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Thermodynamisch wtw toestel  
Omschrijving THERMOVER®

Hoog rendement, luchtbehandelingstoestel met actieve energieterug-winning en 
geïntegreerd omkeerbaar thermodynamisch warmtepomp-systeem voor 
optimale klimaatbeheersing in alle seizoenen en voor gegarandeerde 
luchtkwaliteit.

Dit zelfregulerende, multifunctionele toestel, ontworpen voor luchtbe-handeling 
in tertiaire en industriële gebouwen, is PLUG & PLAY en voldoet aan de eisen van 
de richtlijn ErP2009 / 125 / EC, de criteria voor energiebesparing RT2012 en de 
principes van actieve efficiëntie van gebouwen (EN15232).

Voor een eenvoudige, krachtige en volledige installatie kan het THERMOVER®-
station ook ECS-productie mogelijk maken.

Serie 

• Verkrijgbaar in 4 modellen en 4 versies, de THERMOVER®-reeks omvat 
debieten van 600 tot 5.000 m3 / u.

Het THERMOVER®-assortiment is verkrijgbaar in 4 versies om aan alle 
gebruiksomstandigheden te voldoen:

FIRST: zelfregulerend, PLUG & PLAY, MODBUS RS485-netwerkkoppeling voor 
gebruik in een gematigd klimaat ondersteund door een omkeerbaar, 
thermodynamisch systeem, actief temperatuurbeheer door geoptimaliseerd 
energieverbruik en klimaatregeling, evenals voortdurende interne 
luchtkwaliteitscontrole (IAQ) via een CO2-sensor. PREMIUM: Identiek aan FIRST 
maar uitgerust met een elektrische naver-warmingsbatterij voor nauwkeurige 
inblaastemperatuur en bijverwarmen voor buitentemperaturen tot -15 ° C.
MUST: identiek aan FIRST met geïntegreerde hydraulische kit voor 
warmwaterproductie (boiler) in alle seizoenen.
GENIUS: identiek aan PREMIUM met geïntegreerde hydraulische kit voor oor 
warmwaterproductie (boiler) .

Compositie 
Het THERMOVER®-toestel is samengesteld uit 3 modules, 2 
ventilatiemodules elk bestaande uit een ventilatormotor en een filter, 
waarbij de centrale module alle energieterugwinning en 
thermodynamische functies combineert voor verwarming, koeling en de 
hydraulische kit voor warmwaterproductie (MUST / GENIUS). Dankzij een 
eenvoudige installatie wordt de THERMOVER® systematisch geleverd in 3 
modules.

• Vrijstaande aluminium profielstructuur en koudebrugvrije afstandhouder 
van polyamide.

• 10/10 dubbelwandige panelen.
• Isolatie: 50 mm, hoge densiteit, M0 minerale wol A1 - 60 kg / m3 (Klasse T2 

en L1 voor luchtdichtheid gebouwschil volgens EN1886).
• Akoestische behandeling van het technische compartiment waarin het 

thermodynamische systeem is geïntegreerd.
• Voor buitenopstellig moet een dak worden geplaatst (optie).
• Buitenzijde: RAL 7035 voorgelakt metaal met beschermfolie.
• Binnenzijde: gegalvaniseerd staal.

 Kanaalaansluitingen 
Deze zijn rechthoekig met eenvoudige bevestiging aan de aluminium 
profielen.

“EASY” technisch compartiment 
Dit compartiment bevat de elektrische en regelcomponenten. Zijdelings 
vast paneel met vergrendelbare werkschakelaar, het IP54 LCD-
bedieningsscherm en de kabeldoorvoer.

•
• Snelle en gemakkelijke toegang via panelen met 

schroefbevestiging.
• Toegang tot technisch compartiment via scharnierende deuren 

met schroeven.
• Uittrekbare, roestvrijstalen condensbak onder de twee thermody-

namische warmtewisselaars. Condensafvoer aan beide zijden via 
PE ø 20-26 mm buis.

• ECS netwerk hydraulische kleppen op de 3/4 mannelijke connector 
met schroefdraad voor snelle aansluiting op de buffertank 
(optioneel).

FEE® Mengsectie
Set van 4 gemotoriseerde kleppen, 100% modulerend met veer-
teruggang en geprofileerde, aluminium, tegengestelde lamellen. Deze 
set zorgt voor de FEE®-functie (gratis energieterugwinning) wat wordt 
beschreven in het hoofdstuk over uitrusting en functionaliteit.

Ventilatormotor
Hoogrenderende gelijkstroom-plugventilator met elektronische 
commutatie (EC), geïntegreerde thermische overbelasting en variabele 
snelheidsbeveiliging. EC-technologie is een econologische®-oplossing die 
een laag energieverbruik garandeert voor het beheer, de controle en de 
regeling van het werkpunt (volumeregeling).
De Ventilatoren zijn voorzien van een signaleringsdruktransmitter voor 
het signaleren van een eventuele storing.
Laag geluidsniveau voor superieur akoestisch comfort.

