Inventum Renewable
Projects
Inventum Renewable Projects is uw partner voor het verduurzamen van
woningen in de breedste zin van het woord.
Onze energieoplossingen worden toegepast in zowel bestaande als
nieuwbouwsituaties. Wij realiseren pasklare energieconcepten, inclusief
monitoring, aftersales, prestatiecontracten en eventuele financiering.
Ook begeleiden we dit geheel van ontwerp tot realisatie.
Door actieve samenwerking met gerenommeerde partners leveren wij
totaalconcepten die u op voorsprong zetten door hun veiligheid, comfort,
lange levensduur en lage energiekosten.
Onze missie en visie
Missie: het bieden van een gezonde leefomgeving en comfort
voor iedere bewoner. Inventum Renewable Projects streeft naar
een volledig duurzaam en energieneutraal woningaanbod
tegen een haalbare prijs.
Visie: door het ontwikkelen van innovatieve, duurzame
energieconcepten wil Inventum Renewable Projects de
energietransitie versnellen. Hierbij staat de (eind)gebruiker
centraal.

Betrouwbare partner
Wij denken actief met u mee en ontwikkelen graag samen met
u nieuwe ideeën en producten. Onze concepten kunnen wij
met u op maat ontwerpen, produceren en in overleg volledig
(voor) monteren voor een directe plaatsing in uw project.
Bovendien lift u mee op de kennis en ervaring van onze
businesspartners en adviseurs. Zij reageren snel op technische
ontwikkelingen en staan aan de basis van nieuwe initiatieven.
Inventum Renewable Projects: uw partner voor betrouwbare
verduurzaming.
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Inventum M compacte
oplossing

Compacte buitenunit RASM 3 Compacte buitenunit RASM 4-6

INVENTUM M lucht/water compacte warmtepompen
De Inventum M oplossing is zowel voor bestaande als nieuwbouw
geschikt. Ook kunnen standaard verwarmingssystemen direct via een
geïntegreerde regeling worden aangestuurd en indien nodig automatisch
worden ingeschakeld. Uiteraard werkt het systeem met de bekende
Inventum invertertechnologie. Door de toepassing van o.a.
vloeistofinspuiting zijn buitentemperaturen van -20 °C tot +40 °C geen
probleem.
INVENTUM M compacte oplossing
De Inventum M lucht/water warmtepomp is een compacte
oplossing die alleen buiten wordt geïnstalleerd. Dat bespaart
ruimte in huis. De unit is uitgerust met de Inventum
invertertechnologie. De watertemperatuur kan door gebruik te
maken van de verschillende opties en afhankelijk van de
buitentemperatuur variëren tussen 20 °C en 60 °C. De Inventum
warmtepomp wordt direct op het verwarmingscircuit
aangesloten. Regelopties zoals koeling, verwarming,
tapwaterverwarming, droging van dekvloer en automatische
uitschakeling bij een bepaalde buitentemperatuur zijn
geïntegreerd.

230 V-uitvoering
INVENTUM M lucht/water warmtepompen
Voedingsspanning 50 Hz
Nominaal verwarmingsvermogen1 (maximaal)
in-/uitgang (30/35 °C) buitentemp. +7 °C (+6 °C
NB)
Nominaal verwarmingsvermogen wateruitgang
35 °C buitentemp. -7 °C

RASM-3VNE

11,0 (15,2)
COP nominaal 5,00

14,0 (16,7)
COP nominaal 4,71

16,0 (17,8)
COP nominaal 4,57

kW

6.0

9.7

11.5

12.0

kW

6,0 (8,5)
EER nominaal 3,81

10,4 (15,0)
EER nominaal 4,50

12,9 (16,0)
EER nominaal 4,02

13,5 (17,5)
EER nominaal 3,81

kW

7,0 kW / A++
164% (167%)

11,0 kW / A+++
187% (189%)

14,0 kW / A+++
175% (176%)

16,0 kW / A++
153% (153%)

Afmetingen (h × b × d)

mm

800 × 1.252 × 370

Gewicht

kg

105

125

130

134

Nominale bedrijfsstroom (maximaal)

A

1,65 (4,09)

2,2 (7,01)

2,97 (7,01)

3,50 (7,01)

Toepassingsgrenzen waterafvoer (bij ingesch. WP)

°C

Verwarmen: −20 °C ~ +60 °C (RASM-3VNE tot +55 °C) 5 koelen: +5 °C ~ +22 °C 2

Toepassingsgebied buitenunit

°C

Verwarmen: −25 °C ~ +25 °C (WW ~ +35 °C) 5 koelen: +10 °C ~ +46 °C 2

Geluidsvermogenniveau
(aanvoertemperatuur 55 °C/35 °C)

dB(A)

64 / 61

Watertoevoer/waterafvoer

Inch

G 1” binnendraad

Waterdebiet (min./max) 3

m3/h

0,6 ~ 2,1

Kleur

Grijswit (vergelijkbaar met RAL 9002)

