DE BESTE
LUCHT/WATER
WARMTEPOMP
VERWARMING, KOELING
EN SANITAIR WARM WATER

FLUISTERSTILLE
PRESTATIES
TOT -20 °C
Thermia Athena is de nieuwe koploper
in ons assortiment energiezuinige
lucht/water warmtepompen. Ze heeft
voldoende vermogen om elke woning
van een comfortabel binnenklimaat
te voorzien. Ook voor gebouwen met
meerdere wooneenheden zijn er
oplossingen.
De kracht van Athena zit in de
energieprestaties. U geniet van een
besparing tot wel 75%. De eenvoudige
installatie, gebruiksvriendelijke
bediening en stille werking zijn ook
mooi meegenomen.
Deze energiezuinige warmtepomp levert
topprestaties het hele jaar door. Zelfs bij
vriestemperaturen tot -20 °C hoeft
u niet in te boeten op comfort.

DUURZAME
ENERGIE VOOR
UW WONING
Duurzaam verwarmen begint met
een Thermia Athena warmtepomp.
De invertertechnologie volgt de
warmtevraag van de woning.
Hiermee stijgt het rendement
en daalt de ecologische voetafdruk:
75% minder uitstoot van
broeikasgassen
Werkt zelfs bij lage
buitentemperaturen tot -20 °C
Fluisterstille werking van 32 dB(A)
Ruim voldoende sanitair warm water
voor huishoudelijk gebruik (300 liter)
Het oog wil ook wat. Daarom kreeg
de Thermia Athena een discreet
Scandinavisch design. Het tijdloze ontwerp
past in elke woning. Het systeem is zowel
binnen als buiten eenvoudig te installeren
en zal u nog vele jaren probleemloos van
dienst zijn.
De Thermia Athena vormt het toppunt
van onze serie veelzijdige lucht/water
warmtepompen, ontworpen op basis van
tientallen jaren tevreden ervaringen met
Thermia warmtepompen.

ECOLOGISCH
EN ZUINIG
Lucht/water warmtepompen zijn in staat om
de CO2-emissies van uw woning met 75% of
meer te verminderen. Zo draagt u bij aan een
groene toekomst, terwijl u ook nog eens geld
bespaart.
Het intelligente controlesysteem
vormt het hart van de Thermia Athena.
Een geavanceerde algoritme zorgt voor
optimale prestaties tegen de laagst mogelijke
bedrijfskosten. Van warmtepomp tot
vloerverwarming en radiatoren:
alles werkt in harmonie samen.

EFFECTIEF
TOT
-20 °C

UITERST STILLE
WERKING

SCANDINAVISCH
DESIGN

UIT DE
BUITENLUCHT

24/7
COMFORT

De werking van een lucht/water warmtepomp is
heel eenvoudig. Een koelproces haalt energie uit de
buitenlucht en draagt deze over aan het water in
uw verwarmingssysteem. Er worden geen fossiele
brandstoffen verbruikt. Een warmtepomp heeft dus
vrijwel geen impact op het milieu.

Thermia Athena is een invertergestuurde warmtepomp
met EVI-technologie (Enhanced Vapor Injection).
De geïntegreerde inverter nivelleert weersveranderingen
en seizoenschommelingen. Dit garandeert een hoge
efficiëntie, ongeacht de weersomstandigheden.
Zelfs bij temperaturen ver onder nul blijft
de Athena effectief werken.

WARM IN
DE WINTER

KOEL IN DE
ZOMER

22°C

-20°C

De Thermia Athena concentreert de energie in de
buitenlucht om warmte te produceren. Deze warmte wordt
daarna overgedragen aan het cv-systeem van de woning,
via radiatoren, vloerverwarming of ventilatorconvectoren.

DIRECT WARM
WATER
Met een geïntegreerde warmwatertank van maar
liefst 300 liter en de TWS-technologie (Tap Water
Stratification) levert de Thermia Athena 15% meer
sanitair warm water op – en dit aanzienlijk sneller dan
traditionele alternatieven. Bovendien liggen de kosten
voor de productie van sanitair warm water een pak
lager.

24°C

30°C

Wist u al dat een warmtepomp ook kan koelen? In de
zomer draaien we het proces om. De warmte in uw woning
wordt geabsorbeerd en afgevoerd naar buiten – net als bij
een koelkast.

MAATWERKOPLOSSINGEN
De Thermia Athena is geschikt voor
diverse verwarmingssystemen, zoals
vloerverwarming, radiatoren en
ventilatorconvectoren. Vier binnenunits
bieden de flexibiliteit om aan ieders
energiebehoeften te voldoen. Ja, zelfs
in renovatieprojecten.
De keuze voor een binnenunit is
afhankelijk van de configuratie van uw
verwarmingssysteem. Zo betaalt
u enkel voor wat u nodig heeft.

AKOESTISCHE PRESTATIES
VAN TOPNIVEAU
Ook uw buren zullen blij zijn met de
nieuwe Thermia Athena. Dankzij de
uitstekende akoestische prestaties
van 32 dB(A) hoeft u zich geen zorgen
te maken over geluidsoverlast.