Warmtewisselaar 

Filters
Verse lucht filter:
De THERMOVER™  heeft standaard een F7 (ePm1 55%) filter met lage 
drukval.
Optioneel kan de THERMOVER ™ worden uitgerust met een dubbele 
filtertrap:
M5-filter (ePm10 50%) om een M5 + F7-combinatie te verkrijgen. F9-filter 
(ePm1 80%) om een F7 + F9-combinatie te verkrijgen.
Retourluchtfilter: 
Standaard filter : F7 (ePm1 55%)

Thermodynamisch systeem 
Het thermodynamische systeem is omkeerbaar en werkt op R410A. Het 
toestel is in de fabriek getest en voorgevuld, waardoor de THERMOVER® 
100% PLUG & PLAY is.

• COPELAND digitale scroll-compressor. Deze technologie verbetert 
de systeemprestaties door het compressorvermogen  aan te passen 
aan uw verwarmings- of koelingsbehoeften. Hiermee kan het 
compressor-vermogen worden gemoduleerd tussen 10 en 100% 
door een optimale energieopbrengst en verhoogde (EER / COP) 
prestaties te leveren.

• Hoogwaardige warmtewisselaars (condensor / verdamperbatterij) in 
koperen buizen, hydrofiel behandelde aluminium lamellen die de 
vorming van vorst beperken en de batterijen beschermen tegen 
corrosie.

• Hermetisch afgesloten apparatuur. Bevat gefluoreerde broeikasgas-
sen. Drukloze apparatuur, is onderworpen aan de DESP 2014/68 / 
EU-regelgeving.

Het omkeerbare, thermodynamische systeem integreert alle veiligheids-
componenten voor een langdurige werking. Daarom is hij voorzien van 
een lagedrukschakelaar, een hogedrukschakelaar, een vloeistof-reservoir, 
een zuurfilterdroger en een vloeistofkijkglas met vochtigheids-indicator.

Luchtbehandeling 

• Gecertificeerde EUROVENT, variabele snelheid, zeer efficiënte 
aluminium roterende warmtewisselaar met afvoergedeelte. Wisselaar 
met pakkingen gemonteerd op schuifrail voor eenvoudiger 
verwijderen en onderhoud.
Warmtewiel wisselaar van Flakt Woods, een deelnemer aan het AARE-
certificeringsprogramma.

• De variabele snelheid van de wisselaar 
maakt verbeterde prestaties mogelijk
van de THERMOVER®-toestel.

De wisselaar is voorzien van een rotatiedetector die hoort bij de EASY 
regeling en geeft de (standaard) werking van de variabele motor of de 
distributieriem aan. 
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Thermodynamisch wtw toestel

Omschrijving THERMOVER®

Hydraulisch warmwatersysteem 
De THERMOVER® MUST- en GENIUS-versies zijn ontworpen om 
warmwaterproductie te garanderen, naast actieve zomer- / 
winterluchtbehandeling. Optioneel kan een hoogwaardige, geïsoleerde 
buffertank worden aangeboden.

• Hydraulische unit bestaande uit een hoogrendement 
platenwisselaar in roestvrij staal en een zelfregulerende 
elektronische circulatiepomp met laag energieverbruik.

• De (optionele) buffertank heeft een inhoud van 200, 300, 400 of 500 
liter. Alle binnenwanden en componenten inclusief de verwarmings-
spiraal en extra elektrische weerstand zijn gemaakt van Polyarm® 
gecoat staal (ECS-certificering). De tank is geïsoleerd met 50 mm 
geëxpandeerd, hard polyurethaan en biedt een hoge warmte-
isolatie en een geleidingscoëfficiënt van 0,023 W / mK. Buitenkant en 
bovenop PVC-afdekking.

Apparatuur en functies 
Het THERMOVER®-assortiment is zelfregelend, PLUG & PLAY en bekabeld.

Regeling
• EASY-regeling geïntegreerd in het THERMOVER®-toestel

beantwoordt aan de criteria van ons BLUETECH®-concept en dat 
garandeert de optimale werking van het THERMOVER®-toestel dat 
voldoet aan alle nationale (RT2012) en Europese (ErP) eisen en door 
zijn efficiëntie bijdraagt aan actief gebouwbeheer (EN15232 ).

• EASY-regeling is via MODBUS RS485 bekabeld. Optioneel kan een 
kaart worden geplaatst die communicatie op (IP of MS / TP) BACNET, 
WEB, LON, MODBUS (IP) mogelijk maakt.

• Op een zijpaneel van het elektrische compartiment is het 
THERMOVER®-toestel voorzien van een IP54 LCD-display voor het 
bedienings- en commandopaneel dat toegang geeft tot de 
verschillende parameters, instructies en functies voor eenvoudig 
gebruik en onderhoud.

