride systeem
• Geschikt voor naverwarming met zonneboiler (NZ-label)
• Groot modulatiebereik van 1 : 5
• Geluidsarm
• Hoog warmwatercomfort
• Gekeurd voor Overdruk-CLV systemen en High-Pressure toepassingen

Schakel tussen nu en morgen

ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance
De ThermoElegance Advance is een modulerende HR107 ketel met een RVS warmtewisselaar, verkrijgbaar als solo- en
combitoestel. De ketel is gebouwd voor nu en morgen: met de hoge bedrijfszekerheid, de hoge mate van serviceen onderhoudsgemak, eenvoudige installatie en grote compatibiliteit is de ThermoElegance Advance erop gericht de
Total Cost of Ownership van de ketel te minimaliseren.
De in 2013 vernieuwde ThermoElegance Advance kan bogen op topprestaties. Het tapwaterrendement is met 91,2%
erg hoog en in de standby stand heeft de HR-ketel een energieverlies van minder dan 2W.
De ThermoElegance Advance is hybride ready en te combineren met het hybride systeem GeniaHybrid en het
zonneboilersysteem HelioConcept120. Naast CW-klasse 3 en 4 levert AWB deze HR-ketel ook in CW-klasse 5 en 6. De
ThermoElegance Advance past dus naadloos in een beleid dat is gericht op het terugdringen van het energieverbruik
in de woningvoorraad.
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Productkenmerken
Onderhouds- en servicevriendelijk

Hoog tapwaterrendement › 91,2%

ExaControl E7(R)C
ThermoElegance Advance

De ThermoElegance Advance heeft een hoog rendement door optimale isolatie van alle manteldelen en een zeer
laag stand-by energieverlies van minder dan 2W. Bovendien levert de restwarmte van de RVS-warmtewisselaar een
bijdrage aan het tapwaterrendement door gebruik te maken van het éénkamerconcept. Door het hoge tap rendement
van meer dan 91% wordt een positief resultaat behaald in de berekening van de EPC.

Hybride ready
De ThermoElegance Advance is gebouwd met het oog op de toekomst. De ketel is hybride ready en eenvoudig te
combineren met het hybride systeem GeniaHybrid en het AWB-zonneboilersysteem de HelioConcept120.

ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

De ThermoElegance Advance is onderhouds- en servicevriendelijk door de eenvoudige opbouw. Daarnaast heeft
het toestel een compact en doordacht hydraulisch blok waardoor elke component vanaf de voorzijde gemakkelijk
te bereiken is. Het dubbele display van de ketel maakt een efficiënte en snelle diagnose mogelijk. De installateur
kan direct de CV- en tapwatertemperatuur uitlezen. Het display is gebruiksvriendelijk door een gestructureerde
opbouw van het diagnose- en instelmenu: ideaal voor het snel selecteren van CV- of tapwaterfuncties.

Buitenvoeler

ExaMaster/3

Douche

Geschikt voor naverwarming met zonneboiler (NZ-label)

Ebus

HelioCollector

CV-ketels

De ThermoElegance Advance kan worden ingezet als naverwarmer voor tapwaterbereiding bij een zonthermisch
systeem, zoals de HelioConcept120 in combinatie met de NZ-kit. Alleen wanneer de afgegeven temperatuur niet
toereikend is, komt de ThermoElegance in bedrijf.

Groot modulatiebereik
Het modulatiebereik van de ketel is 1:5 waardoor een minimaal vermogen ontstaat van respectievelijk 4,9 (CW3),
5,9 (CW4), 8,5 kW (CW 5 en 6). De pompregeling zorgt ervoor dat de doorstroming beter wordt afgestemd op de
warmtebehoefte van de CV of het tapwater, wat ook het tapwaterrendement verhoogt.

GeniaAir

GeniaCompact

HelioConcept120
zonneboiler

Geluidsarm
De optimale isolatie, het grote modulatiebereik en de automatische tweestandenpomp zorgen samen voor een
geluidsarm toestel. De eindgebruiker bespaart dus niet alleen op energie kosten, maar profiteert ook van meer
wooncomfort.

Hoog warmwatercomfort
De ThermoElegance 6 Advance maakt de
CW-range compleet. Het toestel verschilt
met de ThermoElegance 3, 4 en 5 Advance
vooral op het gebied van warm water. Het
warme water wordt bij de ThermoElegance
6 Advance gerealiseerd door een extra grote
platenwisselaar in combinatie met twee
sanitairzijdige buffertanks van ieder 21 liter
inhoud. Daarnaast heeft het toestel een extra
sanitairpomp en een boostfunctie.

Bestaand of nieuw
afgiftesysteem

De ThermoElegance Advance is perfect te combineren met het hybride systeem
GeniaHybrid en de HelioConcept120 (zie voor meer informatie pagina 50 en 62)

ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

ThermoElegance 4S Advance

cificaties zijn te vinden op pagina 76.
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Toebehoren

Installatie

Om de ThermoElegance Advance zo breed mogelijk te kunnen inzetten, zijn diverse accessoires leverbaar.

De ThermoElegance Advance wordt compleet geleverd met ophangbeugel, rookgasafvoeradapter 80/80 mm, aansluitmaterialen en installatievoorschriften. Hierdoor is een snelle en eenvoudige montage gewaarborgd. Met een gewicht
van dertig kilo is deze ketel gemakkelijk hanteerbaar en eenvoudig op te hangen.

ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

Installatie en onderhoud

Gekeurd voor Overdruk-CLV systemen en High-Pressure toepassingen
De luchttoevoer en rookgasafvoer zijn parallel uitgevoerd met de bijgeleverde adapter van 2 x 80 mm en moet worden
aangesloten volgens NEN 2757, NPR 3378 en het bouwbesluit.

OpenTherm-module
De toepassing van een OpenThermmodule is noodzakelijk als een
universele OpenTherm-regelaar als
kamerthermostaat wordt gebruikt.

Concentrische rookgasadapter
60/100 mm

Voormontagebeugel voor
ThermoElegance 3, 4 en 5 Advance

Deze rookgasadapter is geschikt voor
toepassing in zowel renovatie als
nieuwbouw.

Door toepassing van een voormontagebeugel kunnen de gehele CV-installatie
en de tapwateraansluitingen worden
voorgemonteerd.

Hydraulisch
De ThermoElegance Advance heeft standaard een ontluchtingsprogramma dat de eventueel aanwezige lucht uit de CVinstallatie en de ketel verwijdert. Dit voorkomt schade aan de
RVS-Warmtewisselaar en eventuele geluidsklachten. Door het
automatisch schakelen van de pompregeling is de doorstroming beter afgesteld op de daadwerkelijke warmtebehoefte.

VM1

CV-ketels

De ThermoElegance 3, 4 en 5 Advance ondersteunt High Pressure: de mogelijkheid om bij individuele luchttoevoer- en
rookgasafvoersystemen met diameters verkleind tot en met 50 mm, grote hoogtes te overbruggen. Afhankelijk van
het type ThermoElegance Advance kan een weerstand van maximaal 360 Pa worden overbrugd. De ThermoElegance
3 en 4 zijn goedgekeurd voor Overdruk CLV-systemen. Hierbij wordt de ketel toegepast in combinatie met de AWBRookgasafvoer Anti-Terugslagklep (RGA ATklep accesoire) van 80 mm. Dit is alleen toegestaan na bemiddeling en
schriftelijke goedkeuring van AWB.

Onderhoud
Voor een optimale werking adviseert AWB om de ThermoElegance Advance jaarlijks te inspecteren en eens in de twee
jaar onderhoud te plegen. De onderhoudswerkzaamheden
bestaan uit een aantal handelingen. Deze worden gedetailleerd toegelicht in de installatiehandleidingen.

E7(R)C

Koperen aansluitleidingset

AWB-Regelingen

De aansluitleidingset voor de aanvoer,
retour, koud water, warm water en
gas, voor een snelle en eenvoudige
aansluiting op de cv-installatie.

De volgende AWB-regelingen kunnen
in combinatie met de ThermoElegance
Advance worden gebruikt en zijn
eenvoudig te installeren:
- ExaControl VM1
- ExaControl E7(R)C
- Buitenvoeler bedraad (i.c.m. E7C)
- Buitenvoeler RF (i.c.m. E7RC)

Naverwarming Zonneboiler set
voor de ThermoElegance Advance
Naverwarmingsset voor de zonneboiler
door de AWB ThermoElegance Advance
bestaande uit een NTC-voeler met
kabel en doorstroom ventielen.

Servicebox voor ThermoElegance
3, 4 en 5 Advance
AWB heeft een selectie van de
belangrijkste onderdelen ondergebracht in de servicebox.
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ThermoMaster3HR

Voordelen

CV-ketels

• Betrouwbaar: lage exploitatiekosten
• Onderhouds- en servicevriendelijk
• CV-zijdig toprendement tot wel 109,7%
• Groot modulatiebereik van 1 : 5
• Geschikt voor naverwarming met zonneboiler (NZ-label)
• Gekeurd voor Overdruk-CLV systemen en High-Pressure toepassingen

Bewezen betrouwbaarheid

ThermoMaster3HR
De ThemoMaster3HR is een modulerende HR107 ketel met een vermogen van 24 kW of 28 kW. Beide uitvoeringen zijn
verkrijgbaar in zowel een solo- als een combi-uitvoering in de CW-klasse 3 of 4. De ThermoMaster3HR is gebaseerd op
de unieke door AWB zelf ontwikkelde aluminium warmtewisselaar.
Met een CV-zijdig toprendement tot wel 109,7% is de ketel energiezuinig én heeft de eindgebruiker veel comfort.
De ThermoMaster3HR is extra energiezuinig als het toestel gecombineerd wordt met het AWB-zonneboilersysteem,
zoals de HelioConcept120.
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Productkenmerken
Betrouwbaar: lage exploitatiekosten
De ThermoMaster3HR is een bewezen betrouwbaar toestel door de aluminium warmtewisselaar die door AWB zelf is
ontwikkeld. Al sinds 1996 wordt de aluminium warmtewisselaar succesvol toegepast, eerst in de ThermoMaster2HR en
vanaf 2003 in de ThermoMaster3HR. Het toestel behoeft zeer weinig onderhoud, wat zorgt voor lage exploitatiekosten.

ThermoMaster3HR

AWB focust zich op het gemak van onderhoud en service bij het ontwerpen en samenstellen van CV-ketels.
De ThermoMaster3HR is onderhouds- en servicevriendelijk door de overzichtelijke opbouw en het gebruik van
bewezen componenten.

ThermoMaster3HR

Onderhouds- en servicevriendelijk

Buitenvoeler

CV-zijdig toprendement tot wel 109,7%
Met een CV-zijdig toprendement tot wel 109,7% is de ketel energiezuinig én heeft de eindgebruiker veel comfort.

Groot modulatiebereik van 1 : 5
De veelzijdigheid van de ThermoMaster3HR wordt gerealiseerd door ten eerste het modulatiebereik van 1 : 5. De ketel
heft hierdoor een laag minimum vermogen van 4,6 kW voor de 24(T) en 6,0 kW voor de 28(T). Dit maakt het toestel
geschikt voor woningen of appartementen met een kleine warmtebehoefte.

