
Junkers sanitaire warmtepompen  
Supra Eco-W 
Verlagen het energieverbruik, verhogen het warmwatercomfort

Warmte voor het leven

-  Voor de bereiding van sanitair warm water

-  Energiebesparing tot 70%

-  COP 3,5 (prestatiecoëfficiënt)

-  Grote watercapaciteit: 270 l

-  Compatibel met Solar-systemen

-  Elektronische temperatuurcontrole

-  Eenvoudige installatie en aansluiting
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Lagere energiekosten

De vraag naar hernieuwbare energiebronnen is 

groter dan ooit. Junkers speelt daar gepast op 

in met deze nieuwe sanitaire warmtepompen. 

De toestellen halen de warmte uit de binnen-

lucht om water op te warmen. Dat gebeurt zeer 

efficiënt en zuinig: het verbruik van de pompen 

ligt drie- tot viermaal lager dan de geprodu-

ceerde energie. Een besparing op de energie-

factuur van meer dan 70 procent is perfect 

haalbaar. Daarmee is de investering gemiddeld 

al na vier jaar terugbetaald. Het systeem is ook 

zeer milieuvriendelijk. De uitstoot aan broeikas-

gassen ligt zelfs tien keer lager dan bij gewone 

ketels op gas of stookolie. De toestellen zijn 

bovendien compatibel met Solar-systemen en 

andere Junkers-verwarmingsketels.

Hoog warmwatercomfort

De Junkers-warmtepompen hebben een voor-

raadvat van 270 liter. De grote watercapaciteit 

garandeert op elk moment van de dag voldoen-

de warm water voor minstens vijf mensen. De 

compacte en onderhoudsvriendelijke toestellen 

hebben echter nog meer ‘comfortverhogende’ 

troeven. Ze zijn heel eenvoudig te installeren – 

bij voorkeur op de zolder of in de kelder – en 

beschikken over een overzichtelijke, makkelijk 

te bedienen elektronische display. De pompen 

helpen, ten slotte, mee de luchtcirculatie en 

het vochtgehalte in huis te optimaliseren.

Een compleet gamma warmtepompboilers

Junkers beschikt over een volledig gamma van 

sanitaire warmtepompen om te voldoen aan de 

specifieke behoeften van uw sanitaire instal-

latie. Zo hebben we toestellen zonder extra 

warmtewisselaar om autonoom te werken of 

toestellen met extra warmtewisselaar om aan 

te sluiten aan een zonnesysteem of aan een cv-

ketel. Bovendien beschikken we over een reeks 

extra performante toestellen die werken op een 

luchttemperatuur van minimum -10°C. Deze 

warmtepompen zijn uiterst geschikt om op de 

buitenlucht aan te sluiten.

De Junkers-warmtepompen zijn de beste 

keuze voor wie zijn energiefactuur aanzienlijk 

wil doen dalen en van een hoog warmwater-

comfort wenst te genieten.

Onder voorbehoud van wijzigingen

nv SERVICO  

Kontichsesteenweg 60 - 2630 Aartselaar  

Tel. 070 246 001 - www.junkers.be

Technische gegevens

Junkers-warmtepompen HP 270-1 SUPRA ECO-W

Installatieplaats Binnen, in niet-bewoonde ruimtes

Afmetingen (HxBxD) 1893,5 x 724 x 745 mm

Netto gewicht (leeg) ± 143 kg

Inhoud voorraadvat 270 l

Vermogen 2 kW

Netwerk 230 V – 50 Hz

Aanbevolen luchttemperatuur +5°C / +35°C of -10°C / +35°C

Temperatuurcontrole Elektronisch

Solar-aansluiting Ja

Geluidsniveau <48 dB


