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Warm tapwater
warmtepomp



Natuurlijk warm water 
voor een betere 
levenskwaliteit



Opgeslagen
zonne-energie
70 %

Elektrische
energie
30 %

Verwarming
100 %

Expansie Compressie

CondensatieVerdamping

Zuiniger en milieuvriendelijker kan 
warm water haast niet worden geleverd

Betrouwbaar en veilig
Bent u op zoek naar een alternatief om 

warm tapwater te bereiden? Verdiep u dan 

middels deze brochure in de eigenschap-

pen van de warm tapwater warmtepomp 

(BWP) van Alpha-InnoTec. Deze pompen 

zijn namelijk duurzaam en voorzien u te 

allen tijde op betrouwbare wijze van warm 

tapwater. Dankzij een optimaal ontwikkel-

de techniek en de speciale emaillering van 

het buffervat wordt daarbij gegarandeerd 

dat de bereiding van warm tapwater veilig, 

zuinig en milieuvriendelijk verloopt. De 

BWP-serie van Alpha-InnoTec is boven-

dien uiterst gebruikersvriendelijk.

Het werkingsprincipe van warmtepom-

pen is al meer dan 150 jaar bekend. Bij 

Alpha-InnoTec hebben we dit principe 

verder ontwikkeld en voor onze toestellen 

geoptimaliseerd. De vereiste mechanische 

aandrijvingsenergie voor de compressor 

wordt opgewekt door een elektromotor. 

Het grootste deel van de energie voor de 

bereiding van warm tapwater wordt echter 

uit de buitenlucht gehaald. Deze is gratis 

en onbeperkt beschikbaar. Ook de afval-

warmte van bijvoorbeeld wasmachine,  

droger of vrieskast kan worden benut 

voor de bereiding van warm tapwater. De 

afvoerwarmte van keukens dient daaren-

tegen niet gebruikt te worden. Agressieve 

en vethoudende aanslag zou de werking 

van de warmtapwaterwarmtepomp nade-

lig kunnen beïnvloeden.

De warmtepomp heeft een gesloten lei-

dingsysteem. Daarin circuleert een mili-

euvriendelijk koudemiddel dat steeds op-

nieuw (in een kringloop) verdampt, com-

primeert en condenseert. Daarbij gaat het 

koudemiddel van een gasvormige naar 

een vloeibare toestand en omgekeerd. 

Tijdens dit proces komt warmte met een 

hoge temperatuur vrij, die vervolgens aan 

een warmwaterbuffer wordt afgegeven. 

Als de warmwaterpomp in bedrijf is, wordt 

in de staande buffer op die manier een 

temperatuur van tot maar liefst 55 °C en 

met extra ondersteuning door het elek-

trisch verwarmingselement tot zelfs 65 °C 

gehaald. De buffer kan eenmaal per week 

automatisch thermisch worden gedesin-

fecteerd.

De warm tapwater warmtepomp kan al bij 

een buitentemperatuur van 8 °C (± 0,5 K) 

worden gebruikt. Hoe hoger de lucht- 

aanzuigtemperatuur (tot circa 35 °C), des 

te groter het vermogen van de warmte-

pomp. Door toepassing van elektrische 

bijverwarming kan de opwarmtijd bij een 

grotere behoefte aan warm tapwater wor-

den verkort.
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Ontelbare keren beproefd 

en enorm efficiënt: 

de warmtepomp zorgt met 

veel kosteloze omgevings-

warmte en weinig aandrijf-

energie voor een weldadige 

warmte in huis!



CENTRA AL EN BETROUWBA AR

Talloze voordelen dankzij 
doordachte techniek

 tot maar liefst 70 procent energie uit
 gratis omgevingswarmte

 laag energieverbruik

 eenvoudige installatie

 positieve neveneffecten door lucht-
 circulatiebedrijf: ontvochtiging van de  
 kelder en koeling van de voorraadruimte

  comfortregeling met LCD-display

  benutting van afvalwarmte van andere 
toestellen mogelijk (BWP 306 S)

  bufferinhoud 285 Liter 

 watertemperatuur circa 55 °C 
 (als de warmtepomp in bedrijf is)

  met aanwezig verwarmingssysteem 
(bijvoorbeeld op olie, gas of hout)  
te combineren

Alle voordelen



Gewoon aansluiten en genieten
van het kostenvoordeel

Tweederde minder energie
Warm tapwater warmtepompen van  

Alpha-InnoTec kunnen uw woning onge-

acht het type verwarmingsinstallatie cen-

traal en betrouwbaar van warm tapwater 

voorzien. Tot 70 procent van de warmte 

komt uit de gratis buitenlucht. Dat is 

niet alleen goed voor uw portemonnee, 

maar ook voor het milieu. U en uw gezin 

beschikken altijd over voldoende warm 

water voor keuken, douche of bad.