Ebus

ExaControl E7(R)C
ExaMaster (DSI)

Geschikt voor naverwarming met zonneboiler (NZ-label)
CV-ketels

De ThermoMaster3HR kan worden ingezet als naverwarmer voor tapwaterbereiding bij een zonthermisch systeem,
zoals de HelioConcept120. Alleen wanneer de afgegeven temperatuur niet toereikend is, komt de ThermoMaster3HR
in bedrijf.

Bestaand of nieuw
afgiftesysteem

GeniaAir

GeniaUniversal

De ThermoMaster3HR is perfect te combineren met de GeniaUniversal
(zie voor meer informatie pagina 60)

ThermoMaster3HR 24T

ThermoMaster3HR 28T

ThermoMaster3HR 24
ThermoMaster3HR 28

cificaties zijn te vinden op pagina 78.
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Installatie en onderhoud

Toebehoren

Gekeurd voor Overdruk-CLV systemen en High-Pressure toepassingen

De ThermoMaster3HR is uit te breiden met een aantal accessoires, waaronder de buitenvoeler, de ThermoBoiler voor
solo-ketels, AWB-Regelingen en de bodemplaat. Tevens is er een servicebox beschikbaar.

De luchttoevoer en rookgasafvoer zijn parallel uitgevoerd met 2 x 80 mm en moet worden aangesloten volgens NEN
2757, NPR 3378 en het bouwbesluit.
De ThermoMaster3HR 24 en 24T ondersteunt High Pressure: de mogelijkheid om bij individuele luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen met diameters verkleind tot en met 50 mm, grote hoogtes te overbruggen. De maximale weerstand
die het toestel kan overbruggen is 260 Pa.

Onderhoud

32

Buitenvoeler bedraad

Boileraansluitset

AWB-Regelingen

Benodigd voor het aansluiten van een indirect gestookte boiler
op een 3HR Solo toestel.

De volgende AWB-regelingen kunnen in combinatie met de
ThermoMaster3HR worden gebruikt en zijn eenvoudig te
installeren:
- Buitenvoeler bedraad

Bodemplaat en frame bovenaansluiting

Servicebox

De bodemplaat zorgt dat de onderkant van het toestel wordt
afgedekt. Dit is voornamelijk praktisch in situaties waarbij het
toestel in het zicht hangt, bijvoorbeeld bij keukenopstellingen.
Het frame bovenaansluiting maakt het mogelijk om de
leidingen achter de ketel omhoog te brengen.

AWB heeft een selectie van de belangrijkste onderdelen
ondergebracht in de servicebox.

CV-ketels

Voor een optimale werking adviseert AWB om de ThermoMaster3HR jaarlijks te inspecteren en eens in de twee jaar
onderhoud te plegen. De onderhoudswerk zaamheden van de ThermoMaster3HR bestaan uit een aantal handelingen.
Deze worden gedetailleerd toegelicht in de installatiehandleidingen.

ThermoMaster3HR

Alle uitvoeringen van de ThermoMaster3HR zijn gekeurd voor Overdruk CLV-systemen. Hierbij wordt de ketel toegepast in combinatie met de Rookgasafvoer Anti-Terugslagklep (RGA ATklep) van 80 mm. Dit is alleen toegestaan na
bemiddeling en schriftelijke goedkeuring van AWB.
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ThermoGrand & Cascade

Voordelen

CV-ketels

• Groot vermogen aan een klein wandoppervlak
• Plaatsing in cascade tot maximaal drie toestellen (totaal 195 kW)
• Uiterst onderhouds- en servicevriendelijk
• Duidelijk en overzichtelijk diagnosedisplay
• Brede inzetbaarheid door ingebouwde boilerregeling en accessories

Groot vermogen aan de wand

ThermoGrand & Cascade
De modulerende HR-wandketel ThermoGrand van AWB is leverbaar in twee vermogens: 45 kW en 65 kW. De ThermoGrand
is zeer geschikt voor individuele behoeftes aan grote vermogens en is in cascade zelfs tot 195 kW ideaal voor collectieve
toepassingen!
Het kenmerkende van de ThermoGrand is zijn compacte uiterlijk en zijn eenvoudige en overzichtelijke opbouw.
Hierdoor is de HR-wandketel uiterst onderhouds- en servicevriendelijk.
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Productkenmerken
Universele cascaderegelaar

Groot vermogen aan een klein wandoppervlak
De ThermoGrand is zeer geschikt voor individuele behoeftes aan grote vermogens en is in cascade zelfs tot 195 kW ideaal
voor collectieve toepassingen.

ThermoGrand
Geregeld
CV-circuit

De ThermoGrand kan ook in cascade worden geplaatst waardoor het systeem meer vermogen levert en zo voldoet aan
elke warmtevraag. De bedrijfszekerheid wordt vergroot doordat de toestellen elkaars functie automatisch overnemen.
Het cascadesysteem, bestaande uit frame, leidingsets en appendages, is in diverse varianten verkrijgbaar tot maximaal
drie toestellen met of zonder isolatie van van het leidingwerk. De drie toestellen hebben als bovengrens 65 kW waardoor
een maximum vermogen van 195 kW haalbaar is. De ThermoGrand 45S en 65S zijn onderling in alle denkbare combinaties
toe te passen.

ThermoGrand & Cascade

Plaatsing in cascade

CV-circuit

Afmetingen cascade
• De afmetingen van een twee-ketelopstelling zijn: b x h = 1670 x 1840 mm
• De afmetingen van een drie-ketelopstelling zijn: b x h = 2250 x 1840 mm
• De afmetingen van de open verdeler zijn: b x h x d = 150 x 570 x 150 mm
Aanvoer- en retouraansluitingen zijn 2" buitendraad met een hartafstand van 370 mm

Uiterst onderhouds- en servicevriendelijk
CV-ketels

De ThermoGrand is een zeer betrouwbaar toestel door de lange levensduur van de gekozen materialen en de toepassing
van bewezen componenten zoals de RVS-warmtewisselaar, het gasblok, een ventilator, de pomp en elektronica.

Duidelijk en overzichtelijk diagnosedisplay
Het display van de ThermoGrand biedt veel mogelijkheden. Naast het uitlezen van de ketelstatus is het ook mogelijk om
de parameters voor het optimaal functioneren van de ketel in te stellen tijdens en na de installatie. Tevens kan een juiste
diagnose van storingen gesteld worden.

Brede inzetbaarheid door ingebouwde boilerregeling en accessories
De ThermoGrand is standaard voorzien van een ingebouwde boilerregeling. Het opwarmen van de indirect gestookte
boilertank gebeurt met een externe boilerlaadpomp. Deze externe boilerlaadpomp kan rechtstreeks vanuit de CVketel worden aangestuurd. De ThermoGrand kan breed worden ingezet door de wandketel te combineren met een
reeks accessoires.

Boiler

De technische specificaties zijn te vinden op pagina 79.

Cascadeselector
AWB wilt u graag ondersteunen bij
het samenstellen van de optimale
combinatie van toestellen in een
cascadesysteem. Hiervoor is een
zeer gebruiksvriendelijke cascadeselector ontwikkeld.
Door het invullen van het gewenste
vermogen aangevuld met
gewenste accessoires, kiest de
cascadeselector de meest optimale
combinatie inclusief prijsinformatie.
De cascadeselector is te vinden op
de website
van AWB: | www.thermogrand.nl

Universele cascaderegelaar
ThermoGrand

R2"

370 mm

R2"

ThermoGrand & Cascade
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Installatie en onderhoud

Toebehoren

Installatie

De ThermoGrand kan breed worden ingezet door de wandketel te combineren met een reeks accessoires.

AWB levert de ThermoGrand compleet met ophangbeugel, rookgasadapter en aansluit materiaal waardoor een snelle en
eenvoudige montage is gewaarborgd.

Rookgaszijdig
ThermoGrand & Cascade

De luchttoevoer en rookgasafvoer zijn parallel uitgevoerd met de bijgeleverde adapter van 2 x 80 mm en moet worden
aangesloten volgens NEN 2757, NPR 3378 en het bouwbesluit. Hierdoor is elkeQA-goedgekeurde, standaard dakdoorvoer
van 80/125 mm bruikbaar.

Hydraulisch

Ook adviseert AWB om een luchtafscheider te plaatsen.
Hierdoor wordt voorkomen dat lucht vanuit de CV-installatie
in de CV-ketel terechtkomt. Dit bevordert niet alleen de levensduur van de ketel maar ook het geruisloos functioneren
van de CV-installatie.

OpenTherm-module

0 tot 10 Volt-module

De toepassing van een OpenTherm-module is noodzakelijk
indien een universele OpenTherm-regelaar als kamerthermostaat of cascaderegelaar wordt gebruikt.

Voor het omzetten van het ketel signaal in een 0 tot 10
Voltsignaal voor bijvoorbeeld een gebouwbeheerssysteem.

CV-ketels

Om voldoende stroming over het toestel te waarborgen en het toestel hydraulisch te scheiden van het afgiftesysteem, is de
toepassing van een open verdeler verplicht. Voor de juiste afmetingen van de open verdeler raadt AWB u aan contact op te
nemen met uw groothandel of met de afdeling Technisch Project Advies. Vervuiling vanuit de CV-installatie naar de CV-ketel
is te voorkomen door de plaatsing van een vuilfilter van 800 µm.

Onderhoud
Voor een optimale werking adviseert AWB om jaarlijks onderhoud te plegen op de ThermoGrand. De onderhoudswerkzaamheden van de ThermoGrand bestaan uit een aantal
essentiële handelingen. Deze worden gedetailleerd toegelicht
in de installatiehandleidingen.

VM1

Cascaderegelaar
AWB adviseert een universele cascaderegelaar te gebruiken,
die te verkrijgen is bij de groothandel. Indien een universele
OpenTherm-regelaar wordt gebruikt, moeten alle ketels
worden voorzien van de OpenThermmodule
(als accessoire verkrijgbaar).
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E7(R)C

Multifunctionele 2 uit 7 module

AWB-Regelingen

De multifunctionele 2 uit 7 module wordt toegepast
om bijvoorbeeld een externe CV-pomp, een sanitaire
omlooppomp of een boilerlaadpomp aan te sturen. Ook voor
het regelen van een externe gasklep of voor externe storingof werkinguitlezing is deze module uitermate geschikt.

