WHCEP Mini sjövärmeväxlare
9,6 kW

En ny unik produkt som nyttjar
solenergi via vattensystem.
Energiupptag med en värmepump.
Energi för uppvärmning och kyla
av hus, villor, små industri-byggnader.

• Inga extra tyngder behövs
• ½ priset av borrhål
• Bättre upptagning av energi än kollektor
som sjunker ner i bottengyttjan
• Betydligt lättare att installera
• Installationstid ¼ av vanlig sjökollektor
• Kan även installeras på vintern
• Flera mini växlare kan installeras
parallellt

WHCEP 9KW to 3MW patent pend. and design protected

WHCEP Mini
En ny unik produkt för sjövärme

Installation även på vintern

Vattnet i sjöar och hav är en utmärk
energikälla för värmepumpar, men
installation av rör på det traditionella
sättet med tyngder varannan meter känns
ofta för tidskrävande och arbetsam.
WHCEP Mini är en ny innovation som ger
lättare och snabbare installation av vattenväxlare. WHCEP Mini
utvinner energi ur vattnet, och med hjälp av värmepump kan
energin användas till värme och varmvatten. Växlaren behöver inte
extra vikter, 90 mm ramrören fylls med betong och fungerar som
tyngder.

Sjövärmekollektorer installeras vanligen på sommaren, men
WHCEP Mini kan med fördel installeras även på vintern.

Flera WHCEP Mini kan installeras parallellt
3m

3m

• Värmepump 6-13 kW, 1 Mini växlare
• Värmepumpar 14-28 kW, 2 Mini växlare

Installationen snabbt och smidigt

• Värmepumpar, 29-42 kW, 3 Mini växlare
• Värmepumpar, 43-57 kW, 4 Mini växlare

1. Ställ WHCEP Mini
på stranden

2. Anslut matarrören 3. Fyll 90 mm rör
med betong

4. När rören är fyllda med betong, kan
växlaren flyttas till sänkningsplatsen. Så
länge kollektorrören är luftfyllda, hålls
växlaren flytande.

3m

Att beakta vid installation
• Djupleken bör vara minst 3 m där WHCEP
Mini installeras
• Skydda rören vid stranden från isens
påverkan genom att använda skyddsrör
och gräv ner skyddsrören
• Isolera returröret till värmepumpen

5.Fyll växlaren med
brine (ca 180 l) varvid
växlaren sjunker

Teknisk specifikation:
• Kyleffekt är 9,6 kW vid 4º C vattentemperatur
• Etahanol blandning ca 180 liter
• Energi för en 13 kW värmepump
• Ramrören fylls med cirka 63 liter betong
• 100% i PE-plast
• Korrosionsbeständig
• Längd 1450 mm
• Diameter ca 1300 mm
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