Een toestel met meerdere voordelen 

Dit komt u vast en zeker bekend voor: in 

de kelder van oude huizen ruikt het dik-

wijls enigszins muf, omdat de verbruikte 

en vochtige lucht niet naar buiten kan 

worden afgevoerd. De hoge luchtvochtig-

heid, bijvoorbeeld van de waskeuken, 

slaat neer op de muren, waardoor het 

metselwerk beschadigd raakt en er vocht-

plekken en schimmelvorming ontstaan. 

Warm tapwater warmtepompen van 

Alpha-InnoTec koelen de ruimtelucht af en 

onttrekken het vocht aan de lucht. Boven-

dien worden daardoor tevens de bedrijfs-

kosten verlaagd. Ook de afvalwarmte van 

bijvoorbeeld vrieskast, wasmachine en 

droger kan via warmteterugwinning voor 

de warmtepomp worden benut.

Eenvoudig te vervangen of aan te passen 

De compacte toestellen passen pro-

bleemloos door iedere standaard deur. Ze 

kunnen snel en eenvoudig zonder veel 

bouwkosten worden geïnstalleerd. Het is 

dus absoluut niet gecompliceerd om de 

bestaande warmwaterboiler te vervangen 

door een van de Alpha-InnoTec tapwater 

warmtepompen. Er hoeven alleen een 

aansluiting voor koud en warm water, een 

afvoer voor condenswater en een 230 V/50 

Hz contactdoos aanwezig te zijn.

Optimaal voorzien

De warm tapwater warmte-

pompen hebben een warm-

waterbuffer met een inhoud 

van 285 liter en een kleine 

warmtepomp die in de kop van 

het systeem geïntegreerd is. 

Als de warmtepomp in bedrijf 

is, kan het warm tapwater een 

temperatuur van maar liefst 

circa 55 °C bereiken. Door 

koud water bij te mengen, 

staat voor het douchen onge-

veer 400 liter warm tapwater 

van 40 °C ter beschikking

Aan u de keuze

De warm tapwater warmte-

pompen van Alpha-InnoTec 

zijn leverbaar in twee uitvoe-

ringen.

BWP 306 en BWP 306 S

Met de BWP 306 kiest u voor een ”comfort 

oplossing”. De luchtkanalen van het me-

chanisch afzuigsysteem kunnen worden 

aangesloten op de warmtepomp. Op deze 

manier wordt de energie uit deze lucht 

gebruikt om tapwater te verwarmen. De 

BWP 306 is optioneel uitgevoerd met een 

kap (als accessoire beschikbaar) om te 

kunnen functioneren in de omgevings-

lucht. De BWP 306 levert het huis of de 

woning warm water en wel op een gecen-

traliseerde wijze en onafhankelijk van de 

bestaande verwarmingsinstallatie. Boven-

dien is de luchthoeveelheid op 3 niveaus 

regelbaar met de BWP 306 warmtepomp.

BWP 306 S

Een andere mogelijkheid is de BWP 306 S 

warm tapwater warmtepomp. Met behulp 

van de luchtkanaalaansluitmof kan de af-

valwarmte van meerdere ruimten worden 

benut. In de BWP 306 S is daarnaast een 

tweede warmtewisselaar geïntegreerd, 

waardoor deze kan worden aangesloten 

op een bestaand verwarmingssysteem 

(op olie of gas) of in combinatie met her-

nieuwbare energie (bijvoorbeeld zonne-

energie) kan worden gebruikt. Bovendien 

is het luchtdebiet bij de BWP 306 S in 3 

stappen regelbaar.
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BWP 306

BWP 306 S



1  Aanzuig 

2  Uitblaas 

3  Regelaar 

4  Aansluiting voor condensafvoerslang

5  Compressor 

6  Magneetventiel

7  Terugslagklep

8  Tapwaterbuffer

9  Inspectievoorziening 

10 E-element

11  Anode 

12 Koudwateraansluiting 3⁄4” bu. dr.

13 Warm tapwater-kringloop 3⁄4” bu. dr. 

14 Warm tapwater-aansluiting 3⁄4” bu. dr.

15 Hogedrukpressostaat 
Alle maten in mm

Technische gegevens
BWP 306
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Warm tapwater warmtepomp BWP 306

Afmetingen h x b x d, zonder leidingaansluitingen mm Ø 660 x 1837

Gewicht (zonder water) kg 105

Elektrische aansluiting V/Hz Plug-in: 230 / 50

Koudemiddel / vulhoeveelheid – / kg R 134a / 1

Capaciteitsgegevens

LCapaciteitsgegevens bij gemiddelde opwarming
van het tapwater van 15 °C naar 45 °C