REGEL UW WARMTEPOMP
WAAR U OOK BENT
Met Thermia Online behoudt u de
controle over uw warmtepomp,
zelfs als u niet thuis bent. Regel de
temperatuur in huis of pas enkele
instellingen aan via uw smartphone,
tablet en computer. Is er een storing?
Uw installateur kan vanop afstand
foutmeldingen bekijken en de
systeemprestaties controleren.
De Thermia Online app is beschikbaar
voor Android en iPhone.

PLUG & PLAY
Twee leidingen en twee kabels, meer
heeft u niet nodig om de Thermia Athena
te installeren. Het systeem is compatibel
met diverse andere producten, zoals
extra boilers, zonnepanelen of een
zwembad.

BINNEN

BUITEN

BUITENUNIT
Thermia Athena

Athena 14 HC

Athena 18 HC

7.8 - 14 kW

7.8 -17.5 kW

Verwarming/koeling

Verwarming/koeling

4.9

4.8

417

417

32

32

Beschikbare uitvoeringen
Functie*
SCOP**
14825 Lage temperatuur (gematigd klimaat)

Sanitair warmwaterproductie
Volume sanitair warm water 40 °C (liters)***

Geluidsdrukniveau dB(A) op 5m afstand, nominale werking A7W35

Energieklasse volgens Eco-design
richtlijn 811/2013:
+++

A

Als de warmtepomp deel
uitmaakt van een
geïntegreerd systeem

A+++

Als de warmtepomp de
enige warmtegenerator is

De Thermia Athena met een
indrukwekkend seizoensgebonden
rendement (SCOP) van 4,9 levert
maximale energiebesparingen. Zelfs
bij temperaturen tot -20 °C blijft de
warmtepomp effectief werken.

Dankzij gebruiksvriendelijke
installatiekits bent u verzekerd van
een snelle, nette installatie zonder
afzonderlijke componenten buiten
de systeemkast.

BINNENUNIT
Thermia Athena

Total Compact

Total 300L

Total EQ

Intelligente controller

•

•

•

Sanitair warmwatertank 180 liter

•

Sanitair warmwatertank 300 liter

•
•

Optimaal aangestuurde klasse A circulatiepomp

•

•

•

Elektrisch verwarmingselement

•

•

•

Driewegklep voor verwarming of sanitair warmwaterproductie

•

•

•

Vrije ruimte voor extra 60 liter tank,
12 liter expansievat en extra circulatiepomp

•

* Athena is ook verkrijgbaar met alleen een verwarmingsfunctie. **SCOP (Seasonal Coefficient of Performance volgens de norm EN14825) is een nieuwe maatstaf voor de efficiency
van warmtepompen, gerekend over een geheel jaar met alle seizoenschommelingen. Dit geeft een realistisch beeld, waardoor het veel eenvoudiger is om warmtepompen van
verschillende producenten met elkaar te vergelijken. Het geeft een nauwkeuriger beeld van de efficiency dan de COP-waarde (Coefficient of Performance), die gebaseerd is op een
enkele temperatuur van het koudemiddel en de verwarming en slechts één meetpunt. *** Sanitair warmwaterproductie volgens EN16147, V40 op basis van XL-cyclus in gematigd
klimaat, met controller ingesteld op modus Comfort en Total 300L.

THERMIA.
KOPLOPER IN
GROENE ENERGIE
SINDS 1923

PIONIERS IN
WARMTEPOMPEN

ONTWIKKELD
MET PASSIE

GEPRODUCEERD
IN ZWEDEN

We stoppen 50 jaar knowhow
in de ontwikkeling van onze
warmtepompen. Door onze focus
op warmtepompen beschikken
we over de meest geavanceerde
kennis op het vlak van
warmtepomptechnologie.

We zijn erg trots op ons team,
dat bestaat uit gepassioneerde,
toegewijde experts. Enkele
van de hoogst gekwalificeerde
warmtepompspecialisten van Europe
werken in ons R&D-centrum.

Al onze producten zijn ontwikkeld,
geproduceerd en getest in Zweden
met behulp van de nieuwste
technologie en onderdelen van hoge
kwaliteit. Hierdoor kunnen we een
lange levensduur garanderen.

www.geotherma.be

belgium.thermia.com

GeoTherma
Ambachtenstraat 14a
B-3210 Lubbeek
+32 (0)16 65 65 58
info@geotherma.be
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IN ZWEDEN

50 jaar lang hebben we al onze
kennis en middelen gestoken in het
ontwikkelen en eindeloos verfijnen
van één product: de warmtepomp.
Door onze focus op geothermische
energie beschikken wij over de meest
geavanceerde kennis op het gebied
van warmtepomptechnologie.

Het ontwikkelen van echt duurzame
hernieuwbare energieoplossingen is
alleen mogelijk met gepassioneerde,
toegewijde en compromisloze
experts. Enkele van de hoogst
gekwalificeerde specialisten
in Europa werken in ons eigen
R&D-centrum.

Al onze producten zijn ontwikkeld,
geproduceerd en getest in Zweden
met behulp van de nieuwste technologie en onderdelen van de hoogste
kwaliteit. Alle componenten in onze
grondgebonden warmtepompen
worden in Europa gemaakt door
toonaangevende branchespecialisten.

www.geotherma.be

belgium.thermia.com

GeoTherma
Ambachtenstraat 14a
B-3210 Lubbeek
+32 (0)16 65 65 58
info@geotherma.be

