
thermia.com

DUURZAME ENERGIE

LAAT DE ZON JE HUIS 
VERWARMEN VOOR 
COMFORT HET HELE 
JAAR DOOR

Thermia iTec



VERWARMING MET EEN LAGE 
CO  -UITSTOOT IS DE SLEUTEL 
TOT DUURZAME ONTWIKKELING

Lucht- en warmtepompen hebben de potentie om de CO2-emissies in uw huis tot wel 
50% te verminderen en kunnen helpen met uw persoonlijke bijdrage om het doel te 
behalen dat de Europese Unie gesteld heeft: ervoor zorgen dat tegen 2020 20% van 
onze energie van duurzame bronnen komt.

Door de twee doelstellingen van 
gelijktijdige kostenreductie en 
maximale duurzaamheid blijft 
de druk op bouwontwerpen, 
werkzaamheden en prestaties 
toenemen. De huidige trend 
naar gebouwen met een laag 
energieprofiel of zogeheten ‘nearly 
zero energy buildings’ duidt op 
radicale veranderingen in de 
manier waarop gebouwen worden 
ontworpen en gebouwd, met het 
doel hun impact op het milieu te 
reduceren.

Meer dan een kwart van alle 
Europese CO2-emissies wordt 
veroorzaakt door verwarming, 
verlichting en appratuur in huis. 
80% hiervan ontstaat door het 
gebruik van centrale verwarming 
en warm water. Het is duidelijk dat 
we voor de toekomst alternatieven 
moeten vinden, een efficiëntere 
manier om onze woningen en ons 
water te verwarmen.

Warmtepompen verzamelen 
de energie die in de bodem, 
de lucht of in water zit, en zet 
die om naar een ecologisch 
duurzaam binnenklimaat in 
gebouwen. Omdat er geen 
fossiele brandstoffen worden 
verbruikt, zijn warmtepompen zeer 
milieuvriendelijk en dragen ze bij 
tot het behalen van de gestelde 
emissie-doeleinden.
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ONS VERHAAL

ONTSTAAN 
IN ZWEDEN 
Thermia begon  met de passie van één 
man. Al in 1889 begon Per Anderson 
met de ontwikkeling van de eerste 
energie-efficiënte kachels om te koken,  
verwarmen en het produceren van 
sanitair warm water.

Tegen 1923 was het bedrijf 
voldoende ontwikkeld om Thermia 
te stichten. Ook nu nog klinkt de visie 
van Per door in de dagelijkse activiteiten 
van Thermia: “De producten die we 
ontwikkelen moeten niet alleen de beste 
zijn van dat moment, maar ook gericht zijn 
op de toekomst.”

In 1973, op het hoogtepunt van de 
wereldwijde brandstofcrisis, lanceerde 
Thermia als eerste in de wereld een 
warmtepomp met geïntegreerde boiler. 
Sindsdien is Thermia 100% toegewijd aan 
het ontwikkelen, verfijnen en produceren van 
superieure warmtepompen.

Lees ons verhaal op story.thermia.com

DUURZAME ENERGIE

MILIEUVRIENDELIJKE
VERWARMING EN KOELING

Aangezien ze voor elke woning een oneindige bron van duurzame energie kunnen 
vormen, zouden warmtepompen al vanaf het eerste ontwerp in overweging 
moeten worden genomen. Door duurzame verwarming en koeling in uw project 
mee te nemen, kunt u het jaarlijkse energieverbruik, de gebruikskosten en uw 
CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren.

Het basisprincipe is even briljant als eenvoudig: neem de energie die gratis 
beschikbaar is in de lucht en de bodem - en gebruik deze om uw woning te 
verwarmen.

Lucht-warmtepompen werken volgens een eenvoudig principe: via een 
compressor verplaatsen zij de energie uit de omgevingslucht naar het water in 
uw centrale verwarming. De energie wordt eenvoudigweg aan de lucht onttrokken 
en kan dan gebruikt worden voor centrale verwarming, warm water of koeling. 
Op deze manier voorziet de natuur ons heel economisch van een perfect en 
comfortabel binnenklimaat, met bijna geen impact op het milieu.

Koeling in de zomer
In de zomer kan dat proces gewoon 
omgekeerd worden. De warmtepomp 
zal de warmte uit de woning 
onttrekken en deze afgeven aan de 
bodem. Op deze manier wordt de 
woning passief gekoeld. Dit is veel 
kostenefficiënter dan een traditionele 
airconditioning.

Warm in de winter
De warmtepomp concentreert 
de beperkte warmte uit de grond 
en verhoogt de temperatuur. 
Deze warmte gaat dan naar het 
warmtedistributiesysteem in huis - 
meestal vloerverwarming, radiatoren 
of ventilatorconvectoren.