• EASY-regeling zorgt voor een optimaal beheer van de prestaties en 
functies van THERMOVER® en in het bijzonder:

• Toevoertemperatuurregeling met ruimte- of kanaalsensor. 
• Ontdooicycli.
• Controle van de rotatiesnelheid van de roterende 

warmtewielwisselaar.
• Modi voor recirculatie en nachtkoeling.
• Optimalisatie van de energieterugwinning door aansturing van de 

mengsectie door de positionering van de 4 modulerende kleppen 
die de volgende functies garanderen: FEE®, koudeterugwinning, 
sluiting van de isolatiedemper ...

• De rotatiecyclus tegen verontreiniging van de wisselaar wanneer 
deze wordt gestopt tijdens perioden van vrije koeling en herstel.

• Vermogensvariatie van de digitale SCROLL-compressor afhankelijk 
van koel- of verwarmingsbehoeftes.

• Warmwaterproductie (MUST- en GENIUS-versies) en beheer van 
Legionella-preventiecycli en het regelen van de elektrische 
tankweerstand.

• Optimalisatie van het verwarmingsvermogen door een 
automatische verdeling tussen de warmwaterproductie en het 
gebouw te garanderen (versies MUST en GENIUS).

• DHW BOOST-functie. Automatische functie die een versnelde 
warmwaterproductie mogelijk maakt om een daling van de 
gebouwtemperatuur te voorkomen (versies MUST en GENIUS).

Om een optimaal, gebouwspecifiek gebruik te garanderen, voor de 
gebruiksfuncties energieprestatie van het THERMOVER® toestel, biedt de 
EASY-regeling een geprogrammeerd schema (tot 8 dagelijkse slots) en een 
kalender die de planning mogelijk maakt voor:

• Stilstand, leegstand, recirculatie en bezetting.
• De jaarkalender maakt communicatie van vakantieperiodes en 

feestdagen mogelijk.

FEE® : FREE ENERGY EFFICIENCY (Gratis energie 
efficientie d.m.v. een mengsectie) 
De FEE®-functie maakt een optimaal temperatuurbeheer van de 
THERMOVER® in alle seizoenen mogelijk, waardoor het rendement wordt 
verbeterd door recirculatie op basis van de binnenluchtkwaliteit (CO2 
sensor). 

De FEE®-functie wordt automatisch gestuurd via de EASY-regeling.

• Op basis van de buitentemperatuur, de ingestelde temperatuur van 
de toevoerlucht (of die van de ruimte), zorgt de mengsectie, 
aangestuurd door de modulerende servomotoren voor een 
aangepaste recirculatie (90% recirculatie en 10% verse lucht,
instelbaar) om het energieverbruik en de verwarming of koeling door 
het omkeerbare thermodynamische warmtepompsysteem te 
beperken. Deze functie zal ook betrokken zijn bij de kwaliteit van de 
toevoerlucht dankzij een CO2-sensor die in het toestel is 
geïntegreerd en die zal bepalen in hoeverre deze FEE®-functie moet 
worden gebruikt zonder de kwaliteit van de binnenlucht te 
verslechteren (limiet 1000ppm in overeenstemming met de 
geldende wetgeving). documentatie). Deze CO2-setpointgrens kan 
ter plaatse worden aangepast.

• Daardoor maakt de FEE®-functie een energie-efficiëntiewinst 
mogelijk van meer dan 40%.

Koude terugwinning 
In de zomer of in het middenseizoen, wanneer het THERMOVER®-toestel 
een behoefte aan koeling detecteert, wanneer de binnentemperatuur 
lager is dan de buitentemperatuur, start de EASY-regeling de FEE®-
functie en activeert vervolgens de warmtewiel wisselaar om energie terug 
te winnen en optimaliseert het energieverbruik.

Vrije koeling 
Om de energie-input van de nieuwe lucht te optimaliseren, is het 
THERMOVER®-toestel uitgerust met temperatuursensoren voor de 
buiten- en ruimtetemperatuur van het gebouw (inlaatsensor), waardoor 
de motor van de warmtewielwisselaar kan worden aangestuurd door een 
geoptimaliseerde snelheidsregeling. Vooral in de zomer, wanneer de 
buitentemperatuur onder de binnentemperatuur daalt, wordt de 
warmtewielwisselaar uitgeschakeld. Op dezelfde manier schakelt het 
omkeerbare thermodynamische warmtepompsysteem naar stand-by 
wanneer de aanzuigtemperatuur onder de instelpuntlimiet daalt. Tijdens 
deze periode van vrije koeling zal het THERMOVER® toestel volledig met 
verse lucht draaien.

Set van 4 kleppen voor recirculatie en isolatie. HR, warmtewielwisselaar met variabele snelheid Direct F7 Filters                                  Plug ventilatoren, DC motor. 
expansie, omkeerbaar warmtepomp  systeem met hydrofiel behandeling. Uitneembare RVS condensbakken. COPELAND DIGITAL SCROLL variabele compressor. Vloeistofcontainer.

Variabele circulatiepomp voor warmwaterproductie 
(versies MUST en GENIUS BE).

