
Inventum S80/S80 Combi
Splitoplossing

INVENTUM S buitenunit RAS- 
2WHVNP

RAS- 
2.5WHVNP

RAS- 
3WHVNP

RAS- 
4WHVNPE

RAS- 
5WHVNPE

RAS- 
6WHVNPE

Voedingsspanning buitenunit 50 Hz 230 V / 1 fasen

Bedrijfsstroom verwarmen / koelen (max.) A 5,2 / 3,4  (14) 6,8 / 5,3  (16) 9,4 / 7,0  (18) 9,2 / 9,3  (30) 12,6 / 12,7  (30) 16,0 / 15,0  (30)

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 600 × 792 (887 incl. aansluitingen) × 300 1.380 × 950 × 370

Gewicht buitenunit kg 43 43 44 103 103 103

Geluidsdrukniveau buiten1 dB(A) 46 47 50 49 50 50

Luchtdebiet buiten (max.) m3/h 2.436 2.436 2.682 4.800 5.400 6.000

Toepassingsgebied buitenunit 2 3 °C Verwarmen: −15 °C ~ +25 °C (WW +35 °C)  
koelen: +10 °C ~ +46 °C

Verwarmen: -25 °C ~ +25 °C (WW +35 °C)  
koelen: +10 °C ~ +46 °C 

Koelcircuit Koelmiddel R410A 
elektronisch expansieventiel

Koelmiddel R410A 
elektronisch expansieventiel en hogedruksensor

Vloeistof-/aanzuigleiding (�are aansluiting) mm 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,53 / 15,9

Vulhoeveelheid R410A (tot x m) kg 1,4 (tot 15 m) 1,5 (tot 15 m) 1,7 (tot 15 m) 3,3 (tot 15 m) 3,4 (tot 15 m) 3,4 (tot 15 m)

Min. ~ max. leidinglengte m 5 ~ 50 5 ~ 75

Max. hoogteverschil (buiten/binnen hoger) m 30 / 20

INVENTUM S buitenunit RAS- 
4WHNPE

RAS- 
5WHNPE

RAS- 
6WHNPE

RAS- 
8WHNPE

RAS- 
10WHNPE

Voedingsspanning buitenunit 50 Hz 400 V / 3 fasen

Bedrijfsstroom verwarmen / koelen (max.) A 3,4 / 3,4  (14) 4,6 / 4,6  (14) 5,8 / 5,5  (16) 7,1 / 7,3  (24) 9,8 / 8,8  (24)

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 1.380 × 950 × 370

Gewicht buitenunit kg 103 103 103 137 137

Geluidsdrukniveau buiten1 dB(A) 49 50 50 59 60

Luchtdebiet buiten (max.) m3/h 4.800 5.400 6.000 7.260 8.040

Toepassingsgebied buitenunit 2 3 °C Verwarmen: -25 °C ~ +25 °C (WW: -25 °C ~ +35 °C) koelen: +10 °C ~ +46 °C 

Koelcircuit Koelmiddel R410A 
elektronisch expansieventiel en hogedruksensor

Vloeistof-/aanzuigleiding (�are aansluiting) mm 9,53 / 15,9 9,53 / 25,4 12,7 / 25,4

Vulhoeveelheid R410A (tot x m) kg 3,3 (tot 15 m) 3,4 (tot 15 m) 3,4 (tot 15 m) 5,0 (tot 15 m) 5,3 (tot 15 m)

Min. ~ max. leidinglengte m 5 ~ 75 5 ~ 70

Max. hoogteverschil (buiten/binnen hoger) m 30 / 20

INVENTUM S / S Combi / S80 / S80 Combi       
buitenunits
230 V-uitvoering

400 V-uitvoering

Buitenunits

Meetomstandigheden Inventum Combi buitenunits
Gebruik de buitenunit alleen in combinatie met de bijbehorende Inventum S/S80/S80 Combi-binnenunits.

1  Geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m (gemeten in een echoloze ruimte zonder re�ectie).
2  Let op de ontwerpschema's. Bij zeer lage buitentemperaturen hebben de units namelijk een beperkt operationeel bereik. 