De volgende AWB-regelingen kunnen in combinatie met de
ThermoElegance Advance worden gebruikt en zijn eenvoudig
te installeren:
- ExaControl VM1
- ExaControl E7(R)C
- Buitenvoeler bedraad (i.c.m. E7C)
- Buitenvoeler RF (i.c.m. E7RC)
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Voordelen

CV-ketels

ThermoSystem HRM/3

• De beste prijs-kwaliteit verhouding
• Eenvoudig en snel te installeren met weinig aanpassingen aan huidige installatie
• Bedrijfszekerheid door het unieke back-up systeem
• Voor iedere warmtevraag met brede range vermogens 120 tot 280 kW
• Eenvoudige regeling en opbouw
• Uitgebreid diagnosedisplay
• Hoogwaardige aluminium warmtewisselaar (10 jaar garantie)
• Professionele serviceondersteuning

Voor elke warmtevraag de juiste toepassing

ThermoSystem HRM/3
Kantoren, scholen of woongebouwen. Ieder gebouw vraagt op elk gewenst moment om de juiste betrouwbare warmte.
De modulerende premix HR-ketel ThermoSystem HRM/3 voldoet aan deze vraag. Met de meest optimale prijs-kwaliteit
verhouding in de markt.
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Productkenmerken
De beste prijs-kwaliteit verhouding
De ketel is veel scherper geprijsd dan u gewend bent, ook ten opzichte van cascadesystemen met gaswandketels. U
kiest met de ThermoSystem HRM/3 voor een zeer betaalbaar product op de korte én lange termijn. En u levert niet
in op de kwaliteit. Het toestel is opgebouwd uit bewezen betrouwbare componenten, zoals een robuuste aluminium
warmtewisselaar en premix brander.

Eenvoudig en snel te installeren met weinig aanpassingen aan de huidige installatie
ThermoSystem HRM/3

U bespaart tijd en gedoe, doordat gas- en CV-leidingen aan de achterkant van het toestel zitten en eenvoudig aan
te sluiten zijn op de bestaande installatie. Er bestaat minder kans op fouten en uw personeel is sneller klaar met de
installatie.

Uniek back-up systeem
Voor het geval dat er een temperatuurvoeler (NTC) mocht uitvallen is de ketel voorzien van een uniek back-up systeem.
In plaats van het stilleggen van de ketel zal de ketel blijven branden in een veilige modus en zo warmte blijven leveren.
Doordat het mogelijk is om de ketel te koppelen aan het gebouwbeheersysteem ontvangt u tevens vroegtijdig een
signaal. Dit maakt de ketel extra betrouwbaar en dat geeft zekerheid.

Brede range vermogens 120 tot 280 kW
CV-ketels

Door de vijf opties in grote vermogens, oplopend van 120 tot 280 kW, is deze kleine krachtpatser geschikt voor elke
toepassing in de utiliteitsbouw. Het is tevens mogelijk om de ThermoSystem HRM/3 in cascade te plaatsen, of elke
groep van een eigen ketel te voorzien.

Eenvoudige regeling en opbouw
De ThermoSystem HRM/3 is eenvoudig opgebouwd uit herkenbare en eenvoudig te servicen componenten. Een
weersafhankelijke regeling en boilerregeling zijn al ingebouwd.

Aftapkraan
Ventilator
Overdruksensor

Uitgebreid diagnosedisplay

NTC-sensor
Drukverschilschakelaar
Beveiligingsthermostaat

Het uitgebreide diagnosedisplay zorgt voor duidelijke en inzichtelijke analyses en hiermee kunnen de ingebouwde
regelingen eenvoudig worden ingesteld.

Hoogwaardige aluminium warmtewisselaar
De hoogwaardige aluminium warmtewisselaar zorgt voor een lange levensduur. Uniek voor dit type ketel is de garantie
van 10 jaar op deze warmtewisselaar. Door de robuuste opbouw vervuilt de warmtewisselaar nauwelijks.

Opstelling

Aanbevolen minimumafstanden
voor plaatsing
Houd de aanbevolen minimumafstanden aan,
om montage- en onderhoudswerkzaamheden met
zo min mogelijk belemmeringen te kunnen uitvoeren.

cificaties zijn te vinden op pagina 80.
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Installatie en onderhoud
Installatie
De installatie van de ThermoSystem HRM/3 verloopt moeiteloos in weinig tijd. Met een geringe breedte van 69,5
cm past de ketel door elke deur. Een groot voordeel bij het plaatsen. Verder zijn de aansluitingen voor cven gas aan
de achterzijde van het toestel, zodat deze eenvoudig aan te sluiten zijn op de installatie, ook bij toepassing in een
bestaande installatie.

Toebehoren
Het ontbreekt de ThermoSystem HRM/3 niet aan slimme accessoires, zoals diverse elektrische modules,
de buitenvoeler en de boilerthermostaatvoeler.

Onderhoud
ThermoSystem HRM/3

Ook het onderhoud vergt weinig tijd en is eenvoudig. Zo zijn de onderdelen van de Thermo System HRM/3 vanaf vooren bovenzijde gemakkelijk bereikbaar. Deze HR ketel heeft een beperkte uitstoot van toxische gassen en is daardoor
weinig schadelijk voor het milieu en de ingebouwde stoffi lter zorgt voor minder vervuiling. Voor een optimale werking
adviseert AWB om de ThermoSystem HRM/3 jaarlijks te inspecteren en eens in de twee jaar onderhoud te plegen.

Professionele ondersteuning

Een goed projectadvies bij complexe toepassingen biedt een goede basis om de meest duurzame oplossing te
implementeren, met een lager risico op ongeplande installatie- en onderhoudskosten. Vanaf de beginfase van het
project tot aan de nazorg staan onze deskundige Technische Project Adviseurs aan uw zijde. Om de juiste oplossing te
bieden is een nauwe samenwerking met u cruciaal. U geeft uw wensen en ideeën aan en wij bieden u graag daarvoor
het juiste advies.

OpenTherm-module

0 tot 10 Volt-module

De toepassing van een OpenTherm-module is noodzakelijk
indien een universele OpenTherm-regelaar als kamerthermostaat of cascaderegelaar wordt gebruikt.

Voor het omzetten van het ketel signaal in een 0 tot 10
Voltsignaal voor bijvoorbeeld een gebouwbeheerssysteem.

CV-ketels

AWB, als onderdeel van de Vaillant Group, heeft een groot netwerk van hoogopgeleide technisch adviseurs die
verdeeld zijn over heel Nederland. Wist u bijvoorbeeld dat ze gemiddeld twintig jaar in dienst zijn? Hierdoor heeft ons
serviceteam een vracht aan kennis aan boord die we inzetten om u ter plekke te ondersteunen. Ook bij calamiteiten.
Kortom, wij staan altijd voor u klaar en helpen u waar nodig.

VM1

E7(R)C
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Multifunctionele 2 uit 7 module

AWB-Regelingen

De multifunctionele 2 uit 7 module wordt toegepast
om bijvoorbeeld een externe CV-pomp, een sanitaire
omlooppomp of een boilerlaadpomp aan te sturen. Ook voor
het regelen van een externe gasklep of voor externe storingof werkinguitlezing is deze module uitermate geschikt.

De volgende AWB-regelingen kunnen in combinatie met de
ThermoElegance Advance worden gebruikt en zijn eenvoudig
te installeren:
- ExaControl VM1
- ExaControl E7(R)C
- Buitenvoeler bedraad (i.c.m. E7C)
- Buitenvoeler RF (i.c.m. E7RC)
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ThermoMaster VR24/24T

Voordelen

CV-ketels

• Topkwaliteit voor een schappelijke prijs
• Lage gasrekening door elektronische ontsteking
• Elektronisch display
• Afzonderlijk instelbaar CV-vermogen en daarmee
zeer geschikt voor kleine installaties
• Vrijwel overal plaatsbaar
• Snel warm water

Toebehoren
Comfort en rendement

Om de ThermoElegance Advance zo breed mogelijk te kunnen inzetten, zijn diverse accessoires leverbaar.

ThermoMaster VR24/24T
De ThermoMaster VR24 is een stille VR CV-ketel. De ketel is te verkrijgen met en zonder warmwater functie en is met zijn
compacte afmetingen en gewicht eenvoudig te plaatsen.

Elektronische ontsteking
De ThermoMaster VR24 is voorzien van een elektronische ontsteking. Hierdoor is de waakvlam niet meer noodzakelijk
wat direct leidt tot een lager gasverbruik.
Boilersensor

Elektronisch display
Het display is een duidelijk uitleesbaar LCD scherm waar digitaal de CV-druk en temperatuur wordt aangegeven.
Het display is zeer eenvoudig bedienbaar met slechts drie druktoetsen.

Snel warm water

Benodigd voor het aansluiten van
een indirect gestookte boiler op een
ThermoMaster VR Solo toestel.
Een regeling/driewegklep is standaard
ingebouwd in de ThermoMaster
VR24/24T.

De ThermoMaster VR24T is voorzien van een uniek warmwater systeem, de MicroAccumulatie tank. Door toepassing
van een ingebouwde RVS tank met speciaal warmte-element is de ketel in staat razendsnel warm water te leveren. Dit
maakt de ThermoMaster VR24T ideaal voor montage in de keuken. Tevens voldoet deze VR ketel aan de eisen van Comfort
Warmwater klasse 3.

cificaties zijn te vinden op pagina 81.
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Duurzame toepassingen
Het Hybride Wonen

In het jaar 2014 is duurzaamheid al lang geen hype meer. Energieneutraal bouwen, EPC en het
PassiefHuis zijn inmiddels bekende termen en in het Energie-akkoord heeft de overheid samen
met werkgevers, vakbewegingen, natuur- en milieuorganisatie de stappen naar duurzame groei in
de toekomst vastgelegd.
Om marktpartijen te ondersteunen bij het verlagen van de EPC van hun woningen, heeft AWB het
Hybride Wonen ontwikkeld.
Het Hybride Wonen is een evenwichtige en innovatieve oplossing voor het bereiden van tapwater
en het verwarmen en koelen van woningen. Betere energieprestaties, zonder benodigde
bouwkundige aanpassingen en bovendien met lagere energiekosten voor de bewoners als gevolg.

Duurzame toepassingen

• GeniaHybrid
• HelioConcept120
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Voordelen

Duurzame toepassingen

GeniaHybrid

• Dé duurzame oplossing in de bestaande bouw en nieuwbouw
• Labelverbetering van bestaande woningen en EPC-verbetering in nieuwbouw
• Dynamische Systeem Intelligentie voor een perfecte
balans tussen gas en elektra
• Totaal comfortsysteem: CV, tapwaterbereiding en topkoeling
• Eén professionele partner voor het totale systeem
• Projectbegeleiding en eerste ingebruikname
• Opwekkingsrendement GeniaAir 4,75

Het Hybride Wonen

GeniaHybrid
De GeniaHybrid is een totaalsysteem dat bestaat uit een lucht-/water warmtepomp en een HR-ketel. Het hele
systeem wordt centraal aangestuurd door de unieke Dynamische Systeem Intelligentie (DSI). Met de optimale
balans tussen warmtepomp en ketel kan het voordeel oplopen tot maar liefst 35% besparing op primaire energie
en dus ook 35% CO2-reductie!
Bij de GeniaHybrid gaat het om totaalcomfort. Naast verwarmen en tapwaterbereiding behoort actieve topkoeling
tot de mogelijkheden.
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Productkenmerken
Dé duurzame oplossing in de bestaande bouw en nieuwbouw
De GeniaHybrid combineert twee technieken: de HR-ketel en de lucht-/waterwarmtepomp. De HR-ketel bereidt het tapwater
en de duurzame lucht-/waterwarmtepomp verzorgt de ruimteverwarming. De ventilator in de warmtepomp zuigt buitenlucht
aan. Hieruit haalt de warmtepomp energie in de vorm van warmte. Deze warmte wordt middels een compressor naar een
hogere temperatuur gebracht. Een platenwisselaar draagt dit vervolgens over aan het CV-systeem. De hydraulische unit
zorgt voor de verbinding tussen de warmtepomp, combi-ketel en de CV-systemen.