0 - 8 °C

-10 °C+20 °C

0 - 8 °C

+30 °C+22 °C
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Energieklasse volgens 

Eco-Design Directive 811/2013:

Als de warmtepomp onderdeel 

uitmaakt van een geïntegreerd 

systeem

Als de warmtepomp de enige 

warmtegenerator is

VOORTAAN IS DE ZON UW 
ENERGIELEVERANCIER 

Omdat er overal om ons heen lucht is, 
profiteren luchtwarmtepompen van 
lage installatiekosten en een minimaal 
gebruik aan ruimte. Therma  iTec is een 
systeem voor centrale verwarming en 
warmwaterproductie in huis gebaseerd 
op luchtwarmtepomptechnologie. Ze 
vormen een flexibel en kostenefficiënt 
alternatief voor boilers die werken op 
fossiele brandstoffen.

Onze nieuwe warmtepomp is gemaakt 
voor een uitstekend binnenklimaat, 
met maximale betrouwbaarheid en een 
optimale kosteneffectiviteit. Het voorziet 
u van verwarming, warm water en 
koeling, en tegelijkertijd profiteert u van 
een verbazingwekkende daling van tot 
wel 75% in uw energieverbruik.

Elk seizoen een efficiënte prestatie
Thermia iTec is gebouwd met 40 
jaar ervaring in de ontwikkeling en 
levering van warmtepompen aan 
de Europese markt. De inverter-
gecontroleerde compressor is een van 
de geheimen achter de superieure 
prestaties. Het past continu de 
warmteproductie aan, gebaseerd op 
de actuele warmtebehoefte.

Met twee opties voor 
systeemapparatuur in huis vormt 
de inverter-aangestuurde iTec een 
CO2-laag alternatief voor gebruikelijke 
boilers in moderne huizen, zowel in 
nieuwbouw als bij renovaties.

Thermia  
iTec

Thermia iTec 5  

Vermogen: 1 - 5 kW 

Elektrische aansluiting: 1x230V + N 

Thermia iTec 9

Vermogen: 2 - 9 kW 

Elektrische aansluiting: 

3X400V + N; 1x230V + N 

Thermia iTec 16

Vermogen: 4 - 16 kW 

Elektrische aansluiting: 

3X400V + N; 1x230V + N

Thermia iTec is verkrijgbaar in vier opties binnen-unit: Standard, Plus, Total Compact en Total.

75%
van de 

verwarmingsbehoefte 
komt van 

duurzame energie

Met trots presenteren we de nieuwe 
luchtwarmtepomp: Thermia iTec

A++

A++
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Aangepast aan uw behoefte 
Onze superieure inverter-technologie 
past continu de output van de 
warmtepomp aan aan uw actuele 
behoefte. Dus extra power tijdens 
piekperiodes en een uiterst efficiënt 
standaardverbruik.

Sneller meer warm water
Het geïntegreerde Tap Water 
Stratification (TWS)-systeem - een 
gepatenteerde Thermia technologie die 
zorgt voor een extreem snelle productie 
van warm kraanwater - levert 15% 
meer warm water, sneller en van een 
hogere temperatuur dan gebruikelijke 
systemen. Daarbij reduceert het de 
kosten van warm water en verbetert 
het de seizoensprestatie van de 
warmtepomp.

Verwarm uw zwembad of koel uw huis
iTec kan eenvoudig worden aangepast 
om het hele jaar door uw zwembad te 
verwarmen. Zo kunt u in elk seizoen 
van uw zwembad genieten, terwijl u 
tegelijkertijd bespaart op de benodigde 
verwarmingskosten. iTec kan ook 
zorgen voor een effectieve koeling van 
uw huis in de zomermaanden.

REGEL UW WARMTEPOMP 
OVERAL VANDAAN

Monitor en regel uw warmtepomp vanaf smartphone, 
computer of tablet - waar ter wereld u ook bent.
 
Met de Thermia online accessoire en de ‘Thermia Online’ 
app kunt u bijvoorbeeld controleren of uw warmtesysteem 
naar behoren functioneert, kunt u de temperatuur verlagen 
als u op vakantie bent of een melding krijgen als er iets 
onverwachts gebeurt. 

Ons online systeem voorziet installateurs met 
overzichtelijke diagnostische data en stelt ze in staat om 
direct te reageren op meldingen of een live feed verbinding 
te hebben ten behoeve van de systeemprestatie. 

De Thermia Online app is geschikt voor zowel Android als 
iPhone.

COMFORT OP EEN GEHEEL NIEUW NIVEAU 

Thermia Online
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Thermia

iTec
De nieuwe Thermia iTec warmtepomp is ontwikkeld om in alle Europese 
klimaatzones  een optimale prestatie te leveren - met een ongeëvenaarde 
focus op het verlagen van het energieverbruik en het leveren van maximaal 
comfort dankzij de nieuwste technologieën.

Inverter-gestuurde compressor
De inverter-gestuurde compressor vormt 

het hart van de Thermia warmtepomp, die 

continu de output van de warmtepomp 

aanpast aan de actuele behoefte.

Controller - het brein van de 
warmtepomp 
De Thermia controller gebruikt een 

algoritme dat zorgt voor de laagst mogelijke 

verbruikskosten - terwijl het altijd de gewenste 

binnentemperatuur levert. Dankzij het 

Thermia controlesysteem daalt het aantal 

benodigde thermostaten, en zijn er dus geen 

pompen, regelkleppen, zone-regelkleppen en 

timers nodig.