Elektrische batterijGesoldeerde platenwisselaar van roestvrij staal voor warmwaterproductie (versies MUST en GENIUS 
BE). voor bijverwarming (versies PREMIUM BE en GENIUS BE)
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Nachtkoeling
• Met de functie nachtkoeling kan de binnentemperatuur worden 

verlaagd op basis van de klimatologische omstandigheden van de 
afgelopen 24 uur. Daarom wordt tussen middernacht en 07.00 uur 
(instelbare tijd) de nachtkoelfunctie geactiveerd als de 
buitentemperatuur overdag (tussen 06.00 en 22.00 uur) de 22 ° C 
(instelbaar) overschrijdt. Nachtkoeling treedt in werking als de 
buitentemperatuur tussen 10 en 18 ° C ligt (instelbaar) en als de 
aanzuigtemperatuur hoger is dan 18 ° C (instelbaar).

•  Bovendien bevat deze functie een ventilatiesetpoint dat 
specifiek is voor de modulatie van het gekozen debiet (LOBBY 
of MAC).

Luchtkwaliteit 
Het THERMOVER® station is voorzien van 4 interne modulerende kleppen 
om een optimaal energieverbruik te garanderen op basis van 
seizoenstemperaturen. Deze functie waarmee met name het niveau van 
de recirculatielucht kan worden aangepast, is afhankelijk van de 
luchtkwaliteit in de ruimte zoals bepaald door een CO2-sensor in de inlaat 
(instelbaar setpoint van 1000ppm). Daarom zal de optimalisatie van de 
energieprestaties van het THERMOVER®-toestel nooit ten koste gaan van 
de binnenluchtkwaliteit (IAQ).

• Bovendien kan het THERMOVER®-toestel worden gecombineerd
met een CLEARMOTION® DU-module met behulp van 
gepatenteerde technologie om decontaminatie, zuivering en 
ontgeuring van toevoerlucht te garanderen (tests uitgevoerd door 
een geaccrediteerd laboratorium. Prestaties gevalideerd volgens een 
testprotocol op basis van de reguleringsvoorwaarden XP B44-013).

“Toevoer actief” Activering of voortdurende werking op hoge snelheid 
van de toevoerventilator.

Daarvoor beschikt het THERMOVER®-toestel over de digitale ingang 
“Externe uitschakeling”. In dit geval heeft het externe commando 
voorrang op brandveiligheid als het vervolgens wordt geactiveerd door 
een van de 5 onderstaande modi.

Wat de geselecteerde modus ook is, het EASY-display zal “Brandalarm” 
weergeven wanneer deze functie is geactiveerd.

Luchtvolumeregeling 
Het THERMOVER®-toestel is standaard ontworpen om te functioneren in 
de modus CONSTANTE DRUK (LOBBY®) of CONSTANT VOLUME (MAC). 
De keuze van de volumeregeling wordt bij het opstarten ter plaatse 
gemaakt.

Om voor elke soort installatie te zorgen, is het THERMOVER®-toestel 
verkrijgbaar met luchtvolumeregeling:

LOBBY®: luchtvolumeregeling met CONSTANTE DRUK, instelbaar op de 
afzuigventilator met het luchtvolume gekopieerd naar de 
toevoerventilator. Deze functie maakt implementatie van de 
THERMOVER® in een gebouw met meerdere zones mogelijk, waarbij ook 
opname op grote schaal mogelijk is. In combinatie met onze 
WONDEROOM® zoneregelaar (zie hoofdstuk regeling) wordt de energie-
efficiëntie van het gebouw gegarandeerd.

MAC: modulatie bij CONSTANTVOLUME / S. Standaard maakt de EASY-
regeling aanpassing van 1 tot 4 volumes mogelijk, aangepast aan elke 
functionele situatie: onbezet, bezet, nachtkoeling met recirculatie.

Configuraties 
Standaard wordt het THERMOVER®-toestel geleverd voor 
binnenopstelling. Optioneel is een dak (voorgelakt RAL7035) beschikbaar 
voor buitenmontage.
De interne elementen zijn toegankelijk vanaf de voorkant, aan de 
rechterkant in de richting van de verse luchtstroom, met uitzondering van 
de batterijen, toegankelijk via de achterkant.
Het THERMOVER®-toestel is standaard uitgevoerd voor boven elkaar 
geplaatste, rechtdoorgaande luchtstromen.

• Mogelijkheid om uitblaaslucht aan te sluiten op de boven- of 
achteruitgang (volledige paneeloptie PA --- RA).

• Op dezelfde manier kan uitblaaslucht worden aangesloten op de 
achteruitgang (volledige paneeloptie PA --- RA).

• Deze configuraties kunnen eenvoudig op de site worden 
gecombineerd en geactiveerd.

Brandveiligheid 
Standaard heeft de THERMOVER® een ingebouwde brandbeveiligings-
inrichting waarmee de afzuig- en toevoerventilatoren kunnen worden 
aangestuurd volgens 5 beschikbare modi binnen regelparameters (functie 
geactiveerd in het werk afhankelijk van de brandweereisen ter plaatse).