Overige aanwijzingen: de kabeldoorsnedes zijn afhankelijk van de kabellengte. De voorschriften van het betre�ende energiebedrijf moeten in acht worden genomen. 
Voorkom condensvorming door de aanzuig- en vloeisto�eiding te isoleren.

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.

Inventum Renewable 
Projects

inventum technologies B.v.
adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten   postadres Postbus 275, 3990 GB Houten

tel +31 (0)30 274 84 84   fax +31 (0)30 274 84 85   mail info@inventum.com   web www.inventum.com Jo
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inventum s80
De split-warmtepomp voor hoge temperaturen Inventum S80 
met unieke cascaderegeling heeft een compleet nieuw 
ontwerp. U kunt nu vooraf beslissen of u een geïntegreerde 
watertank (200 of 260 l) wilt gebruiken of u kiest voor het 
combineren van de cascade met een bestaande tapwatertank. 

De afmetingen met/zonder watertank variëren
overeenkomstig: 1750 × 600 × 733 mm, zonder watertank 
slechts 600 × 600 × 733 mm. De split-warmtepomp kan zonder 
watertank gemakkelijk in een onderkast van de keuken worden 
opgesteld als een kelder of zolder niet beschikbaar zijn. 
De aansluitingen bevinden zich dan niet meer bovenop, maar 
direct aan de achterzijde van de binnenunit. Dat maakt een 
eenvoudige en snelle installatie mogelijk. 
De vermogensbandbreedte ligt tussen 5,1 en 14 kW. U kunt 
hierbij kiezen voor een 230 of 400 V uitvoering.

smart CasCade
De Inventum S80 biedt alle bekende comfort van de Inventum 
Splitinstallaties. Daarboven kan dit systeem, bij behoefte, 
watertemperaturen tot 80 °C bereiken. Daarvoor wordt een 
intelligent tweede circuit gebruikt dat bij hogere 
temperatuureisen als cascade wordt bijgeschakeld. Zo kunt u 
heel precies verwarmen en effectief kosten besparen.

uw vOOrdeel in één OOgOpslag
•  Warmtapwatertank van 200 en 260 l aansluitbaar
•  Zonder warmtapwatertank te installeren in onderkastje van 

keuken
•  De beste efficiëntiewaarden in de markt
•  Werkt probleemloos tot een buitentemperatuur van -25 °C
•  Met smart cascade verwarmen, zoals gewenst en daarbij 

effectief besparen
•  Hoogefficiënte pomp voor het watercircuit

De Inventum S80 is uitermate geschikt voor bestaande gebouwen die nog 
oude radiatoren hebben. De S80 variant met split-systeem heeft tot een 
buitentemperatuur van -15 °C geen vermogensverlies en zorgt zo voor een 
efficiënte enkelvoudige verwarming.

Inventum S80/S80 Combi
Splitoplossing

1 2 3 4

Binnendeel van de warmtepomp (zonder tapwatertank)

Binnendeel warmtepomp + tapwatertank (van derden) 

Binnendeel warmtepomp + tapwatertank (geïntegreerd)

Binnendeel warmtepomp + tapwatertank (naast elkaar)
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Zie voor de technische gegevens blz. 37-38

Functies

Smart Home

Draadloze 
afstandsbediening 60 °C

max. Max. 60 °C voor 
warmtepomp

Aansluiting 
zonnepanelen 
mogelijk

Regeling via 
verwarmingskromme

°C

Tapwater-
verwarming

Regeling bivalente 
systemen

Split-
systeem

Met elektrische 
bijverwarming

Geschikt voor 
renovatieprojecten

-15°C Verwarmingsver-
mogen tot -15 °C

INVENTUM S80 Combi
 Lucht/water split-warmtepompen, binnenunits

INVENTUM S80

INVENTUM S80 Combi Inverter cascade tot 80 °C RWH-4.0VNFWE RWH-5.0VNFWE RWH-6.0VNFWE

Aan te sluiten buitenunits 230 V / 1 fase RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE

Nominaal verwarmingsvermogen1 (maximaal)  
in-/uitgang (30/35 °C) buitentemp. +7 °C (+6 °C NB) 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

Maximale prestatie wateruitgang 80 °C 
buiten -15 °C kW 11,1 12,1 13,0

ErP-gegevens bij 35 °C wateruitgang (PDesign ) 
Nominale e�ciëntieklasse/e�ciëntie ( S) 3 kW 11,0 kW / A+++ 

187%
14,0 kW / A++ 
174%

16,0 kW / A++ 
152%

Kleur
Kleur metalen behuizing: zuiverwit (RAL 9010)  

Combinatie met warmwatertank DHWSxxxS-2.7H2E.