Verwarmingscapaciteit (bij lucht 15 °C / water 15-45 °C kW 1,52

Vermogensopname (bij lucht 15 °C / water 15-45 °C) kW 0,43

Vermogensgetal (bij lucht 15 °C / water 15-45 °C)  3,5

Vermogensopname van de elektrische bijverwarming kW 1,5

Beveiliging van de warmtepomp (traag) A 10

Toepassingsgrenzen

Temperatuurtoepassing min. verdamper (luchttemperatuur) °C 0

Temperatuurtoepassing min. verdamper (luchttemperatuur) °C 35

Temperatuur max. bij warmtepompbedrijf °C 55

Temperatuur max. bij warmtepompbedrijf + elektrisch verwarmingselement °C 65

Tapwaterbuffer

Buffermateriaal Speciaal geëmailleerd staal

Nominaal volume l 290

Luchtdebiet

Max. luchtdebiet, vrijblazend m3/hm 280



1  Aanzuig 

2  Uitblaas 

3  Regelaar  

4  Aansluiting voor condensafvoerslang 

5  Compressor 

6  Magneetventiel 

7  Terugslagklep 

8  Tapwaterbuffer

9  Inspectievoorziening 

10  E-element 

11  Anode

12  Koudwateraansluiting 3/4“ bu. dr. 

13  Warmwatercirculatieleiding 3⁄4" bu. dr. (aanvoer)

14  Aansluiting voor zonnecollector 3⁄4” bu. dr. (retour)

15  Aansluiting naar verwarmings- 

 spiraal 3⁄4” bu. dr. (ingang) 

16 Aansluiting naar verwarmings- 

 spiraal 3⁄4” bu. dr. (uitgang) 

17  Hogedrukpressostaat 
Alle maten in mm
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Warm tapwater warmtepomp BWP 306 S

Afmetingen h x b x d, zonder leidingaansluitingen mm Ø 660 x 1837

Gewicht (zonder water) kg 105

Elektrische aansluiting V/Hz Plug-in: 230 / 50

Koudemiddel / vulhoeveelheid – / kg R 134a / 1

Capaciteitsgegevens

Capaciteitsgegevens bij gemiddelde opwarming
van het tapwater van 15 °C naar 45 °C

Verwarmingscapaciteit (bij lucht 15 °C / water 15-45 °C kW 1,52

Vermogensopname (bij lucht 15 °C / water 15-45 °C) kW 0,43

Vermogensgetal (bij lucht 15 °C / water 15-45 °C)  3,5

Vermogensopname van de elektrische bijverwarming kW 1,5

Beveiliging van de warmtepomp (traag) A 10

Toepassingsgrenzen

Temperatuurtoepassing min. verdamper (luchttemperatuur) °C 0

Temperatuurtoepassing min. verdamper (luchttemperatuur) °C 35

Temperatuur max. bij warmtepompbedrijf °C 55

Temperatuur max. bij warmtepompbedrijf + elektrisch verwarmingselement °C 65

Tapwaterbuffer

Buffermateriaal Speciaal geëmailleerd staal

Nominaal volume l 285

Luchtdebiet

Max. luchtdebiet, vrijblazend m3/hm 250

Warmtewisselaar voor extra verwarming BWP 303 S

Toelaatbare bedrijfsdruk bar 16

Toelaatbare bedrijfstemperatuur van het warmtemiddel in warmtewisselaar °C 90

Registerverwarming (gladde buis) m2 0,95

Technische gegevens
BWP 306 S
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Alpha-InnoTec producten 
worden door TÜV tijdens de 
productie gecontroleerd 

Alpha-InnoTec is gecertificeert conform 
ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) 

Met warmtepompen van 
Alpha-InnoTec maakt u de 
juiste keuze!

Uw contactpersoon

Alpha-InnoTec is lid van:
· het officiele Bundesverband WärmePumpe (BWP)
· de European Heatpump Association (EHPA)
· FWS (Swiss Heatpump Association)
· BWP, LWGA Austria

Lid sinds 2006

nederland
Nathan Import/Export B.V.
Postbus 1008
NL - 6920 BA Duiven

Tel.: +31 (0) 26 - 445 98 45
Fax: +31 (0) 26 - 445 93 73
E-mail: info@nathan.nl
www.nathan.nl

belgië
Nathan Import/Export N.V.-SA.
Lozenberg 4
B - 1932 Zaventem

Tel.: +32 (0) 2 - 721 15 70
Fax: +32 (0) 2 - 725 35 53
E-mail: info@nathan.be
www.nathan.be

Alpha-InnoTec producten 
worden door TNO gecontroleerd. 
Download de certificaten op 
www.nathan.nl

Geselecteerde warmtepompen van
Alpha-InnoTec heben het Europese kwali-
teitsmerk. Overige inlichtingen onder:
www.alpha-innotec.de/guetesiegel