"Uitschakelen": volledige uitschakeling van het toestel.

"Actief" Activering of voortgezette werking van het toestel op hoge 
snelheid. Bij elk ander alarm heeft de brandfunctie voorrang.

"Auto": voortzetting van de werking van het toestel in overeenstemming 
met de configuratie (uitschakelen / lage snelheid / hoge snelheid).

"Afzuiging actief": Activering of voortdurende werking op hoge snelheid 
van de afzuigventilator (inlaat in uitschakeling).

Benaming - functiebeschrijving 

pressure rates 

Hermetisch gesloten systeem dat broeikasgassen bevat die onder het Protocol van Kyoto vallen

Thermodynamisch wtw toestel
Omschrijving THERMOVER®Luchtbehandeling 
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Afmetingen 

Eigenschappen THERMOVER®

Model A 
mm 

A1 
mm 

A2 
mm 

B 
mm 

B1 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

E1 
mm 

FIRST 
PREMIUM BE 

MUST 
GENIUS BE 

THERMOVER® 180S 2920 1850 535 1115 815 1215 675 395 185 665 kg 685 kg 

THERMOVER® 280S 3130 1950 590 1385 1065 1475 925 450 335 845 kg 870 kg 

THERMOVER® 400S 3220 1950 635 1455 1135 1535 995 495 305 935 kg 960 kg 

THERMOVER® 500S 3340 1950 695 1655 1335 1645 1195 555 295 1120 kg  1150 kg 

Elektrische 

Eigenschappen THERMOVER®

THERMOVER®

model 

Aansluit
voltage 

(V / Ph / Hz) 

Bedrijfs- 
temp. 

(°C / °C) 

VENTILATIE 
Beveiligings 

index 
Klasse

Thermische 
beveiliging 

* 

FIRST / MUST 
Electrisch Stroom- 
vermogen sterkte 

(KW) (A) 

PREMIUM BE / GENIUS BE 
Electrisch Stroom- 
vermogen sterkte 

(KW) (A) 

180S 400 / 3+N / 50 -20 / 40 IP54 / B PTI 9,7 10,0 13,5 15,4 

280S 400 / 3+N / 50 -20 / 55 IP54 / B PTI 11,3 13,2 16,6 20,8 

400S 400 / 3+N / 50 -20 / 40 IP54 / B PTI 15,5 17,3 23,0 28,1 

500S 400 / 3+N / 50 -20 / 50 IP54 / B PTI 19,6 23,4 30,1 38,6 

* PTI: Interne thermische beveiliging

Oplossingen 

Regelingen THERMOVER®

Standaard kan de THERMOVER®-serie functioneren in de modus CONSTANTE DRUK of op CONSTANT LUCHTVOLUME / S. De keuze van de 
volumeregeling wordt bij de inbedrijfstelling ter plaatse gemaakt.

Constante lage stand luchtvolume

Constante hoge stand luchtvolume

Luchtvolume Luchtvolume

LOBBY®:              Constante druk MAC: Constant luchtvolume(s)  

Condensafvoeren Ø20/26 
Koppelingen ECS Ø3/4” MUST/

GENIUS 

Constante druk
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Eigenschappen 
Geluid THERMOVER®

• De Lp4m dB (A) -curves komen overeen met een geluidsdrukniveau van 4 m in een hemisferisch vrij veld boven een reflecterend vlak, waarbij de 
"verse luchttoevoer" en "luchtuitblaas" -zijden niet aangesloten zijn, en "toevoerluchttoevoer" en “retourlucht” aan de zijkanten wel aangesloten.

• Om de algemene geluidsdruk Lp dB (A) te bepalen, op een bepaalde afstand, tel de onderstaande waarden op bij Lp4m.

Afstand 1,5 3 4 5 7 10 

Afstand gewogen dB(A) 9 3 0 -2 -5 -8

• De curven voor "Lw uitblaasluchtcond. DB (A)" komen overeen met het totale akoestische vermogen dat wordt uitgezonden aan de 
"toevoerlucht" -zijde of "retourlucht". Om het bereik van het akoestische vermogen Lw cond output dB (A) te bereiken, op de
“toevoerlucht” of “retourlucht”, telt u de bovenstaande waarden op bij het akoestische vermogen “Lw cond output” weergegeven op de 
curven.