Afmetingen (h × b × d) mm 751 × 600 × 623 (680 inclusief aansluitingen)

Gewicht kg 136 139 139

Nominale bedrijfsstroom (max.) A 12,1 (24) 12,3 (28) 14,3 (31)

Toepassingsgrenzen waterafvoer (bij ingesch. WP) °C Verwarmen: +20 ~ +80 °C 4

Watertoevoer/waterafvoer Inch G 1-1/4” binnendraad

Waterdebiet (min./max) 2 m3/h 1,0 ~ 2,8 1,1 ~ 3,2 1,2 ~ 3,2

Vulhoeveelheid R-134A kg 1,9

INVENTUM S80 Combi Inverter cascade RWH-4.0NFWE RWH-5.0NFWE RWH-6.0NFWE

Aan te sluiten buitenunits 400 V / 3 fase RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

Nominaal verwarmingsvermogen1 (maximaal)  
in-/uitgang (30/35 °C) buitentemp. +7 °C (+6 °C NB) 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

Maximale prestatie wateruitgang 80 °C 
buiten -15 °C kW 11,1 12,1 13,0

ErP-gegevens bij 35 °C wateruitgang (PDesign ) 
Nominale e�ciëntieklasse/e�ciëntie ( S) 3 kW 11,0 kW / A+++ 

183%
14,0 kW / A++ 
171%

16,0 kW / A++ 
150%

Kleur
Kleur metalen behuizing: zuiverwit (RAL 9010)  

Combinatie met warmwatertank DHWSxxxS-2.7H2E.

Afmetingen (h × b × d) mm 751 × 600 × 623 (680 inclusief aansluitingen)

Gewicht kg 137 140 140

Nominale bedrijfsstroom (max.) A 5,6 (10) 5,7 (10) 6,7 (10)

Toepassingsgrenzen waterafvoer (bij ingesch. WP) °C Verwarmen: +20 ~ +80 °C4

Watertoevoer/waterafvoer Inch G 1-1/4” binnendraad

Waterdebiet (min./max) 2 m3/h 1,0 ~ 2,8 1,1 ~ 3,2 1,2 ~ 3,2

Vulhoeveelheid R-134A kg 1,9

Tapwatertank (optioneel)
Tapwatertank (optioneel) DHWS200S-2.7H2E DHWS260S-2.7H2E

Netto opslagcapaciteit l 190 250

Afmetingen inclusief hydraulische module mm 1.980 × 600 × 648 (675 inclusief aansluitingen) 2.289 × 600 × 648 (675 inclusief aansluitingen)

Afmetingen zonder hydraulische module mm 1.282 × 600 × 648 (675 inclusief aansluitingen) 1.591 × 600 × 648 (675 inclusief aansluitingen)

Netto gewicht kg 62 77

Kleur Kleur metalen behuizing: Zuiverwit (RAL 9010), tank van rvs, isolatie 50 mm NEOPOR

Max. warmwatertemperatuur °C 75 (10 bar waterdruk)

Watertoevoer/waterafvoer Inch G 3/4” buitendraad

Meetomstandigheden tapwatertank
Deze tapwatertank kan alleen op een Inventum S80 binnenunit worden aangesloten. 
De montage kan op of naast de binnenunit plaatsvinden. Voor montage naast de 
binnenunit moet de optionele aansluitleiding ATW-FWP-02 worden besteld. 
In deze tank is de bedieningseenheid al geïntegreerd. 

