
Beschikt u over zonnepanelen en 
produceert u te veel aan elektriciteit? 
Al eens gedacht aan lucht- lucht 
warmtepomp?

In deze brochure vindt u meer 
informatie over warmtepompen.

AIRCONDITIONING 
& WARMTEPOMPEN 

INFOBROCHURE



HET BEDRIJF
De Witte Technics met als hoofdzetel Oostakker (Oost-Vlaanderen) en 
met filialen te MERKSEM (Antwerpen) • ANZEGEM (West-Vlaanderen) • 
ESSEN (Noorder Kempen) is een gerenommeerde firma in airconditioning 
en warmtepompen voor zowel industrie, kantoren, openbare diensten en 
woningbouw.

Vooral in deze laatste sector zijn onze diensten zeer gegeerd. 
De steeds warmere zomers en de extreem hoge temperaturen dragen daar 
onvermijdelijk toe bij.

Met onze 30 jaar ervaring in airco stellen we onze diensten ter beschikking 
voor de particuliere markt, door het aanbieden en realiseren van airco in 
slaapkamers en leefgedeeltes. 

Alles wordt door eigen personeel uitgevoerd, van bezoek ter plaatse over 
ontwerp tot uitvoering en afwerking.

Ons koeltechnisch personeel staat ter beschikking om alle uitdagingen het hoofd 
te bieden. Zij worden op regelmatige basis bijgeschoold door Panasonic.

Wij werken uitsluitend met het premium merk Panasonic, wat staat voor 
kwaliteit en een betaalbare airco/warmtepompinstallatie.

De Witte Technics beschikt over de nodige Certificaten:

VCA VeiligheidscertificaatKoeltechnisch bedrijf Rescert in aanvraag

IN
FO

BR
O

CH
U

RE
  •

 P
AG

IN
A 

2



WAT IS EEN LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP?

WAT IS EEN LUCHT-WATER 
WARMTEPOMP?

Lucht-lucht warmtepomp: energie (warmte of koude) wordt uit de buitenlucht gerecupereerd met behulp 
van een buitenunit. De binnenunit zorgt er dan voor dat deze energie gebruikt wordt om de binnenlucht te 
verwarmen of te koelen.

Onze toestellen kunnen zowel koelen als verwarmen. Daartoe wordt, door gebruik van een 4wegventiel,  
het koel- of warmteproces omgedraaid.

Lucht-water warmtepomp werkt op hetzelfde principe als een lucht-lucht warmtepomp. Alleen geeft hij de 
warmte niet af aan de lucht maar aan een vloeibare stof, meestal water of een waterglycolmengsel. Zo zijn 
er vele mogelijkheden om uw woning te verwarmen. Meestal wordt deze methode gebruikt om de woning te 
verwarmen met vloerverwarming en bekom je zo het beste rendement.

COMPRESSOR COMPRESSOR

CONDENSOR VERDAMPER

VENTIEL VENTIEL

BUITEN-
UNIT

BUITEN-
UNIT

BINNEN-
UNIT

BINNEN-
UNIT

VERWARMEN KOELEN

VERDAMPER CONDENSOR

WARMTEBRON WARMTEPOMP AFGIFTE WARMTE

COMPRESSIE

EXPANSIE

verdampen condenseren
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PERFECTE COMBINATIE ZONNEPANELEN 
GECOMBINEERD MET WARMTEPOMPEN 
VERWARMEN OF KOELEN

De Warmtepompen van Panasonic hebben normaal al een lager verbruik wanneer je puur elektrisch gaat 
verwarmen. Verwarmen met een warmtepomp is in vergelijking met elektrisch verwarmen 1/3 voordeliger 
op gebied van elektrisch verbruik.  

Je hebt ook sneller een warm gevoel omdat deze binnenunit de lucht verwarmt. In tegenstelling tot 
radiatoren/vloerverwarming werkt deze op het principe van stralingswarmte.

Zonnepanelen zijn uiteraard een uitstekende investering waarmee u het teveel aan energie kunt 
gebruiken om (gratis) uw huis te verwarmen of te koelen. Een bijkomend voordeel is dat jouw woning 
daarmee CO2 neutraal wordt!

Energie uit de 
buitenlucht

verwarming aan
elektriciteit

verwarming

Elektrische
verwarming

4,8 kW 4,8 kW 4,8 kW

1kW aan 
elektriciteit

*COP van 4,8 voor de modellen CU-2Z35TBE en CU-5Z90TBE, COP berekening is gebaseerd op EN14511

IN
FO

BR
O

CH
U

RE
  •

 P
AG

IN
A 

4



WAAROM HET MERK PANASONIC?
Met Panasonic beschik je over een airconditioner waarvan de unit stil en effectief op de achtergrond werkt, en 
tegelijkertijd zijn impact op het milieu minimaliseert.

