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ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN VOOR
NIEUWE EN BESTAANDE GEBOUWEN
YUTAKI S Combi
De nieuwe Yutaki S Combo-boiler biedt alle voorwaarden voor een schone installatie
en valt op door zijn uitvoering die gereed voor aansluiting is. Alle onderdelen zijn in de
boiler aanwezig: zowel een hoog-efficiënte pomp als ook het expansievat zijn
geïntegreerd. Naar keuze is er een 200 liter of een 260 liter warmtapwatertank
beschikbaar. Daarnaast kan het verwarmingscircuit direct op de combi-boiler worden
aangesloten, zodat bestaande leidingen direct kunnen worden geïntegreerd. De serie
is in vijf grootten van 5 tot 14 kW verkrijgbaar en kan aanvoertemperaturen tot 60 °C
realiseren.

YUTAKI S
Met onze zeer efficiënte lucht/water warmtepomp YUTAKI S kunt u een conventioneel
verwarmingssysteem geheel achterwege laten, maar u kunt de warmtepomp ook
integreren in een bestaand verwarmingssysteem. De warmtepomp is in staat om tot
een buitentemperatuur van -20 °C betrouwbaar te verwarmen en tevens in de zomer
te koelen.
De warmtepomp kan naar keuze worden gebruikt in combinatie met lagetemperatuur-radiatoren, vloerverwarmingssystemen of gemengde systemen. Ook de
aansluiting van zonnepanelen is mogelijk en er is een elektrische verwarming
geïntegreerd. Enkelvoudige verwarming is mogelijk tot een aanvoertemperatuur van
60 °C.

YUTAKI S80
Overtuig uzelf van de vele voordelen van dit nieuwe product.
Onze kennis exact punt voor punt opgesomd:
Bereiding van 80 °C water tot –20 °C buitentemperatuur
Uniek cascade-koelcircuit
Flexibele opstelmogelijkheden
Hitachi DC-Inverter technologie
Warmtapwatertank (185 + 250 l)
Te combineren met zonnepanelen
Constant verwarmingsvermogen tot –15 °C
Anti-legionellaschakeling
Geoptimaliseerd voor bestaande woningen

Yutaki M
Met de YUTAKI M lucht/water warmtepomp komen we tegemoet aan de vraag naar
efficiënte warmtesystemen voor nieuwe en bestaande gebouwen. Uiteraard werkt de
warmtepomp met de bekende Hitachi-inverter technologie.
Het toepassingsgebied van de unit ligt tussen -20 °C tot 43 °C. De watertemperatuur
kan, met gebruik van de bijbehorende opties, afhankelijk van de buitentemperatuur
variëren tussen 20 °C tot max. 65 °C. Door de mogelijkheid van tweevoudige werking
kunnen andere verwarmingssystemen met de Yutaki M worden gekoppeld. Het is ook
mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten op een boiler.

Yutampo
Het systeem bestaat uit een Single-Split warmtepomp buitenunit en een binnenunit in
de vorm van een rvs boiler van 270 liter. De buitenunit, die met een DC-invertercompressor
is uitgerust, kan het tapwater tot maar liefst 65 °C verwarmen. De boiler is voorzien
van een extra elektrische verwarming, die desgewenst kan worden bijgeschakeld.

Voor meer informatie over de lucht/water warmtepompen kunt u contact opnemen
met onze vertegenwoordigers.
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