ThermoElegance
Advance

Buitenvoeler

Labelverbetering van bestaande woningen en EPC verbetering in nieuwbouw

Uitgaande van een standaard referentiewoning is de te behalen EI -0,60 en CO2-reductie 1315 kg per jaar. Voor nieuwbouwwoningen is een extra EPC aftrek tot -0,3 mogelijk.
ExaControl E7(R)C

Dynamische Systeem Intelligentie voor een perfecte balans tussen gas en elektra
De DSI berekent continu de hoogste energie- en kostenefficiëntie: gas via de HR-ketel of lucht (en elektra) via de
warmtepomp. Voor de zachte temperaturen wordt de warmtebehoefte volledig verzorgd door de warmtepomp. Voor de
lage temperaturen schakelt het systeem tussen de ketel en de warmtepomp. De DSI maakt elke minuut een berekening.
Indien nodig schakelt het systeem om de tien minuten naar de meest energie- en kostenefficiënte warmteopwekker.

ExaMaster/3

Totaal comfortsysteem: CV, tapwaterbereiding en topkoeling

Ebus

De GeniaHybrid staat zowel in de winter- als in de zomermaanden zijn mannetje. De lucht/waterwarmtepomp verricht
in de zomer omgekeerd zijn taken. Zo levert de GeniaHybrid via het lage temperatuursysteem de koeling. Dus naast een
forse kostenbesparing biedt de GeniaHybrid ook totaalcomfort voor de gebruiker.

GeniaAir

GeniaCompact

Technisch Project Advies en service
AWB biedt deskundig advies op maat met Technisch Project Advies (TPA). TPA staat u terzijde in het hele traject: vanaf de
beginfase van het project tot aan de controle van de geïnstalleerde GeniaHybrid. Daarnaast biedt AWB een vakkundige
servicedienst voor eerste inbedrijfstelling, ondersteuning bij werkzaamheden, snelle, deskundige, telefonische ondersteuning en uit voorraad leverbare reserveonderdelen. De installateur kan dus altijd op AWB terugvallen.

ExaMaster/3

GeniaAir

E7(R)C

Bestaand of nieuw
afgiftesysteem

Duurzame toepassingen

Alle producten van AWB bestaan uit onderdelen die al tijdens de productie op elkaar zijn afgestemd. Dit garandeert een
optimale samenwerking tussen de systeemcomponenten, een hoge betrouwbaarheid en maximale prestaties van het
totale systeem. Omdat alles van één leverancier afkomstig is, kan de installateur ook voor service bij één punt terecht.

GeniaHybrid

Eén professionele partner voor het totale systeem

Het GeniaHybrid systeem is perfect te combineren met de HelioConcept120
(zie voor meer informatie pagina 62)
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ThermoElegance Advance
Buitenvoeler
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GeniaCompact
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Installatie en onderhoud
Installatie
Dankzij de verfijnde techniek kan de GeniaHybrid moeiteloos worden geïnstalleerd met slechts enkele hydraulische
aansluitingen. De aansluitingen zijn logisch geordend en zo geplaatst dat het toestel eenvoudig in bestaande
verwarmingssystemen kan worden geïntegreerd. De compacte hydraulische module beschikt over een afstandsframe.
Indien gewenst kunnen de leidingen eenvoudig aan de achterzijde gemonteerd worden. Dit alles zorgt voor een
beperking van de kosten en minder kans op fouten. Dit bespaart tijd en energie.

Plaatsing systeemcomponenten
1 ExaMaster

3 GeniaCompact

Centrale regel- en controlekast met
Dynamische Systeem Intelligentie

Hydraulische koppeling tussen warmtepomp, ketel en verwarmingscircuit

2 GeniaAir

4 ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

Lucht-/waterwarmtepomp

HR107 ketel met CW 3, 4, 5 of 6 klasse

5 ExaControl E7(R)C

Draadloze of bedrade kamerthermostaat

6 Buitenvoeler

Draadloze buitenvoeler met zonnecel

Integratie in de elektrische installatie
Dankzij de eenvoudig gestructureerde elektrische aansluitingen en een opgenomen vermogen van 1,26 kW, is
het niet nodig om de elektrische installatie van de woning aan te passen. De installatie van diverse elementen
zoals een buitenvoeler of kamerthermostaten is eenvoudig door de draadloze verbinding. In de menustructuur van
de elementen zijn de stappen voor koppeling voorgeprogrammeerd. De installateur hoeft bijna niets te doen.

Installatie-assistent
Ter ondersteuning van de installateur beschikt de ExaMaster over een installatieassistent. Deze leidt hem niet alleen
stapsgewijs door de installatieprocedure, maar stelt ook fouten vast en geeft aan hoe deze gecorrigeerd kunnen
worden. Alle informatie die op de ExaMaster wordt weergegeven, is gemakkelijk afleesbaar, duidelijk gestructureerd
en weergegeven in de geselecteerde taal.

4

1

Onderhoud
Voor een optimale werking adviseert AWB om onderhoud te plegen op het totale hybride systeem, inclusief het
afgiftesysteem. De onderhoudswerkzaamheden van de GeniaHybrid bestaan uit een aantal essentiële handelingen.
Deze worden gedetailleerd toegelicht in de installatiehandleidingen van elk systeemcomponent en in de GeniaHybrid
systeemhandleiding.

Duurzame toepassingen

GeniaHybrid

3

2
5

6

CO2 -35%
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Systeemcomponenten

ExaMaster/3

Centrale regel- en controlekast met DSI

GeniaAir

Kenmerken
• Verlicht LCD-scherm voor maximaal bedieningsgemak
• Overzichtelijk bedieningspaneel met een uitgebreid
navigatiemenu (inclusief DSI)
• Voorgeprogrammeerde herkenning met draadloze
kamerthermostaat en buitenvoeler
• Installatie-assistent voor vereenvoudiging van installatieen controleprocedure
• Elektronische aansluitingen eenvoudig bereikbaar door
verwijderbare voorklep
• Keuze uit 24 talen, waaronder: Nederlands, Engels,
Frans, Duits en Turks

Lucht-/waterwarmtepomp van 4,7 kW
Kenmerken
• Laag geluidsniveau door geoptimaliseerde
ventilatorschoepen
• Modern design in grijstint ter voorkoming
van licht- en zonreflectie
• Eenvoudig toegankelijk servicegedeelte
• Stromingssensor voor permanente
bewaking van de doorstroming in het
warmtepompcircuit
• Geïntegreerd expansievat met een inhoud
van 2 liter
• Elektronisch gestuurd expansieventiel
• Modulerende ventilator
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B: Volumestroom (l/h)

GeniaCompact

Hydraulische module
Kenmerken
• Compacte module met afstandsframe voor leidingwerk aan de achterzijde
• Geïntegreerde platenwisselaar voor scheiding van het CV- en
warmtepompcircuit
• Instelbare volumestroom door middel van pompsnelheid en instelklep
• Geïntegreerde overdrukventiel voor maximale veiligheid
• Geïntegreerde manometer voor uitlezen van druk
• Lichtgewicht EPP-mantel voor optimale thermische en akoestische isolatie
• Optimale communicatie met overige AWB-toestellen door
Ebuscommunicatie

1

146

,5

115
41

Buitenvoeler RF

75

Draadloos met lichtcel
Kenmerken
• Snel en eenvoudig te installeren
• Voorgeprogrammeerde draadloze herkenning met ExaMaster
• Zelfvoorzienend door zonnecel waardoor batterijen overbodig zijn
• Buitenvoeler stemt actief de CV-aanvoertemperatuur af op de
buitentemperatuur
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Pompgrafiek (water-/CV-circuit)

GeniaHybrid

40

Kenmerken
• Modulerende klokthermostaat voor de maximale efficiëntie van AWB-ketel
• Beschikbaar in twee versies: bedraad E7C en draadloos E7RC
• Eenvoudig instelbaar via de 5 tiptoetsen
• 7-daags programmeerbaar, met zeven tijd- en temperatuurzones per dag
• Adaptieve aanwarming zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op
het geprogrammeerde tijdstip
• Helder blauw verlichte display voor temperaturen, tijd en status
CV-systeem
• Uit te breiden met optionele bedrade of draadloze buitenvoeler voor een
weersafhankelijke regeling
• De E7RC communiceert draadloos met een AWB-ketel of ExaMaster en
optionele RF-buitenvoeler
• Keuze uit 24 talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Turks
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Draadloze of bedrade kamerthermostaat
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A: Beschikbare druk (kPa)
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ExaControl E7(R)C

Pompgrafiek (warmtepompcircuit)
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300
1: Snelheid II
2: Snelheid III

Kenmerken
• Aan te sluiten in combinatie met de E7C-kamerthermostaat
en/of ExaMaster
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ModuZone Z11 & Z20

Systeemhandleiding

Mengmodule voor het creëren van twee verwarmingszones
Z11: één laag temperatuursysteem en één hoog temperatuursysteem met HE pomp
Z20: twee gelijke temperatuursystemen
Kenmerken
• De temperatuur kan per zone geregeld worden
• Centrale aansturing door de ExaMaster
• Draadloze kamerthermostaat per zone
6
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ModuZone Z11

F
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Duurzame toepassingen

G
A

Legenda
1 Warmtepomp
2 Hydraulische module
3 Elektrische voeding van de warmtepomp
4 Regelkast
5 Draadloze buitenvoeler
6 Verwarmingsketel
7 Kamerthermostaat hogetemperatuurzone
8 Verwarmingscircuit van de hogetemperatuurzone
9 Elektromagnetische klep (ModuZone Z11)
10 Kamerthermostaat van de lagetemperatuurzone
11 Verwarmingscircuit van de lagetemperatuurzone
12 Oververhittingsbeveiliging van de vloerverwarming
13 Mengmodule ModuZone Z11
14 Opvangbak glycolwater
15 Filter van het warmtepompcircuit

ModuZone Z20

Bij gebruik van een ModuZone Z11 of Z20 is een
extra ExaControl E7(R)C benodigd (optioneel).

B

15

GeniaHybrid

11

13

E

14

A
B
C
D
E
F
G

Retourleiding warmtepompcircuit
Uitgaande leiding warmtepompcircuit
Aanvoer ketelcircuit
Retour ketelcircuit
Aanvoer verwarmingscircuit
Retour verwarmingscircuit
Afvoer van de veiligheidsklep van de warmtepompcircuit

59

Kenmerken

Het hybride wonen universeel toepasbaar

GeniaUniversal
Het Hybride Wonen is nog flexibeler gemaakt. U hebt vanaf nu ook de mogelijkheid om reeds
geplaatste AWB-ketels of ketels van andere fabrikanten te combineren met het GeniaHybrid
systeem. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de GeniaUniversal.

