Tapwatercomfort
Warmtepomp Voorraadvaten
WPV en I-WPV

Itho Daalderop heeft begin 2020 de productielijn voor de meest duurzame RVS-vaten
ter wereld geopend in haar productiefaciliteit in Tiel. Hier maken we verschillende
capaciteiten RVS-voorraadvaten en boilers. Voor de warmtepomp-voorraadvaten hebben
we vijf verschillende volumes in ons assortiment: 90, 150, 200, 240 en 270 liter. Voor nog
grotere hoeveelheden warm tapwater kunnen de voorraadvaten ook gekoppeld worden.

WPV 90L 2G

WPV 150L 2G
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Tapwater comfort

In onderstaande tabellen kunt u zien welk
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uit het douchewater. Wenst u meer warm water
te gebruiken, dan is het raadzaam om een groter
opslagvolume te kiezen.
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Beschikbare hoeveelheid warmwater WPV
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De WPV voorraadvaten van Itho Daalderop worden

gelaagdheid in het voorraadvat niet.
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Met deze voordelen is in de selectietabel al rekening

de maximale hoeveelheid warm water kan worden

gehouden.

We adviseren de voorraadvaten bij de WPU te selecteren in de ECO-stand, waarbij het vat éénmaal per dag wordt
opgewarmd. Indien het gewenst is om meer warm water te kunnen tappen, kan altijd overgeschakeld worden
naar de COMFORT-stand, waarbij het vat bij een dalende watertemperatuur meteen weer wordt opgewarmd.
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WPV voorraadvaten in combinatie met de grondgebonden warmtepomp WPU en booster warmtepomp BWP

Beschikbare hoeveelheid warmwater I-WPV
Bij onze split-unit lucht/water-warmtepompen
(HP-S) zit de warmtewisselaar in de vloersteun van
het voorraadvat geïntegreerd. Deze vaten hebben
als typenaam I-WPV. In de regel wordt vanwege het
lagere rendement van lucht/water-warmtepompen
het voorraadvat naar 55°C verwarmd, waardoor het
opslagvolume in een paar situaties groter gekozen
moet worden om eenzelfde hoeveelheid mengwater
te kunnen tappen.
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We adviseren om de opwarming van de voorraadvaten bij de HP-S via het beschikbare klokprogramma in te
stellen op éénmaal opladen per dag. Indien het gewenst is om meer warm water te kunnen tappen, kan altijd het
klokprogramma uitgeschakeld worden en zal het I -WPV vat meteen weer opgewarmd worden bij een dalende
watertemperatuur.
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I-WPV voorraadvaten in combinatie met de lucht/water warmtepomp HP-S

Grotere veiligheid

In nieuwbouwprojecten wordt vaak onze

Omdat de methode van verwarming van de
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Indicatie douchetijden
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Méér warm water

waardes gelden alleen wanneer één van de bij het

Wanneer u warm water tapt in de keuken wordt dit
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Opslagtemperatuur

Close-in boiler of Close-in More kokend waterkraan

50 °C

58 °C

WPV 90

115 liter

135 liter

volledige inhoud van het voorraadvat voor het

WPV 150

190 liter

225 liter

douchen beschikbaar.

WPV 200

225 liter

300 liter

WPV 240

305 liter

365 liter

WPV 270

340 liter

405 liter

in uw keuken te installeren, krijgt u sneller warm
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water met minimale leidingverliezen en blijft de
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