Koelcircuit

64 / 63

65 / 64

1,0 ~ 2,8

1,1 ~ 3,0

67 / 65

G 1-1/4” binnendraad
1,2 ~ 3,0

Koelmiddel R410A, Scroll-compressor (DC-inverter), elektronisch expansieventiel, vloeistofafscheider

Voedingsspanning 50 Hz
Nominaal verwarmingsvermogen1 (maximaal)
in-/uitgang (30/35 °C) buitentemp. +7 °C (+6 °C
NB)
Nominaal verwarmingsvermogen wateruitgang
35 °C buitentemp. -7 °C
Nominaal koelvermogen1 2 (maximaal)
in-/uitgang (23/18 °C) buitentemp. +35 °C
(optioneel)
ErP-gegevens bij 35 °C wateruitgang (PDesign )
Nominale efficiëntieklasse/efficiëntie ( S) 4

RASM-4NE

kW

11,0 (15,2)
COP nominaal 5,00

14,0 (16,7)
COP nominaal 4,71

16,0 (17,8)
COP nominaal 4,57

kW

9,7

11,5

12,0

kW

10,4 (15,0)
EER nominaal 4,50

12,9 (16,0)
EER nominaal 4,02

13,5 (17,5)
EER nominaal 3,81

kW

11,0 kW / A+++
186% (189%)

14,0 kW / A++
174% (176% A+++)

16,0 kW / A++
152% (153%)

2

Compacte unit
met hydraulische
module

Regeling bivalente
systemen

Regeling via
verwarmingskromme

Grijswit (vergelijkbaar met RAL 9002)
mm

Gewicht

kg

130

135

1.380 × 1.252 × 370
139

Nominale bedrijfsstroom (maximaal)

A

3,6 (14,3)

4,8 (14,3)

4,8 (24,3)

Toepassingsgrenzen waterafvoer (bij ingesch. WP)

°C

Verwarmen: +20 ~ +60 °C 5 koelen: +5 ~ +22 °C 2

Toepassingsgebied buitenunit

°C

Verwarmen: −25 °C ~ +25 °C (WW ~ +35 °C) 5 koelen: +10 °C ~ +46 °C 2

Geluidsvermogenniveau
(aanvoertemperatuur 55 °C/35 °C)

dB(A)

Watertoevoer/waterafvoer

Inch

Waterdebiet (min./max) 3

m3/h

64 / 63

65 / 64

67 / 65
G 1-1/4” binnendraad

1,0 ~ 2,8

1,1 ~ 3,0

1,2 ~ 3,0

Koelmiddel R410A, Scroll-compressor (DC-inverter), elektronisch expansieventiel, vloeistofafscheider

Nominaal koel- resp. verwarmingsvermogen bij: de temperaturen zoals genoemd in de betreffende kolom (zonder elektrische bijverwarming); EN-14511).
Koelen is bij deze units alleen toegestaan, als hiervoor de optionele koelset ook is geïnstalleerd. De werking met aanvoertemperaturen lager dan +18 °C is alleen mogelijk met
fancoilunits met condenswaterbak en bij buitentemperaturen hoger dan +10 °C.
3
De pompgrafieken zijn in de technische handleidingen te vinden.
4
De efficiëntie wordt met 2% verbeterd als de regeling via de verwarmingskromme plaatsvindt.
5
Let op de ontwerpschema's. Bij zeer lage buitentemperaturen hebben de units namelijk een beperkt operationeel bereik.
1

°C

RASM-6NE
400 / 3

Afmetingen (h × b × d)

Koelcircuit

Draadloze
max. Max. 60 °C voor
afstandsbediening 60 °C warmtepomp

RASM-5NE

V/fasen

Kleur

Zie voor de technische gegevens blz. 40

1.380 × 1.252 × 370

400 V-uitvoering

INVENTUM M met koelfunctie
Naast de normale verwarming is koeling in de zomer ook
mogelijk. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de optionele
toepassing van de koelset en de combinatie met fancoilunits.

Geschikt voor
oppervlakte-verwarmingssysteem
Tapwaterverwarming

RASM-6VNE

7,5 (11,0)
COP nominaal 4,55

Nominaal koelvermogen1 2 (maximaal)
in-/uitgang (23/18 °C) buitentemp. +35 °C
(optioneel)
ErP-gegevens bij 35 °C wateruitgang (PDesign )
Nominale efficiëntieklasse/efficiëntie ( S) 4

Uw voordeel in één oogopslag
• Uitstekende efficiëntiewaarden
• Optioneel koeling
• Werkt bij -25 °C buitentemperatuur
• Dubbele verwarming mogelijk
• Hoogefficiënte pomp geïntegreerd

RASM-5VNE
230 / 1

kW

INVENTUM M lucht/water warmtepompen

Functies

RASM-4VNE

V/fasen