Als u de geïntegreerde elektrische verwarming wilt gebruiken, mag deze alleen op 
de binnenunit worden aangesloten. De zekering moet hierop zijn afgestemd (zie 
waarden in de tabel). Een afzonderlijke voeding is niet toelaatbaar. U heeft in principe 
ook de mogelijkheid om een andere bestaande tapwatertank te integreren.

INVENTUM S80 
Lucht/water split-warmtepompen, binnenunits INVENTUM S80

INVENTUM S80 Inverter cascade tot 80 °C RWH-4.0VNFE RWH-5.0VNFE RWH-6.0VNFE

Aan te sluiten buitenunits 230 V / 1 fase RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE

Nominaal verwarmingsvermogen1 (maximaal)  
in-/uitgang (30/35 °C) buitentemp. +7 °C (+6 °C NB) 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

Maximale prestatie wateruitgang 80 °C 
buiten -15 °C kW 11,1 12,1 13,0

ErP-gegevens bij 35 °C wateruitgang (PDesign ) 
Nominale e�ciëntieklasse/e�ciëntie ( S) 3 kW 11,0 kW / A+++ 

187%
14,0 kW / A++ 
174%

16,0 kW / A++ 
152%

Kleur
Kleur metalen behuizing: zuiverwit (RAL 9010)  

Dit model is niet geschikt voor een combinatie met warmwatertank DHWSxxxS-2.7H2E.

Afmetingen (h × b × d) mm 751 (802 incl. aansluitingen) × 600 x 623

Gewicht kg 126 129 129

Toepassingsgrenzen waterafvoer (bij ingesch. WP) °C Verwarmen: +20 ~ +80 °C 4

Watertoevoer/waterafvoer Inch G 1-1/4” binnendraad

Waterdebiet (min./max) 2 m3/h 1,0 ~ 2,8 1,1 ~ 3,2 1,2 ~ 3,2

Koelcircuit Koelmiddel R134A, elektronisch expansieventiel, 1 platenwarmtewisselaar (R134A/water)

INVENTUM S80 Inverter cascade tot 80 °C RWH-4.0NFE RWH-5.0NFE RWH-6.0NFE

Aan te sluiten buitenunits 400 V / 3 fase RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

Nominaal verwarmingsvermogen1 (maximaal)  
in-/uitgang (30/35 °C) buitentemp. +7 °C (+6 °C NB) 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

Maximale prestatie wateruitgang 80 °C 
buiten -15 °C kW 11,1 12,1 13,0

ErP-gegevens bij 35 °C wateruitgang (PDesign ) 
Nominale e�ciëntieklasse/e�ciëntie ( S) 3 kW 11,0 kW / A+++ 

183%
14,0 kW / A++ 
171%

16,0 kW / A++ 
150%

Kleur
Kleur metalen behuizing: zuiverwit (RAL 9010)  

Dit model is niet geschikt voor een combinatie met warmwatertank DHWSxxxS-2.7H2E.

Afmetingen (h × b × d) mm 751 (802 incl. aansluitingen) × 600 x 623

Gewicht kg 127 130 130

Toepassingsgrenzen waterafvoer (bij ingesch. WP) °C Verwarmen: +20 ~ +80 °C4

Watertoevoer/waterafvoer Inch G 1-1/4” binnendraad

Waterdebiet (min./max) 2 m3/h 1,0 ~ 2,8 1,1 ~ 3,2 1,2 ~ 3,2

Koelcircuit Koelmiddel R134A, elektronisch expansieventiel, 1 platenwarmtewisselaar (R134A/water)

1  Nominaal verwarmingsvermogen bij de temperaturen zoals genoemd in de betre�ende kolom (zonder elektrische bijverwarming); leidinglengte 7,5 m; hoogteverschil 0 m 
(EN-14511).

3  De pompgra�eken zijn in de technische handleidingen te vinden.
4  De e�ciëntie 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.
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Binnendeel van de warmtepomp (zonder tapwatertank)

Binnendeel warmtepomp + tapwatertank

Binnendeel warmtepomp + tapwatertank (geïntegreerd)

Binnendeel warmtepomp + tapwatertank (naast elkaar)

1

2

3

4


