BUVA
EcoClimate®
warmtepomp
Duurzaam verwarmen, koelen en warm water voor elke woning.

Aangename warmte
in de winter,
verfrissende koeling
in de zomer en
warmwatercomfort.
Dat kan met de
BUVA EcoClimate
warmtepompen.
De warmtepomp onttrekt warmte uit de
buitenlucht waarmee de woning in de
winter wordt verwarmd. In de zomer kan de
EcoClimate koelen, zodat de woning ook een
aangename temperatuur behoudt.

Deze brochure is een uitgave van
BUVA homecare systemen.
Zetfouten en tussentijdse
wijzigingen voorbehouden.

Ideale oplossing voor duurzaam verwarmen en koelen
De BUVA EcoClimate warmtepompen
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BUVA EcoClimate L/W: uitstekende energieprestatie
De BUVA EcoClimate lucht/water
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BUVA EcoClimate Hybride: dé energiezuinige oplossing
De BUVA EcoClimate Hybride is een

Werking
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De combinatie van de warmtepomp

die samenwerkt met een (bestaande)

warmte uit de buitenlucht en zet deze

en de gasketel zorgt onder alle

gasketel of stadsverwarming.

om in bruikbare warmte voor de

omstandigheden voor het hoogste

Naast de woning verwarmen in de

woning. De buitenunit onttrekt de

rendement. Op momenten dat de

winter, kan voor koeling worden

warmte uit de lucht. De warmtepomp

warmtelevering van de warmtepomp

gezorgd in de zomer. De EcoClimate

voegt deze energie toe aan het water

niet toereikend is, genereert

Hybride zorgt met haar aantrekkelijke

van het centrale

de gasketel of stadsverwarming extra

terugverdientijd voor een opmars van

verwarmingssysteem. Een gemiddelde

capaciteit. Bij lage buitentemperaturen

de energiezuinige woning!

Nederlandse woning heeft circa 9,0

is het rendement van de warmtepomp

kW aan warmte nodig. De EcoClimate

minder goed dan dat van de gasketel
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technische documentatie op buva.nl.

Ontdek alles
over de BUVA
EcoClimate
• Energiebesparend (label A++)
• Subsidie bij aanschaf
• In één dag geïnstalleerd
• Klein en stil
• Onderhouds arm
• Verwarmen en koelen
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Aansluiting gasketel of
stadsverwarming
• Werkt bij temperaturen tot -20°C

Diverse opties mogelijk:
•

twee zone-regeling

•

geïntegreerde koeling

•

boilervat geïntegreerd of extern
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