Klanten die onze producten gebruiken genieten jarenlang van een hoog rendement. Als onderdeel van ons 
rigoureus ontwerp- en ontwikkelingsproces, ondergaan  de airconditioners van Panasonic een reeks strenge 
testen op gebied van duurzaamheid, waterdichtheid, schokbestendigheid en geluidsproductie om hun 
effectiviteit en betrouwbaarheid op lange termijn te verzekeren.

De Panasonic Onderdelen voldoen in ieder land aan regelgeving en kwaliteitsvereisten en overschrijden die zelfs. 
Zo wordt de hars, die gebruikt wordt bij het maken van de propeller van de ventilator, getest met behulp van een 
spanningstest. 

Door te voldoen aan de Europese RoHS-richtlijn worden geen schadelijke stoffen gebruikt bij het maken van onze 
units.
Het geavanceerd productieproces zorgt ervoor dat aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan.

REPUTATIE PANASONIC
Om de reputatie van het bedrijf Panasonic wereldwijd in stand te houden streeft Panasonic continu naar het 
leveren van de hoogste kwaliteit met de laagst mogelijke impact op het milieu.

DUURZAAMHEID
Panasonic garandeert een lange levensduur van uw unit. 
Daarom onderwerpt Panasonic hun airconditioners aan 
reeks strenge duurzaamheidstesten zoals:

• langdurige continutesten op omstandigheden 
die veel zwaarder zijn dan de daadwerkelijke 
omstandigheden.

• betrouwbaarheidstesten op de compressor zorgen 
ervoor om op lange termijn prestaties te leveren 
onder zware omstandigheden.

• waterdichtheidstesten waarbij de unit wordt 
blootgesteld aan regen en wind.



KOELMIDDEL R32

LUCHTZUIVERING

Door het gebruik van het R32 Koelmiddel op 
al onze residentiële toestellen moet u niet 
voldoen aan continue lektestcontroles. 

Dankzij de Nanoe X TM-technologie kunnen virussen, 
bacteriën, schimmels en allergenen zoals pollen 
geweerd worden. Deze technologie neutraliseert 
ook geurtjes om een aangenamere en gezondere 
omgeving te creëren. De PM2.5 Filter filtert op zijn 
beurt alle fijne deeltjes kleiner dan 2.5 micron. Net 
als uitlaatdeeltjes.

Deze technologie is alleen beschikbaar op Etherea 
Z en Vloermodel. Bij andere toestellen zit ook een 
filter.  

1 BUITENUNIT VOOR 
5 BINNEN TOESTELLEN
EENVOUDIGE INSTALLATIE

• Systeemaansluitingen tussen 3,2 en 18,3 kW
• Ruime keuze aan aansluitbare binnenunits
• Tot 5 binnenunits op één buitenunit
• Diameters van koudemiddelaansluitingen identiek 

voor alle modellen
• Per binnen unit regelbaar
• Alleen vergrendeling voor verwarmen
• Verbindt met de GBS: KNX en Modbus (optioneel)

PRESTATIES

• Energieklassen tot A +++ / A ++
• Verwarming gegarandeerd tot -15°C
• Koeling tot + 46 ° C
• Werkt met koelvloeistof R32: efficiënter, minder 

vervuilen
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ONZE PANASONIC PRODUCTEN

WANDMODEL ETHEREA Z 

op aanvraag grijs beschikbaar

 9 Nanoe X Technologie

 9 Koelen/ verwarmen

 9 Smartphone control inbegrepen

R32 A+++ 19db 295 x 919 x 194

Van 1,6KW tot 7,1KW koelvermogen

WANDMODEL TZ

 9 Koelen/ verwarmen

 9 Optie smartphone control 

R32 A++ 20db 290 x 799 x 197

UFE-VLOERMODEL

 9 Nanoe X Technologie

 9 Koelen/ verwarmen

 9 Optie smartphone control

R32 A++  20-38db 600 x 750 x 207

Van 2,5KW tot 5KW koelvermogen

PLAFONDUNIT

 9 4weg cassette 60*60 UB4

 9 Koelen/ verwarmen

 9 Optie smartphone control

R32 A++ 22-38db 51 x 700 x 700

Van 2,5KW tot 5KW koelvermogen

KANAALUNIT

 9 Lage statische druk 

 9 kanaalmodel UD3

 9 Koelen

 9 Optie smartphone control

R32 A+ 24-41db 200 x 750 x 640

Van 2,5KW tot 6KW koelvermogen

Van 1,6KW tot 7,1KW koelvermogen



Bezoek onze website 
en maak een afspraak

CONTACT
De Witte Technics Tel.: 09/251 80 80
Daknamstraat 2  www.dewittetechnics.be
9041 Oostakker  Info@dewittetechnics.be

Design by www.wearestardust.be


