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AQUATOP S WARMTEPOMP 
 
INLEIDING
De Aquatop S warmtepomp is een zeer 
energiezuinig, zeer geluidsarme en compacte 
warmtepomp. Met deze warmtepomp is het 
mogelijk om in bijna alle nieuwbouwwoningen, van 
zowel normale woningbouw als villabouw, gasloos 
te geraken door gebruik te maken van deze 
aardwarmte warmtepomp. Ook is de warmtepomp 
toepasbaar in bestaande situaties. 
 
De Aquatop S beschikt over een moderne 
Siemens regeling, waardoor aansturing van dit 
apparaat door een GBS eenvoudig te realiseren 
is. Ook kan de warmtepomp op basis van de 
buitentemperatuur regelen. 
 
Naast dat deze warmtepomp ook in de winter 
zorgt voor een aangename temperatuur in huis, 
kan hij in de zomer de woning ook voorzien van 
(passieve) koeling. Tevens kan de warmtepomp 
ook de warmtapwaterbereiding op zich nemen 
door een ingebouwde 3-wegklep. 
 
Verder is de warmtepomp voorzien van een 
interne circulatiepomp aan zowel bron- als CV-
zijde, waardoor de warmtepomp vrijwel direct te 
koppelen is aan de bodembron en het 
afgiftesysteem. 
 
Met een vloeroppervlakte van 0,43 m², een hoogte 
van 1,33 m en een geluidsvermogensniveau 
tussen de 39 tot 45 dB(A), is deze warmtepomp in 
bijna iedere woonsituatie in te passen zonder dat 
de warmtepomp opgemerkt wordt. 
 
kenmerken 
» zeer geluidsarme warmtepomp 
» voor normale woningbouw tot villabouw 

inclusief tapwater (17 kW 
verwarmingsvermogen) 

» zeer energiezuinig, met een energielabel van 
A+++ 

» geïntegreerde bron- en CV-circulatiepomp  
» compact (770 mm x 600 mm x 1330 mm) 
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SELECTIE WARMTEPOMP EN ONDERDELEN 
 
verwarmen 
Een warmtepomp selecteren voor verwarming gebeurt op basis van een warmteverliesberekening en 
een zogenaamde Beta-factor. De Beta-factor is het condensorvermogen van de warmtepomp onder 
ontwerpcondities gedeeld door het warmteverlies van het gebouw. Dit verhoudingsgetal is vaak 0,7 tot 
0,9 bij all-electric installaties en tussen 0,3 en 0,6 bij installaties waar een gasketel als naverwarming 
aanwezig is voor CV. Met 50% vermogensdekking wordt al circa 92% van de warmtevraag op jaarbasis 
gedekt. 
 
Bij all-electric installaties kan het ingebouwde 
elektrische element (R25) als naverwarmer 
dienen. Dit element levert per aangesloten 
fase 2 kW, dus maximaal 6 kW. Let erop dat 
het totaalvermogen van condensor en 
elektrisch element bij ontwerpcondities het 
totaal gevraagde warmteverlies dekt. 
Verwarmt een CV-ketel de installatie na (op 
aangeven van warmtepomp of GBS), dan is 
een extra sensor (B10) op de centrale 
aanvoer na de aansluiting van de ketel nodig. 
 
In verwarmingsbedrijf draait de compressor 
van de warmtepomp als er warmtevraag is 
(o.b.v. stooklijn en graadminutenregeling). De 
compressor heeft een minimale draaitijd. Om 
ervoor te zorgen dat de warmtepomp zijn 
warmte ook kwijt kan, is een minimale vrije 
systeeminhoud nodig. De benodigde inhoud 
bedraagt circa 25 liter per kW condensor-
vermogen. Bij een cascade van warmte-
pompen is de grootste warmtepomp leidend; 
een tweede stap gaat immers pas aan als de 
eerste onvoldoende levert. 
 

