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Energiesystemen

Lucht/water warmtepomp ThermoAura

Energie-efficiëntie  
en een stille werking -  
een onklopbare combinatie



Lucht/water warmtepomp ThermoAura  
Energie-efficiëntie en een stille werking

> Top prestaties (COP)
> Fluisterstille werking
> Snelle en eenvoudige installatie  

(ongeveer 20% tijdsbesparing)
> Installatie zonder koeltechnieker  

mogelijk
> Interne opstart-assistent
> Geïntegreerde hydraulische  

componenten
> Praktisch onderhoudsvrij

NIEUW
  Roth lucht/water warmtepompen 

ThermoAura in drie beschikbare 
vermogens

De nieuwste generatie van Roth lucht/ 
water warmtepompen ThermoAura zijn 
beschikbaar in 5, 7 en 9 kW. Ze zijn zeer 
energie-efficiënt en hebben een stille 
werking.

De apparaten van de nieuwe Roth 
ThermoAura-serie bestaan uit twee 
componenten: de buiten opgestelde 
warmtepomp en de binnen opgestelde 
hydraulische module. 

 
De ideale apparaatafmetingen geven 
een grote vrijheid voor architectonische 
vormgeving. De ThermoAura warmtepompen 
kunnen hangend of staand geïnstalleerd 
worden en zijn daardoor ideaal voor 
nieuwbouwwoningen op kleine percelen.

Dankzij de hoge aanvoertemperaturen en 
de eenvoudige verbinding met bestaande 
systemen, zijn de nieuwe warmtepompen 
ook geschikt voor renovatie. 

  De hydraulische module - een 
belangrijk component van het totale 
concept

De hydraulische module bevat de regeling, 
de circulatiepomp, het expansievat, 
de veiligheidsgroep en de elektrische 
weerstand. Dit is eenvoudig te realiseren 
in combinatie met een bestaand systeem. 
De regeling is standaard van een internet-
toegang voorzien zodat het systeem van 
overal kan bediend worden.

PV
ready

> Milieuvriendelijk verwarmen en bereiding van sanitair 
warm water, waardoor de stookkosten verminderen

> Fluisterstille werking
> Plaatsbesparende installatie
> Ideale combinatie met zonne-energie en ventilatie
> Intelligente sturing met tijdprogramma, nachtverlaging en 

fotovoltaïsche integratie
> Thermische sanitair warm water desinfectie
> Met internettoegang: aansturing vanaf elke locatie mogelijk

Voordelen

> Flexibel qua toepassing: vele mogelijkheden om te 
combineren met bijvoorbeeld zonne-energie, stookolie, gas, ...

> Reeds in het fabriek vooraf gemonteerde verbindings- en 
regeltechniek

> Compatibel met fotovoltaïsche panelen
> Smart-grid-compatibel
> Natuurlijk koudemiddel R290

In het kort
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Roth lucht/water warmtepomp ThermoAura

Roth Thermotank Quadroline

Hydraulische module

        Verwarmen en bereiding van sanitair warm water met Roth 
ThermoAura

Voor nieuwbouw of renovatie - met de Roth lucht/water warmtepomp 
ThermoAura kan men meer energie-efficiënte en milieuvriendelijke 
installaties realiseren voor moderne gebouwen. In combinatie met 
de Roth warmteopslagtank Thermotank Quadroline, de Roth zonne-
energie systemen en de Roth vloerverwarming, krijgt men een perfect 
op elkaar afgestemd totaalsysteem.

 Topprestaties 

Uitstekende prestaties - COP (coefficient 
of performance) - van de Roth lucht/water 
warmtepompen ThermoAura, bijvoorbeeld een COP 
van 3,8 bij 7,7 kW verwarmingsvermogen (A2/W35 - 
EN14511) voor de Roth ThermoAura 7 kW. 
Alle apparaten in de ThermoAura serie zijn 
gekenmerkt met het energielabel A++

Uitstekende energie-efficiëntie
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Artikelomschrijving ThermoAura 5 kW
plus hydraulische module en sturing

ThermoAura 7 kW
plus hydraulische module en sturing

ThermoAura 9 kW
plus hydraulische module en sturing

Uitvoering / Opstelling module / buiten module / buiten module / buiten

Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35 – EN 14511) 5,6 kW/3,8 7,7 kW/3,8 9,0 kW/3,6

Energielabel:
Warmtepomp 35 °C/55 °C 
Warmtepompsysteem

A++/A++
A++

A++/A++
A++

 
A++/A++

A++

Aansluitspanning / frequentie 3~PE 400 V/50 Hz

Afmetingen breedte x diepte x hoogte [mm] 1320 x 445 x 930

Gewicht [kg] 141 146 149

Warmwatertemperatuur +20 tot 70 °C

Buitenluchttemperatuur -20 tot 35 °C

Koelvloeistof R290

Werkingsfunctie verwarming en bereiding sanitair warm water

Luchtaanzuigzijde/luchtafvoerzijde achteraan/vooraan

Onderhoudsfunctie en bediening vooraan vooraan vooraan

Hydr. aansluitingen verwarming onderaan onderaan onderaan

Geluidsniveau (op 1 m, in db [A]) 45 45 50

Zachte inschakeling · · ·

LIN busleiding 8 m · · ·

Stroom- en sturingsleiding 8 m · · ·

Bufferreservoir** x x x

Warmwaterboiler x x x

3-wegventiel voor sanitair water x x x

Regeling ThermoAura · · ·

Verwarmingscirculatiepomp · · ·

Elektrisch verwarmingselement · · ·

Expansievat verwarmingscircuit · · ·

Overdrukklep verwarmingscircuit · · ·

Overdrukventiel x x x

** Het vermogen van de warmtepomp is afhankelijk van het concept van de installatie/
systeem warmteverdeling

x = extern (toebehoren) · = geïntegreerd (serie)



Onze sterke punten 
Uw voordelen

Innovaties 
> Vroeg herkennen van de 

marktvereisten
> Eigen materiaalonderzoek en 

ontwikkeling
> Eigen engineering

Producten 
> Montagevriendelijk, volledig aanbod 

van productsystemen
> Competentie als producent voor het 

volledige productprogramma door 
het samenwerkingsverband van Roth 
Industries

> Alle producten en productsystemen zijn 
NEN EN ISO 9001:2008 gecertificeerd

Services 
> Nationaal actieve, gekwalificeerde 

buitendienst
> Hotline en ontwerpservice 
> Fabrieksopleidingen, plannings-  

en productseminars
> In heel Europa snelle beschikbaarheid 

van alle productprogramma‘s van het 
merk Roth

> Omvangrijke garanties en 
aansprakelijkheidsovereenkomsten



ROTH Belgium
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tel.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be
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Productie
> Zonnesystemen
> Warmtepompsystemen
> Zonne-warmtepomp-

systemen

Opslag
Opslagsystemen voor
> Drink- en verwarmingswater
> Brandstoffen en biofuels
> Regen- en afvalwater

Gebruik
> Oppervlakteverwarmings- 

en koelsystemen
> Leiding-installatiesystemen
> Douchesystemen
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Roth energie- en sanitairsystemen


