
Combibuffer

Slim energievat ontworpen 
voor warmtepompen
Het combibuffervat is geschikt om te combineren met een 
warmtepomp door een grotere naverwarmingsvolumes. 
Dankzij het aangesloten verswaterstation is er altijd 
hygiënisch drinkwater beschikbaar. 
Door de gelaagde warmteopslag kan de warmte optimaal 
worden gebruikt voor zowel verwarming als warmwater.

Aqua EXPRESSO HF

Kenmeren
• Hoog warmwatercomfort tot 35 l / min

• Retouromschakeling door middel van 3-weg 
omschakelventiel zodat een werking met 
een kleine deltaT geen beperking is

• Geschikt voor volumestromen tot 2.500 l / h

• Combineerbaar met warmtepomp tot 15 kW

• Gasketels tot 65 kW

• Uitstekende thermische gelaagdheid

• Ideaal te combineren met een Aquasysteem

• Solarstation STAqua II direct op het buffervat te 
monteren

• Buffervolume 805 liter

Aqua EXPRESSO HF Combibuffer

Het krachtigste en zuinigste 
energievat
De Aqua EXPRESSO HF heeft een aparte aansluiting 
voor het tappen van warmwater en voor de 
verwarming, ideaal voor  het behoud van de 
gelaagdheid in het buffervat. Dit zorgt voor een 
optimaal gebruik van de opgeslagen energie.

De Aqua EXPRESSO HF is een energievat met een 
geïntegreerd verswaterstation voor het verwarmen van 
drinkwater. Dit levert een ongezien groot sanitair warm 
watercomfort .

De Aqua EXPRESSO HF is geschikt voor naverwarming 
met lage temperaturen en hoge volumestromen 
bijvoorbeeld voor warmtepompen en grotere ketels. 
Een innovatief systeem belet het mengen van warme 
en koudere gebieden.

Het combibuffervat kan enkel met een warmtepomp 
gebruikt worden of gecombineerd met andere 
duurzame technieken. Ideaal te combineren met het 
Paradigma Aquasysteem. 



Aqua EXPRESSO HF

Aqua EXPRESSO 800 HF

mm 2.040

mm 1.990 / 1.910

mm 990 / 790

mm 2.067

mm 800

kg 118

l 805

l 243

W 110

Noodzakelijke montagehoogte 

Hoogte met / zonder isolatie 

Diameter met / zonder isolatie 

Kipmaat 

Noodz. breedte voor transport 

Boilergewicht

Inhoud

Bereik solar

 Stilstandsverliezen (Sstby) 

ErP label - C

Technische informatie

Werkingprincipe Aqua Expresso HF

Combibuffer

Verwarming – onderaan laden

Warmwaterbereiding – bovenaan laden

Al het goeds van de Aqua Expresso wordt 
gecombineerd met een 3-weg omschakeventiel. 
Hierdoor kunt u perfect gebruik maken van warmte-
generatoren met een lage deltaT en hoge 
stromingssnelheden tot 2500 l / min. De 3-weg 
schakelt automatisch tussen de retour van de 
warmwaterbereiding in de bovenste deel en de 
retour van de verwarming onderaan. Hierdoor is de 
Aqua Expresso HF ideaal ontworpen voor 
warmtepompen met een top warmwatercomfort.

De seizoensprestatiefactor (SPF)  van de 
warmtepomp neemt aanzienlijk toe door gebruik te 
maken van een AquaSolar-systeem van Paradigma. 
Het zonnesysteem werkt als een tweede ketel op het 
dak en voedt de Aqua EXPRESSO HF met gratis 
zonnewarmte in. Goed voor de warmtepomp en uw 
portemonnee.
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