Downstream akoestisch spectrum gewogen "Lw cond ventilator dB (A)" Aangegeven op de curven

Frequentie 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Gewogen THERMOVER® 180S dB(A) -32 -26 -12 -8 -5 -5 -11 -18

Gewogen THERMOVER® 280S dB(A) -34 -24 -11 -10 -4 -5 -10 -15

Gewogen THERMOVER® 400S dB(A) -36 -27 -10 -9 -4 -6 -11 -16

Gewogen THERMOVER® 500S dB(A) -35 -23 -12 -7 -4 -7 -10 -17

• De curven voor "Lw uitblaasluchtcond. DB (A)" komen overeen met het totale akoestische vermogen dat wordt uitgezonden aan de
"toevoerlucht" -zijde of "retourlucht". Om het bereik van het akoestische vermogen Lw cond output dB (A) te bereiken, op de
“toevoerlucht” of “retourlucht”, telt u de bovenstaande waarden op bij het akoestische vermogen “Lw cond output” weergegeven op de curven.
Downstream akoestisch spectrum gewogen "Lw cond ventilator dB (A)" Aangegeven op de curven
Frequency 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

Gewogen THERMOVER® 180S dB(A) -27 -21 -6 -6 -7 -9 -13 -20

Gewogen THERMOVER® 280S dB(A) -26 -16 -5 -6 -8 -7 -13 -18

Gewogen THERMOVER® 400S dB(A) -28 -21 -5 -6 -9 -6 -13 -19

Gewogen THERMOVER® 500S dB(A) -27 -16 -7 -5 -7 -8 -12 -19

• Om het akoestische bereik NSC4 dB (A) te behalen (geluidsniveau 4m in een halfbolvormig vrij veld, met het apparaat op de grond op een 
reflecterend vlak, kanaalaansluitingen verbonden met inlaten en afvoeren via kanalen met dezelfde geluidsisolatie als het apparaat) , trek 18 dB (A) af 
van de Lp4m-waarde.

Tollerantie = Algemene waardes + / - 3 dB(A) 
Akoestisch spectrum +/- 5 dB(A)

NB: de curven worden gemaakt op 
basis van nieuwe lucht (statische 
druk) alle manometers aangesloten 
(configuratie D volgens EN 13141-4)

P130 
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Algemene 

eigenschappen THERMOVER®

FIRST PREMIUM BE MUST GENIUS BE 
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 FIRST PREMIUM BE MUST GENIUS BE 

♦ : OPTIONAL equipment or functions. Supplied unassembled

P131 

Apparatuur
50 mm, RAL7035 dubbelwandig 
Werkschakelaar, vergrendelbaar 
Technische sectie voor eenvoudig onderhoud
Energiezuinige gelijkstroommotoren

Hoog rendement, EUROVENT gecertificeerd, warmtewiel wisselaar 
Traploze warmtewielregeling

Afsluitkleppen: luchttoevoer en -uitb laas
FEE® module: automatische mengrege ling o.b.v. luchtkwaliteit en temperatuur 

Opacimetrisch, F7 luchttoevoe rfilter
Opacimetrisch, F7 luchtretourfil ter

DX batterijen met hydrofiele (wateraantrekkend) coating 
Afwaterend, RVS, uitneembare condenswater opvangbakken voor de twee batterijen 

Thermodynamisch systeem: omkeerbare warmtepomp 

Digitale modulerende SCROLL compressor
Elektronische druk verlager 
Vloeistoftank
Zuurbestendige filterdroger 
Vloeistof doorkijkglas, vochtigheidsindicator 
Facade LCD bediening 
MODBUS RS485 netwerk geregeld
Buitenlucht temperatuursensor 
Toevoerlucht temperatuursensor 
Retourlucht temperatuursensor 

Compressor ingaande temperatuursensor 
Compressor uitgaande temperatuursensor 

Hoge druk (HP) transmitter
Lage druk (LP) transmitter
LP drukschakelaar 
HP drukschakelaar 
Vorstbeveiliging druktransmitter 
Hoog rendement, RVS, koper warmtewisselaar/batterij (ECS)
Zelfregelende, energiezuinige elektronische circulatiepomp (ECS)
Oververhittingsbeveiligings thermostaat elektrische batterij 
FUNCTIES FIRST PREMIUM BE MUST GENIUS BE
FEE® module regeling: Free Energy Renement
Free-Cooling regeling
CO2 regeling
Nachtkoeling regeling
Ruimtetemperatuur regeling (aanzuig)
Inblaastemperatuur regeling

Regeling temperatuurreeks van lage tot hoge temperatuursinstelling 
Regeling tussen schakeling verwarmings- of koelingsmodus

Regeling van de additionele batterij voor extra verwarming 
Weekklok (tot 8 programm as)

Vakantie en nationale feestdagen timer 
Verse luchtfilter drukschakelaar (vuilfilterindicatie) 
Retourluchtfilter drukschakelaar (vuilfilterinidcatie) 
Luchtvolumeregeling (toevoer en afzuiging) 
Toevoerventilator luchtvolumemeting 
Afzuigventilator luchtvolumemeting
Systeemdrukmeting luchttoevoer 
LOBBY® : Luchtvolumeregeling o.b.v. constante druk 
MAC : luchtvolumeregeling o.b.v. constant luchtvolume 
Brandveiligheid conform 5 beschikbare standen
Automatische ontdooiing door vorstbeveiliging en ontdooicyclus
Weekklok voor ECS (warmwaterboiler)
Anti-Legionella cyclus (kan gedeactiva teerd worden)