Hoge prestaties bij lage 
temperaturen
Kan zelfs bij -20°C gebruikt worden.

Plug and play   
Twee buizen en vier kabels: meer is niet nodig 

voor een complete installatie. Het unieke 

frame zorgt voor een significante reductie 

van installatietijd en -kosten, fijn voor zowel 

installateurs als gebruikers.

180 liter warmwatertank
De Hot Water Atec Total Indoor kit heeft 

een ingebouwde 180 liter warmwatertank 

met geïntegreerde Tap Water Stratification 

(TWS) technologie. Deze produceert meer 

warm water, sneller en van een hogere 

temperatuur dan gebruikelijke systemen. 

Het grote oppervlak en de oriëntatie van de 

TWS-spoel zorgen voor de snelst mogelijke 

hersteltijd.

Stille kast 
Een akoestisch ontwikkeld design zorgt voor 

een van de laagste geluidsniveau’s in de 

markt. Het geluidsniveau kan zich beperken 

tot slechts 45 dB(A).

Flexibiliteit 
iTec is een flexibel systeem dat geschikt 

is voor een brede range aan producten, 

zoals zonnepanelen, back-up boilers of een 

zwembad. iTec is geschikt voor diverse typen 

warmtebronnen zoals vloerverwarming, 

radiatoren en warmteconvectoren. Het 

voldoet ruimschoots aan de vereisten 

van applicaties voor zowel lage als hoge 

temperaturen, zowel in nieuwbouw als 

renovaties.

Componenten van hoge 
kwaliteit
Hydrophobische coating beschermt de 

verdamper tegen corrosie, zout, zuur 

en vochtophoping, zodat de pomp 

robuust genoeg is om in de meest 

extreme omstandigheden te werken. De 

warmwatertank is uit hygiëne-overwegingen 

gemaakt van roestvrij staal. Het is geen 

enamel-tank en heeft dus geen anoden 

nodig. De kwaliteit van de gebruikte 

componenten verzekert u van jarenlang 

probleemloos gebruik.
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We bieden twee verschillende systeempakketten voor binnenshuis, die voldoen 
aan de eisen van zowel nieuwbouw woningen als renovaties. De voorgefabriceerde 
pakketten zijn snel, esthetisch en met een hoge kwaliteit te installeren, zonder dat er 
onderdelen buiten de kast geplaatst hoeven te worden.

De controller stuurt het verwarmingssysteem aan. Thermia 
warmtepompen werken met volledige precisie opdat uw huis een 
optimaal binnenklimaat krijgt tegen de laagst mogelijke kosten.

Onze controller is heel eenvoudig in gebruik. De controller display 
toont de warmtecurves en eenmaal ingesteld hoeft u er niet meer 
aan te denken. Met een druk op één knop kunt u de temperatuur 
verhogen of verlagen.

KIES UW SYSTEEM

INTELLIGENT CONTROLESYSTEEM 
MET EENVOUDIG MENU

iTec 5 (1 - 5 kW)

iTec 9 (2 - 9 kW)

iTec 16 (4 - 16 kW)

Thermia iTec
STANDARD

Thermia iTec 
Total Compact / Total *

• Intelligente aansturing
• Warm-watertank, 180-liter
• COptimum-gecontroleerde 

circulatiepomp Klasse A
• Onderdompelingsverwarmer
• Driewegklep voor verwarming 

of warm-waterproductie

Thermia iTec 
PLUS

• Intelligente aansturing
• Optimum-gecontroleerde 

circulatiepomp Klasse A 
• Onderdompelingsverwarmer
• Driewegklep voor verwarming 

of warm-waterproductie

•  Intelligente aansturing

* iTec Total: Extra vrije ruimte onderin de unit kan worden gebruikt voor een extra 60 litertank (verkrijgbaar als accessoire)   
  of voor het expansievat en/of hydraulische aansluitingen.
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thermia.comThermia warmtepompen

Pioniers in warmtepompen
De laatste 50 jaar hebben we al onze 
middelen en kennis gewijd aan de 
ontwikkeling en eindeloze verfijning 
van één product: de warmtepomp. 
Door onze focus op geothermische 
energie hebben wij wereldwijd een 
vooraanstaande kennis op het gebied 
van warmtepomptechnologie.

Ontwikkeld met passie
Het ontwikkelen van écht duurzame 
energieoplossingen kan alleen 
worden bereikt door gepassioneerde, 
toegewijde en compromisloze experts. 
Sommige van Europa’s hoogst 
gekwalificeerde ingenieurs vindt u in 
ons eigen R&D-centrum.

Ontstaan in Zweden
Al onze producten zijn ontwikkeld, 
geproduceerd en getest in Zweden, 
met toepassing van de nieuwste 
technologie en componenten van 
de hoogste kwaliteit. We zijn er 
trots op dat we ‘s werelds meest 
toonaangevende industriespecialist 
Danfoss tot onze technologiepartners 
mogen rekenen.

THERMIA

DE ULTIEME 
ENERGIELEVERANCIER 
SINDS 1923

www.geotherma.be

GeoTherma 
Ambachtenstraat 14a 

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