890

De GeniaUniversal is een hydraulische module die de koppeling mogelijk maakt tussen
de GeniaAir lucht-/waterwarmtepomp en elk type aan/uit ketel.

• Geïntegreerd expansievat en buffer
• Geïntegreerde platenwisselaar voor scheiding van het CV- en warmtepompcircuit
• Instelbare volumestroom door middel van pompsnelheid en instelklep
• Geïntegreerde overdrukventiel voor maximale veiligheid
• Geïntegreerde manometer voor uitlezen van druk
• Lichtgewicht EPP-mantel voor optimale thermische en akoestische isolatie

Duurzame toepassingen

GeniaHybrid
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Basic, betrouwbaar en flexibel

HelioConcept120
Met de HelioConcept120 heeft AWB een zonneboilersysteem ontwikkeld dat een energiebesparing tot wel 50%
realiseert op de bereiding van warm water! De HelioConcept120 kan daarom in de nieuwbouw een belangrijke
bijdrage leveren aan de verlaging van de EPC-waarde en in de bestaande bouw aan labelverbetering. Doordat de HRketel minder in bedrijf hoeft te komen, komt de HelioConcept120 ook ten goede aan de levensduur van de HR-ketel,
waardoor u dubbel bespaart.

Voordelen
• Drukgevuld zonneboilersysteem
• Betrouwbare en bewezen kwaliteit
• Flexibele installatie- en plaatsingsmogelijkheden

Duurzame toepassingen

HelioConcept120

Het zonneboilersysteem bestaat uit een 120l zonneboiler met één horizontale of verticale collector compleet
met de HelioControl regelaar, pomp-unit met 18l zonneboilerexpansievat en collectorvloeistof.
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Productkenmerken
Drukgevuld zonneboilersysteem
De HelioConcept120 is een drukgevuld zonneboilersysteem die door zijn eenvoud makkelijk te installeren en
onderhouden is. Een 120l zonneboiler met één horizontale of verticale collector compleet met de HelioControl regelaar,
pomp-unit met zonneboilerexpansievat en collectorvloeistof.
1

Betrouwbare en bewezen kwaliteit

Bewezen kwaliteit met duizenden reeds geplaatste zonneboilersystemen in Europa. Het ijzersterke zonneboilervat
is aan de binnenzijde hoogwaardig verglaasd en middels een magnesium anode tegen corrosie beschermd. De
HelioCollector is uitgevoerd met 3,2 mm prismatisch veiligheidsglas en een zwart geanodiseerd aluminiumprofiel
voor een lange levensduur. De pomp-unit is voorzien van een standaard circulatiepomp die zijn betrouwbaarheid heeft
bewezen in vele HR-ketels. Het speciale zonneboilerexpansievat heeft een geïntegreerd voorschakelvat dat ook bij
volledige stagnatie van de collectorvloeistof een veilige en correcte werking van het systeem garandeert.
Het robuuste indaksysteem voor de HelioCollectoren is voorzien van een dubbele waterscheiding aan weerszijden
van de collector. Het HelioConcept120 zonneboilersysteem is Solar Keymark gecertificeerd, het toonaangevende
kwaliteitslabel voor zonneboiler systemen in Europa.

2

4
3

Flexibele installatie- en plaatsingsmogelijkheden
Het zonneboilersysteem is drukgevuld. Hierdoor kan de HelioCollector zowel hoger als lager dan de 120l zonneboiler
geplaatst worden. De pomp-unit is uitgevoerd met drie pompstanden waarmee zowel bij kleine, middelgrote en grote
afstanden tussen de zonneboiler en HelioCollector een efficiënte oplossing geboden kan worden. Door de keuzevrijheid
voor zowel horizontale als verticale collectoren en plaatsingsmogelijkheden opdak, indak en plat dak is voor ieder dak een
passende oplossing samen te stellen. De aluminium dakpanbeugels zijn eenvoudig verstelbaar en daardoor geschikt voor
een snelle montage op ieder type pannendak. Met de indak sets integreert u de HelioCollector perfect met het dak. Voor
de ideale oriëntatie ten opzichte van de zon kiest u de plat dak opstelling. Eenvoudig te plaatsen en met tegels te belasten.

HelioConcept120

MV

5

Duurzame toepassingen

De HelioConcept120
is perfect te combineren met
het hybride systeem GeniaHybrid
(zie voor meer informatie pagina 50)

Componenten
1

HelioCollector

Een slanke lichtgewicht collector van slechts 38 kg en
netto oppervlakte van 2,35 m2. Uitgerust met 3,2 mm
prismatisch veiligheidsglas en een zwart geanodiseerd
aluminiumprofiel voor een lange levensduur. Voorzien
van 40 mm isolatie om het maximale uit de zon te halen.
2

HelioControl

Zonneboilerregelaar die de pomp start wanneer de
collector voldoende warm is en het systeem beveiligd
tegen oververhitting door de pomp uit te schakelen
wanneer de zonneboiler is opgewarmd.
3

Pomp-unit

Compacte pomp-unit met een driestanden 6 m pomp
voor maatwerk bij iedere zonneboiler-HelioCollector
afstand. Voorzien van een temperatuur display op
zowel de collector aanvoer en retour. En anti-circulatie
kleppen om eventuele afkoeling te voorkomen door de
natuurlijke circulatie van de collectorvloeistof.
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4

18l + 6l zonneboilerexpansievat

Zonneboilerexpansievat van 18l met geïntegreerd 6l
voorschakelvat dat ook bij volledige stagnatie van de
collectorvloeistof een veilige en correcte werking van
het systeem garandeert. Inclusief ophangbeugel met
afsluiter en aftapkraan.
5

120l zonneboiler

Een staande witte zonneboiler met een hoogwaardige
CFK-vrije hardschuim isolatie voor een minimaal energie
verlies. De zonneboiler heeft een nuttige inhoud van
115l en door de geringe hoogte van 75 cm is deze onder
het schuine dak te plaatsen zonder dat deze nuttige m2
inneemt.

De technische specificaties zijn te vinden op pagina 82.

65

Installatie en onderhoud

Toebehoren

Installatie

Voor de HelioConcept120 zijn diverse accessoires beschikbaar.

De HelioConcept120 biedt u alle installatiemogelijkheden voor zowel opdak, indak als plat dak.
Deze uitgebreide installatie-opties maken deze zonneboiler flexibel inzetbaar voor iedere situatie.
• Opdak

Zonder het openleggen van het dak, snel op ieder pannendak te monteren.

• Indak

Perfect geïntegreerd, één met het dak.

• Plat dak

Voor de ideale oriëntatie ten opzichte van de zon. Eenvoudig te plaatsen enmet tegels te belasten.

Omdat de HelioConcept120 een drukgevuld systeem is, kunt u de HelioCollector ook lager dan de 120l zonneboiler
installeren. Ook is het verleden tijd dat de zonnesysteemleiding op afschot gelegd moet worden.

Onderhoud

Dakpanbeugelset voor opdak
montage van HelioCollectoren
Voor een snelle en flexibele montage
van zowel de horizontale als de
verticale HelioCollector op ieder
pannendak.

Voor een optimale werking adviseert AWB om de Helio-Concept120 jaarlijks maar uiterlijk binnen 24 maanden te
inspecteren en onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden van de HelioConcept120 bestaan uit een aantal
handelingen zoals het controleren van de werking van de pomp-unit, het nazien van de collectorbevestiging en de verbindingen op dichtheid, het controleren van de collectorvloeistof en de beschermingsanode. Deze handelingen worden
gedetailleerd toegelicht in de installatiehandleiding.

Sets voor indak montage van
de horizontale of verticale
HelioCollector
Voor zowel de horizontale als de
verticale HelioCollector is een robuuste
maar eenvoudig te monteren indak
set beschikbaar voor een perfecte
integratie van de HelioCollector met
het dak.

Plat dak opstelling voor de
horizontale HelioCollector
Voor een snelle montage van de
horizontale HelioCollector op een plat
dak. Opgebouwd uit 2x een A-frame,
montageprofielen en 2x een set
verzwaringsvoeten die belast kunnen
worden met tegels.

Aansluitset HelioCollector inclusief
sensor
2 in 1 zonnesysteem leiding 15m

Set met extra wartel, adapter en
felsring voor het aansluiten van
meerdere installaties uit een 2 in 1
zonnesysteemsleiding. Voor iedere
extra installatie 1 warteladapterset.

Geïsoleerde buigzame RVS leiding met
geïntegreerde sensorkabel en G3/4“
aansluiting voor een flexibele connectie
van de collector met de pomp-unit.
Standaard voorzien van
1 warteladapterset.

2 in 1 zonnesysteem leiding 1m

Zonneboiler vulpomp

Geïsoleerde buigzame RVS leiding met
geïntegreerde sensorkabel en G3/4“
aansluiting om de connectie met de
collector benedendaks te brengen.

Draagbare vulpomp speciaal ontwikkeld
voor het vullen, op druk brengen en
ontluchten van zonneboilersystemen
met zonnessyteem-vloeistof.

Dakdoorvoer

Duurzame toepassingen

Voor zowel de horizontale als de verticale HelioCollector is een aansluitset
beschikbaar inclusief collector sensor.

HelioConcept120

Warteladapterset bij splitsen
2 in 1 zonnesysteem leiding 15m

Voor een lekvrije doorvoer van de 2 in 1
zonnesyteemleiding door het dak.

Zonnesysteem-vloeistof
Beschikbaar in 10 en 20l vaten. Nodig
bij grotere leidinglengten en onderhoud
(zie installatievoorschrift).

Naverwarming Zonneboiler set voor
de ThermoElegance Advance 3/4/5
Naverwarmingsset voor de zonneboiler
door de AWB ThermoElegance Advance
bestaande uit een NTC-voeler met kabel
en doorstroom ventielen.
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Regelaars

Regelaars

Voor maximale efficiëntie

68
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Voordelen
• Maximale efficiëntie
• Eenvoudig bedieningsgemak
• Maximale functionaliteit

Kamerthermostaten voor maximale efficiëntie

Regelaars

ExaControl
Met de ExaControl kamerthermostaten wordt de maximale efficiëntie behaald bij de AWB-ketels. De
keuze uit vier kamerthermostaten geeft de mogelijkheid om voor iedere situatie de juiste oplossing
te leveren. Daarnaast is er een optimale balans tussen eenvoudig bedieningsgemak en maximale
functionaliteit. Binnen een paar minuten is de ExaControl naar voorkeur ingesteld.
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Productkenmerken
Maximale efficiëntie
De ExaControl VM1- en E7(R)C-kamerthermostaten zijn Ebus modulerend, wat ervoor zorgt dat ze op een intelligente
manier kunnen communiceren met de AWB-ketel. Dit resulteert in een nog energiezuiniger functioneren van het CVsysteem. De VM1, E7C en de E7RC zijn ook in te stellen als aan/uit thermostaat.

Eenvoudig bedieningsgemak
Met behulp van een paar tiptoetsen en een groot scherm is de ExaControl binnen een paar minuten naar voorkeur
ingesteld. De nieuwe ExaControl E7(R)C is voorzien van een installatie-assistent die helpt bij een correcte ingebruikname
en detecteert zelf welk toestel en accessoires zijn aangesloten.