Als de vrije systeeminhoud (dus niet nageregeld) ook 
vermogen afgeeft, mag dit in mindering gebracht worden 
van het condensorvermogen om de minimale inhoud te 
berekenen. Doorgaans is een parallel buffervat een goede 
oplossing om de minimale systeeminhoud te realiseren. 
Let daarbij wel op de aansluitmaten in verhouding tot de 
volumestromen van de warmtepomp en het 
afgiftesysteem. Eventueel kunnen de aansluitingen over 
het vat verdeeld worden (zie onderste afbeelding 
hiernaast). 
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koelen 
De Aquatop S heeft geen ingebouwde koeling, maar is wel geschikt om passieve koeling buiten de 
warmtepomp om aan te sturen. Omdat de circulatiepomp van de bron (en verdamper) ingebouwd is in 
de warmtepomp, dient bij verticale bodemwarmtewisselaarsystemen het TSA voor passieve koeling bij 
koelbedrijf in serie met de verdamper geplaatst te worden. 
 
Door een 3-wegklep aan bronzijde te 
plaatsen wordt deze in de winter 
kortgesloten om de maximale volumestroom 
voor de verdamper beschikbaar te hebben 
en te voorkomen dat er (te) koud water door 
het TSA stroomt. Deze 3-wegklep dient 
veerbelast te zijn en naar het TSA open te 
lopen als de motor bekrachtigd (230 Volt) 
wordt. 

 
De klep aan afgiftezijde is een regelklep die zijn drie-
punts (230 Volt) sturing krijgt vanuit de regeling van de 
warmtepomp. Bij verwarmingsbedrijf staat de klep volledig 
in de richting van het buffervat, in koelbedrijf regelt de 
klep tussen de aansluiting van het buffervat (minder 
koeling, by-pass van retourwater door buffer) en de 
aansluiting van het TSA (meer koeling). 
 
Bij toepassing van een GBS stuurt en regelt het GBS de 
kleppen. Als de regeling van de warmtepomp stand-alone 
werkt, stuurt de Siemens-regeling de kleppen. Daarvoor is 
dan een extra sensor (B1) nodig op de centrale 
aanvoerleiding na het samenkomen van de leidingen. 

benodigde onderdelen 
ketel als naverwarmer (stand-alone) 
1x NTC10k sensor (B10) op gezamenlijke aanvoer na aansluiting van de ketel 
1x hulprelais 230V voor potentiaalvrij maken ketelsturing (K25)* 
* wordt ingebouwd bij inbedrijfstelling door Techneco 
passieve koeling (stand-alone) 
1x 3-wegklep aan bronzijde, open/dicht, veerbelast, 230 Volt motor (bekrachtigd bij koeling) 
1x 3-wegklep aan CV-zijde, regelend (let op juiste kvs-waarde), 230 Volt 3-punts gestuurde motor 
1x NTC10k sensor (B1) op gezamenlijke aanvoer na mengklep 
1x hulprelais 230V voor potentiaalvrij maken zomer/winter-contact (K28)* 
1x hulprelais 230V voor omkeren sturing motor regelklep (Q1/Q2)* 
water als ‘bron’ (geen vorstbeveiliging door glycol, stand-alone en GBS) 
1x flowswitch/debietbewaking aan bronzijde 
* wordt ingebouwd bij inbedrijfstelling door Techneco 
 
PRIJZEN (BRUTO) 
Aquatop S 

artikelnummer omschrijving bestelhoeveelheid prijs excl. btw 

36000 Techneco Aquatop S06 1 € 7.850,00 

36001 Techneco Aquatop S08 1 € 8.150,00 

36002 Techneco Aquatop S11 1 € 8.550,00 

36003 Techneco Aquatop S14 1 € 8.900,00 

36004 Techneco Aquatop S17 1 € 9.500,00 
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PRINCIPESCHEMA’S 
stand-alone met passief koelen en elektrisch element als naverwarmer 
*metingen alleen benodigd bij instelling, niet bij individuele woning 
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stand-alone met passief koelen en gasketel als naverwarmer en voor tapwater 
*metingen alleen benodigd bij instelling, niet bij individuele woning 
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GBS gestuurd met passief koelen en elektrisch element als naverwarmer 
*metingen alleen benodigd bij instelling, niet bij individuele woning 
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GBS gestuurd met passief koelen en gasketel als naverwarmer en voor tapwater 
*metingen alleen benodigd bij instelling, niet bij individuele woning 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES AQUATOP S 
Aquatop S S06 S08 S11 S14 S17  