Regeling van de boiler extra elektriciteit

Optimalisatie verwarmingsvermogen (automatische schakeling tussen de boiler  en het gebouw)
Automatische boiler BOOST fun ctie

CLEARMOTION® DU module volgorde van werking (ontsmetting, zuivering, ontgeuring)
CLEARMOTION® DU module reset standaard instelling (ontsmetting, zuivering, ontgeuring )
OPTIES GEMONEERD AF FABRIEK FIRST PREMIUM BE MUST GENIUS BE
Dak voor buitenopstelling
Netwerkregeling naar keuze: LON, BACNET, MODBUS TCP/IP, WEB 
OPTIES L OS BIJGELEVERD
CLEARMOTION® DU Module (ontsmetting, zuivering, ontgeuring)
Boiler met extra elektrische verwarming
WONDEROOM®, zoneregeling automatisch communicerend met de THERMOVER®

Flexibele verbinding  
Afdak

O: standaard
OF: Optie, fabriek gemonteerd
OO: Optie, los geleverd

OO OO OO OO
OO OO OO OO

OF OF OF OF
OF OF OF OF

OO OO OO OO
OO OO OO OO
OO OO OO OO
OO OO OO OO
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 Gemonteerde 

OPTIES THERMOVER®

• Beveliging en regeling • Volumeregeling

MANOMETER met vloeistof 
ref. MANO 

COMMANDED OUTSTRIP 
COMFORT ref. CDC2V2 
STOP /PV/GV 2 Ventilatoren kast (IP54) 

Rookalarm
ref. CDAD 
Behuizing (IP54) 

COMMANDED OUTSTRIP 
COMFORT ref. CDC PVGV2 
PV/GV 2 Ventilatoren kast (IP54) 

Werkschakelaar
doos ref. BD 
TBTS 24 of 48Vcc 
Behuizing (IP67) 

COMMANDED OUTSTRIP 
COMFORT ref. CDC1V2 
Aan/uit/PV/GV 2 Ventilatoren kast (IP54) 

Aanwezigheidsdetector 
ref. 360 TOR SA 
Aan/uit of PV/GV

• INSTALLATIE • REGELING

COMMUNICATIEKAART 
ref. BACNET THERMOVER 
Communicatie in BACNET MS/TP 

ONTSMETTING, ONTGEURING, 
REINIGING 
ref. CLEARMOTION DU 
Kanaalmodule voor luchtkwaliteit 

FLEXIBELE VERBINDING 
ref. MTS M0 
Brandklasse: M0 

REGENKAP
ref. AGT 

DAK 
ref. TCT 
Gelakt gegalvaniseerd staal 

WATERTANK ECS 
ref. BTE 
Capaciteit 200, 300 of 500 L. Met elektrische 
verwarming geregeld via de THERMOVER®. 
Verzorg een voeding (400/3/50) en beveiliging 
voor de elektrische verwarming van de tank

COMMUNICATIE CARD 
ref. WMBIP THERMOVER 
Communicatie in MODBUS IP, BACNET IP en 
WEB 

COMMUNICATIEKAART 
ref. LON THERMOVER 
Communicatie in LON 

MULTIFUNCTION ZONE REGELING
ref. WONDEROOM 
Om te combineren met de regelingversie LOBBY® 
(constante druk) en zoneregeling. Regelaar 
communiceert met de  THERMOVER®. 

Luchtbehandeling 
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Eigenschappen 

Tabel THERMOVER®

OMSCHRIJVING 180S* 280S 400S 500S 

AE
RO

D
YN

AM
IS
CH

 

Nominale  volume [m3/h] 1800 2800 4000 5000 

Minimum volume [m3/h] 600 800 1500 2000 

Maximum volume [m3/h] 1800 2800 4000 5000 

Akoestisch vermogen in het toevoerkanaal [dB(A)] Zie grafiek  "Lw cond toevoer" 

Akoestisch vermogen in het afzuigkanaal [dB(A)] Zie grafiek  "Lw cond afzuiging" 

Uitgestraalde geluidsdruk [dB(A)] Zie grafiek  "Lp4m" 

Toevoertemperatuur (-7 ° C / 73% buiten | 20 ° X / 50% binnen) 

Zonder extra batterij (FIRST / MUST) [°C] 21,8 23,7 22,4 23,1 

Met  elektrische verwarmingsbatterij (PREMIUM BE / GENIUS BE) / Batterijvermogen [°C/kW] 28,1/3,75 29,3/5,25 28/7,5 29,4/10,5 

Toevoertemperatuur (-15 ° C / 90% buiten | 20 ° C / 50% binnen) 

Zonder extra batterij met 50% recycling (FIRST / MUST) [°C] 24,3 24,4 24,1 24,4 

Met  elektrische verwarmingsbatterij met 50% recycling (PREMIUM BE / GENIUS BE) / Batterijvermogen [°C/kW] 30,6/3,75 30/5,25 29,7/7,5 30,7/10,5 

Bruikbare waardes voor calculatie  RT 2012(1) 

