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Kompaktaggregat – 
Komfort ventilation OG jordvarme

Ventilation, Varme, Køling 
OG Varmt vand

x² S Serien

indekl ima :  intel l igent og enkel t



Komfort
Komfortventilationen med 
varmegenvinding sørger 
ikke kun for en høj 
luftkvalitet, men derudover 
også for den korrekte 
luftfugtighed, i boligen og 
ved anvendelse af den 
enestående CO2-baserede 
Luftmængderegulering 
ligeledes i vinterhalvåret.

Lydløs
Flotte lyddata ved 
andvendelse af en massiv/ 
tung stålplade-konstruktion.

Enkelt
Man behøver ingen 
brugervejledning kun en 
finger der følger de enkle 
henvisninger på 
touchskærmen. Den 
fuldautomatiske styring 
sikrer komponenternes 
intilligente sammenspil.

psiioTOUCH

Enestående OG eksklusiv:

›› psiioINSIDE
Det intelligente styresystem fra 
drexel und weiss

Som 
standard 
Om vinteren dejlig varme, 
om sommeren behagelig 
kølighed og i overgangs-
tiden bruges den 
patenterede bad-varme 
funktion. Den velafprøvede 
og effektive passive køling 
er som standard indbygget i 
systemet.

TT Steuerung ist ohne 

Plads-
besparende 
opbygning
Den kompakte opbygning af 
varmepumpe, ventilation og 
varmtvandsbeholder 
resulterer i et pladsbehov 
p¬ under 1mĮ.

Lave om-
kostninger 
Lave varme og drifts-
omkostninger, minimerede 
omkostninger til montage, 
optimalt pris-/ 
ydelsesforhold ved 
anskaffelse, energi-
besparelse ved udnyttelse af 
varmepumpens overskuds-
varme til luftforvarmning.

pumpe.

En styring OG alt fungerer. 
Når flere systemer skal fungere sammen, er det meget vigtigt, at styringen af disse 
systemer er afstemt og ikke modarbejder hinanden. Denne afstemning er en realitet ved 
alle kompaktaggregater i x²-Serien. Frisk luft, varmt vand, behagelig varme i vintertiden 
og svalende kølighed om sommeren. Det hele overvåges og reguleres af systemernes 
centrale hjerne – psiioSYSTEM, som også sørger for reguleringen af tillægssystemer 
som solvarme, eksterne varmekilder og skyggefunktion. 

Intelligent: Samspillet mellem alle de forbundene komponenter er færdigudviklet og 
afprøvet gennem mange års erfaring.
Enkelt: Betjeningen og overvågningen af anlægget foretages via et betjeningspanel med 
en letforståelig og logisk menu.

Der står fem beholdervarianter til rådighed: Tre varmtvandsbeholdere med volumener på 
henholdsvis 300, 400 og 500 liter,  to samt solvarmebeholdere med volumener på 560 og 
820 liter. Med en 560 eller 820 liter solvarmebeholder kan en del af rumopvarmningen 
dækkes med solvarme. Solvarmeanlægget kan, sammen med alle andre komponenter, 
styres af psiioSYSTEM.

x2 S3 x2 S5 x2 S7 x2 S9
Luftmængde / max luftmængde (100 Pa ekstern.) 160 / 300 m³/h

Temperaturvirkningsgrad indblæsningsluft 89%
Temperaturvirkningsgrad afkastluft effektiv iht. PHI 83%
Strømeffektivitet iht. PHI 0,32 Wh/m³

Termisk ydelse VP 3960 W 5030 W 7650 W 9950 W

Optagen effekt VP 895 W 1170 W 1650 W 2065 W

Varmeydelse Brine 0 vand 35 3595 W 4600 W 7200 W 9500 W

COP 4,4 4,3 4,7 4,5

Flow Brine / Varmesystem 21 / 12 l/min 21 / 12 l/min 29 / 21 l/min 36 / 27 l/min

Ydelse passivkøling 2500 W

Lydtryksniveau indblæsning / udsugning 58 / 40 dB(A)

Lydtryksniveau kabinet 42 dB(A)

Dimensioner B/D/H mm 600/600/1635

Vægt 180 kg 185 kg 205 kg 205 kg

Strømforsyning 400 V / 50 Hz

Energieffektivitetsklasse * iht. EUV 811/2013 ved gennemsnitligt klima

Energieffektivitetsklasse fremløb 35°C A++

Energieffektivitetsklasse fremløb 55°C A+

Energieffektivitetsklasse varmtvand Lastprofil L * A  

Energieffektivitetsklasse ventilation behovsreguleret A+

x² S Serien
Kompaktaggregat - Komfort ventilation med jordvarmepumpe        



Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

1 x²S Kompaktaggregat:
2 Udeluft: Friskluft
3  Tilluft: Tilførsel af varm filtreret luft
4 Fraluft: Tilbageførsel af brugt luft
5 Afkastluft: Bortledning af brugt afkølet luft
6 Beholder: Varmtvands- eller solvarmebeholder
7 Jordvarme: Varmeoptager
8 Badvarme funktion: Uden for varmesæsonon opvarmer 
kompaktagreggatet x² dele af gulvvarmesystemet
9 Gulvvarmesystemet (Gulvkøling om sommeren)

SandEnergi ApS

SandEnergi  

har, siden 2010, været 
forhandlere af drexel und 
weiss varmepumpe- og 
ventilationssystemer, og 
vores kunder har været, og 
er stadig, yderst tilfredse 
med den løsning, hver især 
har fået installeret. 
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indeklima : intelligent og enkelt

Eksempel på opstilling:
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drexel und weiss Import DK 
SandEnergi ApS

Stenløse Bygade 5
5260 Odense S

T +45 70 30 25 30
info@sandenergi.dk
www.sandenergi.dk

indeklima : Intelligent og enkelt