brijn / water (B0/W35) conform EN 14511       

verwarmingsvermogen 5,6 7,7 10,5 13,5 16,8 kW 

elektrisch vermogen 1,2 1,7 2,1 2,7 3,4 kW 

COP 4,6 4,7 5,0 4,9 4,9 - 

water / water (W10/W35) conform EN 14511       

verwarmingsvermogen 6,7 9,8 13,3 17,1 21,3 kW 

elektrisch vermogen 1,2 1,7 2,2 2,8 3,5 kW 

COP 5,6 5,7 6,1 6,1 6,0 - 

bronzijde/verdamper       

volumestroom 
minimaal 0,9 1,2 1,6 2,0 2,6 m³/h 

maximaal 2,0 2,6 3,6 4,6 5,9 m³/h 

model circulatiepomp YP RS 7.5 YP RS 7.5 SP 1-8 SP 1-8 SP 1-12 Wilo 

materiaal platenwarmtewisselaar AISI 304 - 

brijn / water (B0/W35)       

nominale volumestroom ΔT = 3 K 1,4 1,9 2,7 3,3 4,3 m³/h 

drukverlies 16 24 14 21 26 kPa 

restant opvoerhoogte 50 30 58 47 90 kPa 

water / water (W10/W35)       

volumestroom ΔT = 3 K 1,7 2,3 3,2 4,0 5,1 m³/h 

drukverlies 19 28 17 24 39 kPa 

restant opvoerhoogte 
(exclusief TSA voor passief koelen) 

40 19 52 37 70 kPa 

verwarmingszijde/condensor       

volumestroom 
minimaal 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 m³/h 

maximaal 1,5 2,0 2,7 3,5 4,2 m³/h 

model circulatiepomp YP RS 7.0 YP RS 7.5 YP RS 7.5 SP 1-9 SP 1-8 - 

materiaal platenwisselaar AISI 304 - 

brijn / water (B0/W35)       

nominale volumestroom ΔT = 5 K 1,1 1,4 1,9 2,4 2,9 m³/h 

drukverlies 14 18 14 16 20 kPa 

restant opvoerhoogte 43 59 49 52 53 kPa 

water / water (W10/W35)       

volumestroom ΔT = 5 K 1,4 1,8 2,3 3,0 3,7 m³/h 

drukverlies 20 26 24 23 32 kPa 

restant opvoerhoogte 
(exclusief TSA voor passief koelen) 

28 39 31 32 33 kPa 

elektrische gegevens       

voedingsspanning 400 V / 3ph+N / 50 Hz - 

afzekering inclusief elektrisch element 16 20 20 25 25 A(T) 

afzekering exclusief elektrisch element 10 10 16 16 20 A(T) 

maximale stroomopname compressor 5,4 6,5 8,9 11,2 13,8 A 

nominale stroomopname 
(B0/W35) 2,2 3,2 4,1 5,2 6,6 A 

(W10/W35) 2,4 3,5 4,4 5,6 7,1 A 

aanloopstroom 21,5 12,5 15,5 19,5 25,0 A 

overige specificaties       

compressor scroll hermetisch - 

koelmiddel R 410 A - 

gewicht gevuld koelmiddel 1,9 2,5 2,9 3,4 3,8 kg 

equivalente CO2 uitstoot 3,97 5,22 6,06 7,10 7,93 ton CO2 

smeerolie 
POE Emkarate 
RL 32 3MAF 

PVE Daphne 
FVC68D 

PVE Daphne 
FVC68D 

PVE Daphne 
FVC68D 

PVE Daphne 
FVC68D 

- 

hoeveelheid olie 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 l 

geluidsdrukniveau (B0/W35) volgens EN12102 34 30 32 35 37 dB(A) 

afmetingen (h x b x d) 1.330 x 600 x 770 mm 

gewicht zonder panelen 107 127 131 134 141 kg 

gewicht met panelen 158 178 181 185 192 kg 

bedrijfsklaar bruto gewicht 178 198 201 205 212 kg 

 
Alle gegevens en waarden zijn onder voorbehoud. 

AANSTURING 
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AFMETINGEN 
 

 
 
 