Maximale functionaliteit
Afhankelijk van de ExaControl uitvoering, zijn er vele mogelijkheden beschikbaar. De E7(R)C beschikt over ruimteafhankelijke programmering van CV, tapwater en koeling, en is 7-daags programmeerbaar, met zeven tijd- en
temperatuur zones per dag. De E7RC is een draadloos model die uit de houder te halen is. Dit maakt het mogelijk om de
thermostaat overal in de kamer te bedienen. Door uitbreiding met de buitenvoeler kan de E7(R)C ook weersafhankelijk
regelen.

Uitvoeringen
VM1
• Modulerende kamerthermostaat voor de maximale efficiëntie van AWB-ketel
• Eenvoudig te bedienen middels één draai- en drukknop
• Display voor actuele en gewenste temperatuur
• Niet programmeerbaar

E7(R)C
• Modulerende klokthermostaat voor de maximale efficiëntie van AWB-ketel
• Beschikbaar in twee versies: bedraad E7C en draadloos E7RC
• Eenvoudig instelbaar via de 5 tiptoetsen
• 7-daags programmeerbaar, met zeven tijd- en temperatuurzones per dag
• Adaptieve aanwarming zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op het
geprogrammeerde tijdstip
• Helder blauw verlichte display voor temperaturen, tijd en status
CV-systeem
• Uit te breiden met optionele bedrade of draadloze buitenvoeler voor een
weersafhankelijke regeling
• De E7RC communiceert draadloos met een AWB-ketel of ExaMaster en
optionele RF-buitenvoeler
• Keuze uit 24 talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Turks

Buitenvoeler RF
• Alleen toepasbaar met E7RC of ExaMaster
• Voeding middels lichtcel

Bedrade Buitenvoeler

Regelaars

• Aan te sluiten in combinatie met de E7C-kamerthermostaat en/of ExaMaster
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vinden op pagina 86.
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Technische specificaties
en artikelnummers

Technische specificaties
en artikelnummers

ThermoElegance Advance
Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 22.
Eenheid

TEA3

TEA4

TEA4 Solo

TEA5

TEA6

0010008849

0010008850

0010008852

0010008851

0010007968

0020148547

NA27

Aansluitset gas, cv, warm water

alleen t.b.v. TE Advance

Artikelgroep

NA23

NA23

NA23

NA23

NA23

CW label

CW3

CW4

CW5

CW6

0020098900

NAD7

Boilersensor

Alleen t.b.v. TE 4S Advance

0020041356

NA88

Buitenvoeler

Alleen t.b.v. TE 3&4 en TE Advance

0020093879

NA88

Buitenvoeler RF

T.b.v. TE Advance of GeniaHybrid
I.c.m. ExaControl E7R

0020114973

NA27

Concentrische adapter 60/100mm

Alleen t.b.v. TE Advance

0020092426

NA88

OpenTherm module

Alleen t.b.v. TE Advance

0020107080

NA88

Solar kit

Alleen t.b.v. TE 3&4 Advance

0020112791

NA27

Voormontagebeugel

Alleen t.b.v. TE Advance

Alleen t.b.v. TE 3&4 en TE Advance

ThermoElegance Advance
Artikelnummer

Artikelgroep

Omschrijving

ThermoElegance Advance HR

Verwarming
Nominaal vermogen bij 50°C / 30°C (P)

kW

5,4 / 19,6

6,6 / 25,6

6,6 / 26,7

9,3 / 32,8

9,3 / 32,5

Jaargebruiksrendement bij 50°C / 30°C

%

106,2

106,8

106,6

107,1

106,3

Nominaal vermogen bij 80°C / 60°C (P)

kW

4,9 / 18,1

5,9 / 23,3

5,9 / 24,5

8,5 / 30,0

8,5 / 30,0

Jaargebruiksrendement bij 80°C / 60°C

%

97,7

97,7

97,7

98,3

97,9

Minimale belasting ow (Q min)

kW

5,1

6,1

6,1

8,7

8,7

Nominale belasting ow (bw) (Q min)

kW

18,5 (20,5)

24 (26,6)

25 (27,7)

30,6 (33,9)

30,6 (33,9)

Minimale volumestroom verwarming

l/u

300

300

300

300

400

Minimale verwarmingstemperatuur

°C

10

10

10

10

10

0020041356

NA88

Buitenvoeler

NA93

Buitenvoeler t.b.v. VR24, 3HR en TE35T/6

Accessoires ThermoElegance HR

Maximale verwarmingstemperatuur

°C

80

80

80

80

80

A000035027

Maximale werkdruk

bar

3

3

3

3

3

0020036768

NA27

OpenTherm module

0020061152

NA27

Solar kit ThermoElegance 3+4

0020066802

NA27

Voormontagebeugel TE 3&4

Warm water
Minimaal vermogen (P min)

kW

5,1

6,1

-

8,7

8,7

Nominaal vermogen (P max)

kW

25,5 (28,3)

28 (31)

-

35,7 (39,6)

35,7 (39,6)

Minimale belasting ow (Q min)

kW

5,1

6,1

-

8,7

8,7

Nominale belasting ow (bw) (Q min)

kW

25,5 (28,3)

28 (31)

-

35,7 (39,6)

35,7 (39,6)

Minimale temperatuur warm water

°C

38

38

-

38

45

Maximale temperatuur warm water

°C

62

62

-

62
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Specifieke volumestroom (D) ( Δ 30°C)

l/min

12,2

13,4

-

17,0

23,0

Volumestroomregelaar koud water( Δ 50 K)

l/min

7,3

8

-

9,9

10,2

Minimale werkdruk

bar

0,5

0,5

-

0,5

0,3

Maximale werkdruk

bar

8

8

-

8

8

m3/u

21,1

27,41

27,41

37,5

37,5

Volumestroom LT/RGA-uitlaat

g/s

9,9

12,8

12,8

16,3

16,3

Uitlaattemperatuur RGA bij 50°C / 30°C

°C

56

57

57

56

54

Uitlaattemperatuur RGA bij 80°C / 60°C

°C

76

79

79

76

76

lI2L3P

lI2L3P

lI2L3P

lI2L3P

Verbranding
Volumestroom luchttoevoer (1013 mbar - 0°C)

Gas
Gascategorie
Emissiewaarden bij 80°C / 60°C
CO
CO

ppm

81,7

107,5

107,5

78,7

78,7

mg/kWu

87,4

114,9

114,9

84,2

84,2

%

9

9

9

9

8,7

NOx (EN 483) balance

ppm

19,2

22,1

22,1

15,8

15,8

NOx (EN 483) balance

mg/kWu

34,6

39,7

39,7

28,4

28,4

89,1
0,750 - 0,800

91,2
0,750 - 0,800

CO2

Jaarteprendement %
EPC-waarde volgens NEN 7120
Elektrisch
Voedingsspanning

0,775 - 0,825

V/Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

W

151

151

151

151

178

Nominale stroom

A

0,66

0,66

0,66

0,66

0,79

Zekering

A

Klasse
Diversen
Afmetingen: breedte x hoogte x diepte

mm

Netto gewicht

kg

CE-nummer

Wijzigingen onder voorbehoud.

Alleen t.b.v. TE 3&4

93,2

Maximaal opgenomen vermogen

Elektrische bescherming

76

Artikelnummer

230V/50Hz

2

2

2

2

2

IPX4D

IPX4D

IPX4D

IPX4D

IPX4D

I

I

I

I

I

418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 470x892x570
30,4

31

31

31,6

67,0

1312BU5334

1312BU5335

1312BU5335

1312BV5336

-

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Beschrijving

ThermoMaster3HR

ThermoGrand45S/65S

Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 28.

Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 34.

Beschrijving

Eenheid

ThermoMaster HR
Artikelnummer
Artikelgroep

3HR 24

3HR 24T

3HR 28

3HR 28T

2000465502

2000465500

2000465503

2000465501

NA21

NA22

NA21

NA22

CW label

CW3

Beschrijving

Eenheid

ThermoGrand HR
Artikelnummer
Artikelgroep

45S

65S

0010007401

0010007402

NA31

NA31

14,9 - 69,2

CW4
Nuttig nominaal vermogen
CV-vermogen bij 40/30°C min. - max.

kW

13,3 - 46,2

28,7 – 6,2

bij 60/40°C min. - max.

kW

12,5 - 43,6

14,1 - 65,7

28,2 – 6,0

bij 80/60°C min. - max.

kW

12,3 - 42,8

13,8 - 63,7

5

5

mg/kWh

42

36

Verwarming
Nominale belasting (ow)

kW

24,5 – 4,8

24,5 – 4,8

28,7 – 6,2

Nominaal vermogen bij 80°C / 60°C

kW

24,0 – 4,6

24,0 – 4,6

28,2 – 6,0

Jaargebruiksrendement bij 80°C / 60°C

%

98,0

98,0

98,1

98,1

Jaargebruiksrendement bij 50°C / 30°C

%

108,8

108,8

109,7

109,7

Emissies
NOx Klasse
NOx Emissie

Warm water
Nominaal vermogen (P max)

kW

-

24,0

-

28,2

Rookgastemperatuur CV-bedrijf 80/60°C min.

°C

38

40

Nominale belasting ow (bw) (Q min)

kW

-

24,5 / 27,2

-

28,7 / 31,9

Rookgastemperatuur CV-bedrijf 80/60°C max.

°C

73

70

CW toepassingsklasse

3

4

sec

-

6

-

6

%

-

80,7

-

83,8

Verwarming
Nominaal rendement bij 40/30°C

%

106

107

Specifieke volumestroom (D) (Δ 30°C)

l/min

-

10,8

-

13,3

Nominaal rendement bij 60/40°C

%

100

101

Volumestroomregelaar koud water (Δ 50K)

l/min

-

6,5

-

8,0

Nominaal rendement bij 80/60°C

%

98

98

Tapdebiet bij ΔT 50K (ΔT = 30K)

l/min

-

6,5 (10)

-

8,0 (12)

Nominaal rendement bij 30% deellast

%

107

108

Condenshoeveelheid bij 40/30°C

l/h

4,5

6,5

Maximale aanvoertemperatuur

°C

85

85

Instelbare aanvoertemperatuur

°C

30 - 85

30 - 85

Effectieve toestelwachttijd
Jaartaprendement

Elektrisch
Voedingsspanning

V/Hz

230/50Hz

230/50Hz

230/50Hz

230/50Hz

Maximaal opgenomen vermogen

W

132

132

132

132

Nominale volumestroom bij ΔT = 20K

l/h

1896

2750

Stand-by

W

9,2

9,2

9,2

9,2

Minimale volumestroom bij ΔT = 20K

l/h

1100

1650

Zekering

A

2

2

2

2

IPX4D

IPX4D

IPX4D

IPX4D

V/Hz

230/50

230/50

W

180

260

IPX4D

IPX4D

Elektrische bescherming

Maximaal opgenomen vermogen

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

Artikelnummer

Artikelgroep

Elektrisch
Voeding

Omschrijving

Accessoires ThermoMaster HR
A2036400

NA27

Bodempaneel 3HR en HRG

A000035027

NA93

Buitenvoeler t.b.v. VR24, 3HR en TE35T/6

A2033200

NA27

Frame bovenaansluiting ThermoMaster 3HR

Elektrische beschermingsgraad
Aansluitingen
Aanvoer- en retourleiding

inch

G11/2 of Rp1

G11/2 of Rp1

Gasaansluiting

inch

20 x R1

25 x R1

Condensafvoer

mm

25

25

Luchttoevoer

mm

80

80

Rookgasafvoer

mm

80

80

Diversen
Breedte x hoogte x diepte

mm

480 x 800 x 450

480 x 800 x 472

Gewicht

kg

46

75

Overige
Keteltype vrijgave

Artikelnummer

B23p, B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Artikelgroep

Omschrijving

78

Wijzigingen onder voorbehoud.