Terugwinrendement (EN308) [%] Zie aeraulische curven

Opgenomen vermogen per ventilator [W] Zie aeraulische curven

TH
ER

M
O

D
YN

A
M

IC
 F

EA
TU

RE
S 

VERWARMING (+ 7 ° C / 87% buiten | 20 ° c / 50% binnen) 

Verwarmingsvermogen [kW] 4,5 9,4 13,0 16,7 

Bruikbare waardes voor calculatie  RT 2012(1)

Thermodynamisch verwarmingsvermogen [kW] 8,9 12,0 16,1 20,8 

Thermodynamisch COP EN14511 [W/W] 4,87 5,54 6,06 5,63 

Algemeen verwarmingsvermogen (wtw en thermodynamica)) [kW] 13,4 21,5 29,1 37,4 

Netto COP THERMOVER® [W/W] 4,75 5,99 5,80 5,89 

VERWARMING (+ 2 ° C / 84% buiten | 20 ° C / 50% binnen) 

Verwarmingsvermogen [kW] 6,2 15,2 20,5 26,6 

Bruikbare waardes voor calculatie  RT 2012(1)

Thermodynamisch verwarmingsvermogen [kW] 8,6 10,5 14,3 18,2 

Thermodynamisch COP EN14511 [W/W] 4,96 5,13 5,67 5,31 

Algemeen verwarmingsvermogen (wtw en thermodynamica)) [kW] 14,8 25,6 34,8 44,8 

Netto COP THERMOVER® [W/W] 5,43 7,41 7,14 6,67 

VERWARMING (-7°C/ 73% buiten | 20°C/50% binnen) 

Verwarmingsvermogen [kW] 10,9 25,0 34,1 43,9 

Bruikbare waardes voor calculatie  RT 2012(1)

thermodynamic verwarmingsvermogen [kW] 8,2 9,4 12,8 16,4 

Thermodynamisch COP EN14511 [W/W] 5,14 4,89 5,32 5,13 

Algemeen verwarmingsvermogen (wtw en thermodynamica)) [kW] 19,1 34,4 46,9 60,3 

Netto COP THERMOVER® [W/W] 7,36 10,30 9,83 10,28 

KOELING (+ 35 ° C / 40% buiten | 27 ° C / 47% binnen) 

Koelvermogen teruggewonnen [kW] 2,7 5,8 8,0 10,2 

Bruikbare waardes voor calculatie  RT 2012(1)

Thermodynamisch koelvermogen [kW] 8,9 12,2 15,0 20,3 

Thermodynamisch EER EN14511 [W/W] 3,06 3,80 3,79 3,65 

Totale koelcapaciteit (boiler + Thermodynamica) [kW] 11,6 18,0 23,0 30,5 

ERA netto THERMOVER® [W/W] 2,98 3,89 3,63 3,70 

ECS (+ 7 ° C / 87% buiten | 20 ° C / 50% binnen) 

Temperatuur verwarmingstijd 2h25 2h00 1h30 1h15 

Watertank volume inhoud / temperatuurset DHW [L / °C] 300 / 55 

(1) De THERMOVER® unit is een multifunctioneel apparaat (WTW EUROVENT gecertificeerde energieterugwinning + geïntegreerde warmtepomp) die u moet invullen in de RT2012-software:
• Het rendement(%) van het uw ontwerp is afhankelijk van het luchtvolume (zie Aerodynamische curven).
• Verbruik van ventilator (W) bij nominale snelheid van uw maatvoering (zie Aerodynamische curven).
• Het rendement (%) dankzij de functie FEE® (gratis energie-efficiëntie).
• De thermodynamische prestatie (verse lucht warmtepompsysteem / lucht onttrokken aan de THERMOVER®) gevalideerd tijdens testen bij CETIAT (zie RT2012 waarden in de tabel: warmteafgifte + COP / 
thermodynamica ERA).
* Waarden gevalideerd door tests uitgevoerd CETIAT volgens EN13141-7 en EN14511 normen.
Opmerking: Prestaties zonder ontdooiing zonder extra bij nominale snelheid voor een externe druk gelijk aan 200 Pa op verse lucht en retourlucht. Er is rekening gehouden met het eigen 
verbruik.
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THERMOVER® 180S 
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Luchtbehandeling 

Condities: toevoer en gelijkwaardig afzuiging: 4000 m3/h. Temp. 10 °C / 90% | 20 °C / 50%
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THERMOVER® 280S 
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Condities: toevoer en gelijkwaardig afzuiging: 1000 m3/h. Temp. 10 °C / 90% | 20 °C / 50%
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THERMOVER® 400S 
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Minder efficient Condities: toevoer en gelijkwaardig afzuiging: 2800 m3/h. Temp. 10 °C / 90% | 20 °C / 50%

Luchtbehandeling 
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THERMOVER® 500S 
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Condities: toevoer en gelijkwaardig afzuiging: 5000 m3/h. Temp. 10 °C / 90% | 20 °C / 50%
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