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BRINE/WATER WARMTEPOMP PWZS

De plaatsbespaarder,
modern en compact design.

alterra PWZS



Voordelen voor de installateur

   Compleet toestel – snelle en eenvoudige 
installatie

   Uniek transportconcept – gescheiden 
transport mogelijk

   Slank toestel – gemakkelijk hanteerbaar
   Geïntegreerd rvs buffervat
   Flexibele opstellings- en aansluitmogelijkheden
   Warmtemeting en energiezuinige circulatie- 
pompen geïntegreerd

   Aanvoertemperatuur tot + 65 °C mogelijk
   Met 230 V aansluitspanning ideaal voor renovatie

Type Artikelnummer Vermogensgegevens Toestel Energielabel
Verwarmings-

vermogen COP Geluidsdruk-
niveau

[dB(A)]

Afmetingen [mm] Gewicht [kg] Combi-toestel –  
I.c.m. ruimte- verwarming 

met regelaar[kW] B x D x H Totaal Zonder  
modulebox

PWZS 42H1S 10071042 4,60 4,60 31 598 x 626 x 1850 215 125 A++

PWZS 62H1S 10071142 5,80 4,80 31 598 x 626 x 1850 220 125 A++

De plaatsbespaarder – modern en compact design.
PWZS 4 – 6 kW – Brine/water warmtepomp

A++
PV READY

65°C

alterra PWZS 4 – 6 kW, 1 ~ 230 V

De toestellen zijn gevuld met het koudemiddel R410A

Alle gegevens volgens EN 14511 bij B0/W35
Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden

Voordelen voor de gebruiker

   Energiezuinig – lage bedrijfskosten
   Fluisterstil – tijdens bedrijf nauwelijks hoorbaar
   Eenvoudige bediening
   Uniek bedieningsconcept
   Verwarmen en warm tapwater bereiden 

met één toestel
   Weinig plaats nodig
   Comfortabel te bedienen dankzij alpha app en 

alpha web, via internet en smartphone
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De robuuste stalen behuizing in zuiver wit toont de kwa-
liteit van de warmtepomp. Het toestel past daarmee ook 
perfect in een woonruimte. Met de compacte afmetingen 
600 x 620 x 1850 mm past de warmtepomp overal in huis en 
hoort deze met zijn eigenschappen tot de warmtepompen 
met de kleinste plaatsbehoefte.

Verwarming en warm tapwaterbereiding in één toestel. De 
warmtepomp zorgt voor comfortabele warmte in de winter 
en hygiënisch warm tapwater op ieder gewenst moment. 
De toestellen kunnen overal worden ingezet, zowel in 
eengezinswoningen als in rijtjeshuizen en zowel voor 
nieuwbouw als voor renovatie!