0020066098

NA88

Interface 0-10 V

ThermoSystem/3 & ThermoGrand

0020066153

NA88

OpenTherm-Module

ThermoSystem/3 & ThermoGrand

0020066162

NA88

Multifunctional module 2 -7

ThermoSystem/3 & ThermoGrand

0020105463

NA88

Examaster Collectieve cascade regelaar

ThermoGrand 45/S, 65/S ThermoSystemHRM
120/3,160/3,200/3,240/3,280/3

0020128102

NA88

Cascade uitbreidings print

ThermoGrand 45/S, 65/S ThermoSystemHRM
120/3,160/3,200/3,240/3,280/3

0020105467

NA88

Ebus interface AWB

ThermoGrand 45/S, 65/S ThermoSystemHRM
120/3,160/3,200/3,240/3,280/3

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Accessoires ThermoGrand HR

ThermoSystem HRM/3
Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 40.
Eenheid

ThermoSystem HRM/3
Artikelnummer

HRM 160/3

HRM 200/3

HRM 240/3

HRM 280/3

0010014401

0010014402

0010014403

0010014404

0010014405

A000700322

NA93

Buitenvoeler 2HR en ThermoSystem (HR)

NA31

NA31

NA31

NA31

NA31

120 kW

160 kW

200 kW

240 kW

280 kW

0020020144

NA27

Print modulerende pomp ThermoSystem HRM

A041756.20

NA27

Filterset t.b.v. filterbox ThermoSystem

niet voor ThermoSystem HRM

115,9

160,0

200,0

240,0

280,0

Vermogen

kW
kW
kW
kW

23,1 - 121,8
22,1 - 116,5
21,3 - 113,4

28,4 - 168,2
27,1 - 160,8
26,2 - 156,5

46,2 - 210,2
44,2 - 201,0
43,1 - 196,8

50,4 - 252,2
48,2 - 241,2
47,0 - 236,2

54,7 - 294,3
52,3 - 281,4
51,0 - 275,5

Emissies
Rookgasafvoertemperatuur
cv-bedrijf 80/60 °C min.

°C

60 - 65

60 - 65

60 - 65

60 - 65

60 - 65

Rookgasafvoertemperatuur
cv-bedrijf 80/60 °C max.

°C

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

CO2 -gehalte aardgas G25 min.

Vol %

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

CO2 -gehalte aardgas G25 max.

Vol %

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

NOx-emissie vlg NEN 15420 (EN 483)

mg/kWh

‹ 60

‹ 60

‹ 60

‹ 60

‹ 60

CO-emissie

mg/kWh

‹ 20

‹ 20

‹ 20

‹ 20

‹ 20

5

5

5

5

5

V/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Maximaal opgenomen vermogen

W

260

320

320

320

320

Opgenomen elektrisch vermogen
(standby)

W

8

8

8

8

8

Elektrische beschermingsgraad

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Zekering

4 AT

4 AT

4 AT

4 AT

4 AT

NOx-Klasse
Elektrisch
Voeding

Artikelgroep

Omschrijving

Accessoires ThermoSystem (HRM/3)
0020066098

NA88

Interface 0-10 V

ThermoSystem/3 & ThermoGrand

0020066107

NA88

Interface PWM 0-10 V

ThermoSystem/3

0020066153

NA88

OpenTherm-Module

ThermoSystem/3 & ThermoGrand

0020066162

NA88

Multifunctional module 2 -7

ThermoSystem/3 & ThermoGrand

0020080660

NAD7

Boilersensor

ThermoSystem/3

ThermoMaster VR24/24T
Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 46.
Beschrijving

Eenheid

ThermoMaster VR
Artikelnummer
Artikelgroep

VR24

VR24T

AH27SG12

AG27SG12

NA11

NA12

Omschrijving
Nominaal vermogen CV

kW

8,9 - 18,6

8,9 - 18,6

Nominaal vermogen WW

kW

-

8,9 - 23,6
90%

Aansluitwaarden aardgas
Nominaal gasdebiet aardgas G25

m3/h

14,3

19,7

24,6

29,5

34,5

Waterzijdig rendement onderwaarde

%

90%

Gas-voordruk

mbar

25 ± 5

25 ± 5

25 ± 5

25 ± 5

25 ± 5

Gewicht excl. water

kg

32

34

I2L

I2L

I2L

I2L

I2L

Afmetingen h x b x d

mm

798 x 450 x 365

798 x 450 x 365

Warm water output

l/min

-

6,0

Gascategorie
Algemeen
Rest opvoerhoogte ventilator

OpenTherm®
Pa

100

150

150

150

150

Waterzijdige weerstand bij ∆T = 20K

mbar

85

90

95

100

105

Nominale doorstroming bij ∆T = 20K

m3/h

4,99

6,88

8,60

10,33

12,05

Maximale aanvoertemperatuur

°C

85

85

85

85

85

Instelbare aanvoertemperatuur
(fabrieksafstelling = 80 °C)

°C

35 - 85

35 - 85

35 - 85

35 - 85

35 - 85

Toegestane waterdruk tijden werken

bar

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Aansluitingen
Aanvoerleiding en retourleiding

inch

2"

2"

2"

2"

2"

Gasaansluiting

inch

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

Condensafvoer

mm

21

21

21

21

21

Luchttoevoer

mm

130

130

130

130

130

Rookgasafvoer

mm

150

150

150

150

150

Diversen
Hoogte

mm

1285

1285

1285

1285

1285

Breedte

mm

695

695

695

695

695

Diepte

mm

1240

1240

1550

1550

1550

Gewicht

kg

220

235

275

295

310

Waterinhoud

ltr

8,07

10,40

12,73

15,05

17,37

Overige
Keteltype vrijgave
CE-nummer

80

Artikelnummer

Accessoires ThermoSystem (HRM)

Artikelgroep

Verwarming
Nominale belasting (ow) min. - max.
Nuttig nominaal vermogen
- voor 40/30 °C min. - max.
- voor 60/40 °C min. - max.
- voor 80/60 °C min. - max.

HRM 120/3

Wijzigingen onder voorbehoud.

Soort gas

Artikelnummer

Artikelgroep

ja

ja

G 25

G 25

Omschrijving

Accessoires ThermoMaster VR 24 (T)
A000035027

NA93

Buitenvoeler t.b.v. VR24, 3HR en TE35T/6

0020037910

NA17

Geveldoorvoerset achteraansluiting VR24

0020037911

NA17

Geveldoorvoerset bovenaansluiting VR24

B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93
CE-0063BT3039
Wijzigingen onder voorbehoud.
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Technische specificaties
en artikelnummers

Beschrijving

HelioConcept120
Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 62.
Eenheid

120l Zonneboiler
Artikelnummer

Spiraal inhoud

Omschrijving

HelioConcept120 Horizontaal Opdak, totale set:

NAD1

l

115

l

5,9

0010014123

NAD1

Zonneboiler FE 120 S

0020139677

NAD1

Pomp-unit

0020139679

NA88

HelioControl

0020139680

NAD1

18l + 6l Zonneboilerexpansievat

120 liter
Zonneboiler regeling

bar

10

0020139688

NAA7

20l Collectorvloeistof

kWh/24h

1,3

0010013178

NAA1

HelioCollector horizontaal

°C

85

Slanke lichtgewicht collector, 2,33 m2 met zwart
geanodiseerd frame

Afmetingen h x d

mm

752 x 564

0020060337

NAA7

Dakpanbeugelset

Gewicht leeg / gevuld

kg

62 / 177

Voor montage van HelioCollector horizontale en
verticaal op ieder pannendak

Koud- en warmwateraansluiting

"
"

R 3/4"

0020139682

NAD1

Aansluitset HelioCollector horizontaal

Hydraulische aansluiting en collectorsensor

Maximale werkdruk
Stilstandverlies (thermisch ΔT=40K)
Maximale warmwater temperatuur

Zonnesysteemaansluiting

R 1"

Prijs
Beschrijving

HelioConcept120 Verticaal Opdak, totale set:
Eenheid

HelioCollector
Artikelnummer

Artikelgroep
HelioConcept120
Werking
Glasafdekking
Spiraal inhoud

Horizontaal

Verticaal

0010013178

0010013177

NAD1

NAA1

Overdruk

Overdruk

3,2 Veiligheidsglas

3,2 Veiligheidsglas
1,85

0010014123

NAD1

Zonneboiler FE 120 S

0020139677

NAD1

Pomp-unit

120 liter

0020139679

NA88

HelioControl

Zonneboiler regeling

0020139680

NAD1

18l + 6l Zonneboilerexpansievat

18l expansievat met geintegreerd 6l
voorschakelvat

0020139688

NAA7

20l Collectorvloeistof

0010013177

NAA1

HelioCollector verticaal

Slanke lichtgewicht collector, 2,33 m2 met zwart
geanodiseerd frame

0020060337

NAA7

Dakpanbeugelset

Voor montage van HelioCollector horizontaal en
verticaal op ieder pannendak

0020139681

NAD1

Aansluitset HelioCollector verticaal

Hydraulische aansluiting en collectorsensor

l

2,16

Maximale werkdruk

bar

10

10

Apertuur oppervlakte

m2

2,35

2,35

Afmetingen h x b x d

mm

1233 x 2033 x 80

2033 x 1222 x 80

Gewicht

kg

38

38

0010014123

NAD1

Zonneboiler FE 120 S

Zonnesysteemaansluiting

"

3/4" vlakke afdichting

3/4" vlakke afdichting

0020139677

NAD1

Pomp-unit

0020139679

NA88

HelioControl

Zonneboiler regeling

0020139680

NAD1

18l + 6l Zonneboilerexpansievat

18l expansievat met geintegreerd 6l
voorschakelvat

0020139688

NAA7

20l Collectorvloeistof

0010013178

NAA1

HelioCollector horizontaal

Slanke lichtgewicht collector, 2,33 m2 met zwart
geanodiseerd frame

0020060347

NAA7

Indakset HelioCollector horizontaal

Voor integratie van HelioCollector horizontaal in
dak

0020139682

NAD1

Aansluitset HelioCollector horizontaal

Hydraulische aansluiting en collectorsensor

Prijs
Beschrijving

Eenheid

Pomp-unit
Artikelnummer

0020139677

Artikelgroep
HelioConcept120
Maximale opvoerhoogte pomp

NAA1

m

6

Pompvermogen stand I/II/III

W

43/61/82

Maximale werkdruk
Maximale temperatuur
zonnesysteemvloeistof
Afmetingen h x b x d

bar

6

°C

140

mm

360 x 250 x 240

aansluiting expansievat
Zonnesysteemaansluiting

82

Artikelgroep

HelioConcept120
0010014123

Artikelgroep
HelioConcept120
Nominale inhoud

Artikelnummer

Wijzigingen onder voorbehoud.

