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GSE THERMO’SYSTEM™

3,33
Hoogste op de markt! 

7 JAAR
 GARANTIE!

Thermodynamische waterverwarmer
speciaal voor eigen gebruik

Sturing en opslag van elektriciteit in één



PLUSPUNTEN
■ In Frankrijk ontwikkeld om het eigen gebruik te optimaliseren via de 
mogelijkheid om niet-verbruikte energie op te slaan in warm water − 
254 L capaciteit
■ Besturingsmodule mogelijk voor aansluiting in aanvulling op een 
fotovoltaïsche of aerovoltaïsche installatie. SMART GRID-module
■ Prestatiecoëfficiënt: COP 3,33, hoogste op de markt
■ Minimaal geluidsvermogen
■ De warmtepomp wordt ingeschakeld vanaf 750 W overproductie 
van zonne-energie ten opzichte van het verbruik van het huis.
■ Temperatuur-werkingsgebied tussen -5°C en +35°C -> buiten 
temperatuur-werkingsgebied volgt automatisch uitschakeling.
■ Slechts 1,75 m hoog en diameter van 631 mm
■ Wateropslag op 62°C als de zonne-energie wordt opgeslagen.
■ Aansluiting mogelijk op zowel binnen- als buitenlucht.
■ Hoofddeel van staal met Ceraprotect-emaillaag voor hogere 
stootbestendigheid -> transport op stevige pallets en in transparante 
folie om de staat van het apparaat te controleren na het lossen.
■ Magnesiumanode garandeert dat water niet in contact komt met 
aluminium.
■ Weerstand eenvoudig te vervangen zonder geheel aftappen van 
de waterverwarmer.
■ 7 jaar garantie
■ Tot 70% besparing op warm huishoudelijk water

Optimale 
afmetingen voor 

uitvoering bij 
renovatie

1- Compressor, zeer ef� ciënt en 
met vloeistoftank
2- Verdamper, grote uitvoering
3- Extra vloeistoftank
4- Bedieningseenheid
5- Waterverwarmer voor 254 
liter huishoudelijk water, met 
Ceraprotect-emaillaag
6- Steatietweerstand en anode van 
100% magnesium
7- Hydraulische spiraal-
warmtewisselaar (type WWKS)
8- Condensor aan de tank

WERKING

TECHNISCHE INFORMATIE

Productie zonne-energie

Omvormer
of micro-omvormer

 
Schakel-bord

GSE
Thermo’
System

Elektrische apparaten
(tv, huishoudapparaten, enz.)

Verbindings-apparaat
Smart Grid Elektriciteits-meter

Elektriciteitsnet
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Hoogste op de 

markt! 
7 JAAR

 GARANTIE!

Prestaties bij de werking op binnenlucht en bij de 
werking met een luchtuitlaat naar buiten 
volgens EN16147:2011 voor A15/W10-35 
(ingangstemperatuur van de lucht 15 °C/binnentemperatuur 15 °C)

Omgevingstemperatuur 15°C
Prestatiecoëf� ciënt
Temperatuurstijgingstijd
Stilstandverlies 
Maximale hoeveelheid te gebruiken water
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