Ja
mm

22 mm knelverbinding

HelioConcept120 Horizontaal Indak, totale set:
120 liter

HelioConcept120 Verticaal Indak, totale set:
0010014123

NAD1

Zonneboiler FE 120 S

0020139677

NAD1

Pomp-unit

0020139679

NA88

HelioControl

Zonneboiler regeling

0020139680

NAD1

18l + 6l Zonneboilerexpansievat

18l expansievat met geintegreerd 6l
voorschakelvat

0020139688

NAA7

20l Collectorvloeistof

0010013177

NAA1

HelioCollector verticaal

Slanke lichtgewicht collector, 2,33 m2 met zwart
geanodiseerd frame

0020139686

NAA1

Indakset HelioCollector verticaal

Voor integratie van HelioCollector verticaal in dak

0020139681

NAD1

Aansluitset HelioCollector verticaal

Hydraulische aansluiting en collectorsensor

Wijzigingen onder voorbehoud.

120 liter

83

Technische specificaties
en artikelnummers

Beschrijving

GeniaHybrid
Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 50.

GeniaAir
Artikelnummer

Artikelgroep

Verwarming

Omschrijving

HelioConcept120 (vervolg)

Met lage temperatuursradiatoren (aanvoer 35°C - retour 30°C / buiten 7°C)
CV-vermogen

kW

HelioConcept120 Horizontaal Platdak, bestaand uit:

Opgenomen elektrisch vermogen

kW

1,26

A

5,48

0010014123

NAD1

Zonneboiler FE 120 S

120 liter

0020139677

NAD1

Pomp-unit

0020139679

NA88

HelioControl

Zonneboiler regeling

0020139680

NAD1

18l + 6l Zonneboilerexpansievat

18l expansievat met geintegreerd 6l
voorschakelvat

0020139688

NAA7

20l Collectorvloeistof

0010013178

NAA1

HelioCollector Horizontaal

0020137805

NAA7

A-frame HelioCollector horizontaal (2x bestellen) A-frame voor platdak montage HelioCollector
horizontaal

Slanke lichtgewicht collector, 2,33 m2 met zwart
geanodiseerd frame

Stroomsterkte
COP (A7/W35)
Met radiatoren (aanvoer 45°C - retour 40°C / buiten 7°C)
CV-vermogen

kW

4,41

Opgenomen elektrisch vermogen

kW

1,46

A

6,34

COP (A7/W45)
Koeling

3,02

Met lage temperatuursystemen (aanvoer 18°C - retour 23°C / buiten 35°C)
Koelvermogen

kW

2,94

Nominaal opgenomen vermogen

kW

1,33

NAA7

Verzwaringsvoet A-Frame (2x bestellen)

Nominale stroom

0020143691

NAA7

Montageprofiel HelioCollector horizontaal

0020139682

NAD1

Aansluitset HelioCollector horizontaal

EER (A35/W18)
Koudemiddelcircuit
Type compressor

Hydraulische aansluiting en collectorsensor

3,73

Stroomsterkte

0020137793

Totale set HelioConcept120 Horizontaal Platdak

4,70

A

6
2,21
Roterend

Koudemiddel

Accessoires HelioConcept120
0020107080

NA88

R410A

Vulhoeveelheid koudemiddel

NZ-set ThermoElegance Advance 3/4/5

Naverwarmingsset voor ThermoElegance Advance
3/4/5

kg

1,8

Type olie

Polyolester

Type expansieventiel

Elektronisch

Rotatiesnelheid ventilator
Verwarmingscircuit
Minimale druk

omw/min

180-660

0020139689

NAD1

Zonneboiler vulpomp

Voor vullen, op druk brengen en ontluchten
zonneboilersysteem

0020139683

NAD1

2 in 1 zonnesysteemleiding 15m

Geisoleerde buigzame RVS leiding met
geintegreerde sensorkabel

bar/kPa

1/100

Maximale druk

bar/kPa

3/300

0020139684

NAD1

2 in 1 zonnesysteemleiding 1m

Om hydraulische aansluiting met collector
benedendaks te brengen

Minimale statische druk

bar/kPa

1/100

Nominale volumestroom CV

l/h

800

Maximale aanvoertemperatuur CV
Elektrische specificaties
Spanning 1/N/PE

°C

55

0020139685

0020045577

NAD1

NAA7

Extra wartel adapterset zonnesysteemleiding

Loden dakpan

Set met extra wartel, adapter en felsring
voor aansluiten meerdere installaties uit 1
zonnesysteemleiding
dakdoorvoer voor zonnesysteemleiding opdak
montage HelioCollector

Maximaal elektrisch opgenomen vermogen

NAA7

Draaghandvat boiler (2x bestellen)

hulpmiddel bij plaatsing boiler

Beschermingsklasse

0020139690

NAA1

Draaghandvat collector 2 stuks

hulpmiddel bij plaatsing paneel

0020037562

NAA7

Zonnesysteem vloeistof 10 L

10l collectorvloeistof bij grote leidinglengtes of
onderhoud

Elektrische klasse
Algemene specificaties
Gewicht

0020139688

NAA7

Zonnesysteem vloeistof 20 L

20l collectorvloeistof bij grote leidinglengtes of
onderhoud

NAA7

Leidingbeugels 4 stuks

230/50
T2A/250 V

kW

Maximaal opgenomen stroom

0020037567

0020037578

v/Hz

Zekering

1,45

A

6.7
IPX4
I

Geluidsniveau
Aansluitmaten (buiten)

kg

78

dB(A)

52

"

1

Accessoire

GeniaCompact
Veiligheidsklep

bar

3

Pomp (2 toeren)

v/Hz

230/50

Gewicht

kg

12

Aansluitmaten (buiten)

"

1

84

Wijzigingen onder voorbehoud.

CV-vermogen

kW

3
4,9 - 18,1

4
5,9 - 23,3

5
8,5 - 30,0

6
8,5 - 30,0

Tapwater vermogen

kW

25,5 (28,3)

28 (31)

35,7 (39,6)

35,7 (39,6)

Gaskeur

HR

107

107

107

107

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Technische specificaties
en artikelnummers

ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

Artikelnummer

Artikelgroep

GeniaHybrid
0010009400

NA61

99

Contactgegevens

Omschrijving

GeniaAir RM 05/1

Lucht-/waterwarmtepomp t.b.v. GeniaHybrid

0020088485

NA61

GeniaCompact - Hydraulische Module

Hydraulische Module t.b.v. GeniaHybrid

0020093876

NA61

GeniaUniversal NL

Hydraulische Module t.b.v. GeniaHybrid
toepassing met ander fabrikaat ketel

91
90

Algemene info

98
89

88

97

92

96

93

| 020 565 94 00

17
86

87

84

Verkoopondersteuning en onderdelenservice

95

94

85

| 020 565 94 90
17

Accessoires GeniaHybrid
0020093958

NA88

ExaMaster - Systeemregelkast

Systeemregelkast met DSI t.b.v. GeniaHybrid

0020118080

NA88

E7C

Bedrade kamerthermostaat t.b.v. GeniaHybrid

0020118081

NA88

E7RC

Draadloze kamerthermostaat t.b.v. GeniaHybrid

0020041356
0020093879

NA88
NA88

Bedrade Buitenvoeler

Technische ondersteuning
16

| 020 565 94 80

15
20

0020101136

NA61

ModuZone Z20

Mengmodule (2 gelijke zones)

NA61

ModuZone Z11

Mengmodule (2 verschillende zones)

22023
240-248
224
225249
229
270-273
274-279

26
31

Regelaars
Beschrijving

VM1

E7C

30

137-139

36

140-141

740-743

35

47
46

0020053780

0020118080

0020118081

NA88

NA88

NA88

65

52

54
58

48

51

44

50

56

■ Michel Schilder

| 06 53 66 20 51
| m.schilder@awb.nl

70

666 - 669

53
51

71

69

66
650 - 665

42

33

68
40

41

72

67

390-398

75

73

377-379

370-376

34

744-749

380-388

12

399

49

43

Artikelgroep

11

29

43

E7RC

76
81

32

43

Regelaars
Artikelnummer

80
130-136

28

32

Technische specificaties, artikelnummers en omschrijvingen. Zie voor meer informatie pagina 70.

113115

112

389

142143

25

820-825

10

21

Sales &
Account Manager

77

826-829

144-149

19

T.b.v. TE Advance of GeniaHybrid i.c.m.
ExaControl E7R

0020153858

7740 - 7769

18

T.b.v. TE Advance of GeniaHybrid i.c.m.
ExaControl E7C

Buitenvoeler RF

78
79

83

57

59

55
45
60

Aan/uit thermostaat
Modulerend of aan/uit schakelend

•

•

•

Comfortfunctie in/uit schakelaar

•

•

•

•

•

Klokfunctie
Informatietoets

•

•

•

Display met cijfers en symbolen
Max. aantal te programmeren
verwarmingsperiodes per dag
Aparte temperatuur instelling per
verwarmingsperiode
Adaptieve aanwarming

•

•

•

7

7

•

•

•

•

•

•

Weekprogramma
Partyfunctie

•

•

Vakantieprogramma

•

•

Ingebouwde kalender

•

•

Nachtverlagingstemperatuur apart instellen

•

•

•

•

Draadloos (met buitenvoeler)

Account Managers
61
64
62

■ Wessel de Haan

■ Jeroen Wonink

| 06 13 61 48 19
| w.dehaan@awb.nl

| 06 53 47 67 23
| j.wonink@awb.nl

■ Harry Lips

| 06 12 06 72 93
| h.lips@awb.nl

•

Weersafhankelijk regelen met buitenvoeler
Vorstbeveiliging
Afmetingen (H x B x D)

•
•

•

•

96 x 96 x 30 mm

97 x 147 x 34 mm

115 x 147 x 40 mm

■ Toon van Doormalen
Artikelnummer

637

63

■ Ton de Baat

| 06 51 48 61 90
| t.vandoormalen@awb.nl

Artikelgroep

Omschrijving

0020041356

NA88

Bedrade Buitenvoeler

T.b.v. TE Advance of GeniaHybrid i.c.m.
ExaControl E7C

AWB

0020093879

NA88

Buitenvoeler RF

T.b.v. TE Advance of GeniaHybrid i.c.m.
ExaControl E7R

Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

| 06 53 54 42 25
| t.debaat@awb.nl

Accessoires

Postbus 12675
1100 AR Amsterdam

Tel. 020 565 94 00
Fax 020 697 15 23

www.awb.nl
86

Wijzigingen onder voorbehoud.
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