MEER DAN 10 JAAR
ERVARING
Honderden installaties zijn de laatste
10 jaar gerealiseerd met
multifunctionele units in toepassingen
voor woningen,
winkels, kantoorgebouwen,
industriecomplexen, ziekenhuizen,
klinieken en ontvangststructuren
in het algemeen.
Kantoorgebouw, Milaan - ITALIË

KANTOOR

KANTOOR

EFFICIËNTE TECHNOLOGIE
EXP Systems maakt het mogelijk een installatie
compleet met klimaatbeheersing en de productie
van sanitair warm water te realiseren, waarbij dus
met één enkele eenheid en één enkele besteding,
de door de compressor verstrekte energie, een dubbel resultaat verkregen wordt ter garantie van hoge
prestaties in termen van energie eﬃciëntie.

VEELZIJDIG SYSTEEM
NOORD

ZUID

EXP Systems is een warmtepomp van de vierde
generatie die warm water en koud water zowel
gecombineerd als afzonderlijk produceert, voor
installaties met 4-pijpsystemen en 2-pijpsystemen
met productie van sanitair warm water.

BETROUWBARE UNIT
Gelijktijdige en afzonderlijke productie van koud water voor de airconditioning en warm water voor de verwarming, om comfort mogelijk te maken in
gebouwen met gediﬀerentieerde, interne, thermische belastingen, die ook
het gevolg zijn van de verschillende gebruiksvormen van het gebouw (een
kantoorgebouw bijvoorbeeld).
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Kosten elektrische energie:
0,15 €/kWh
Kosten methaan: 0,6 €/m3

Analyse uitgevoerd op een kantoorgebouw in Milaan, door het jaarverbruik van
een multifunctionele unit EXP Systems TXAVBZ 2550 van 550 kW te vergelijken
met dat van een traditioneel systeem, bestaande uit een waterkoelaggregaat
voor de zomer-/winterwerking en uit een ketel voor de verwarming.

EXP Systems voldoet, dankzij zijn innovatieve beheerlogica, aan de eisen van koeling en verwarming met
een tot het minimum gereduceerd aantal stilstanden
en herstarten van de compressoren, hetgeen als
voordelig eﬀect de lange levensduur van alle componenten van het koelcircuit tot gevolg heeft.

FLEXIBELE OPSTELLING
EXP Systems past zich aan de diverse eisen van
de opstelling van de installatie aan, dankzij zijn
talrijke conﬁguraties en accessoires die er een
plug&play van maken.

ECOLOGISCHE OPLOSSING
EXP Systems kan gedeﬁnieerd worden als een
ecologische, multifunctionele unit die het milieu
respecteert omdat het de eﬃciënte evolutie
van de elektrische warmtepomp is die in
overeenstemming is met de strengste Europese
richtlijnen. De hoge rendementen in de werkwijze
met warmteterugwinning vergroten het verschil
ten opzichte van de traditionele systemen omdat
ze zo de rechtstreekse en onrechtstreekse emissies
verlagen die aan het broeikaseﬀect bijdragen.

…DE INTELLIGENTE OPLOSSING
EXP Systems is de intelligente oplossing voor de vraag naar
airconditioning in systemen waarin de vraag naar verwarming
tijdelijk met, dan wel onafhankelkijk van, de vraag naar koeling
gecombineerd wordt. De units passen zich zo aan de verschillende
soorten systemen aan en garanderen een unieke eﬃciëntie en
veelzijdigheid.
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EFFICIËNTE TECHNOLOGIE
EXP Systems vertegenwoordigt vandaag de technologie
die de meest eﬃciënte oplossing voor de gecombineerde
werking van warm- en koudwaterproductie garandeert en
bereikt ook TER-waarden hoger dan 8.
Met EXP Systems veranderen de seizoenskoeling en
-verwarming in een eﬃciënte klimaatbeheersing gedurende
het gehele jaar, voor gegarandeerd comfort.

TER tot 8,33
(*)

Het brede gamma multifunctionele warmtepompen met luchtcondensatie is ontworpen om aan
de meervoudige eisen van de warm- en koudwaterproductie te voldoen met ook energetische
eﬃciëntiewaarden van klasse A.
De koelcomponenten zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van hermetische en semi-hermetische
scroll compressoren met schroef van de laatste generatie, met gebruik van respectievelijk R410A en
R134a gas.

(*) TER = total eﬃciency ratio in de werkwijze met volledige terugwinning van de condensatiewarmte

AdaptiveFunctionPlus: verandering
van de uitlaattemperatuur op grond
van de belasting van het systeem
Temperatuur
uitlaatwater (°C)

T2
35°C

De units van het gamma Y-PACK EXP en
Y-FLOW EXP, die uitgerust zijn met het
revolutionaire AF+ (Adaptive Function Plus),
een octrooi van Rhoss, maken het mogelijk
het set-point aan te passen al naargelang
de belasting van de installatie, ten behoeve
van een bijkomende energiebesparing.
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TER tot 8,37
(*)

29 multifunctionele warmtepompen van de 4e generatie met watercondensatie en een vermogen
tot meer dan 700 kW maken een precieze en punctuele keuze van het model mogelijk, zonder dat
vermogen verloren gaat.
De eﬃciëntie in de gecombineerde werkwijze met terugwinning van de condensatiewarmte
kan TER-waarden tot 8,37 bereiken, met gedurende het gehele jaar de garantie van een hoge
energiebesparing.

UNITS VOOR 2-PIJPSYSTEMEN EN
4-PIJPSYSTEMEN
De units EXP Systems zijn ontworpen om in installaties
met 2-pijpsystemen te werken, met productie van sanitair
warm water, en in de installaties met 4-pijpsystemen.
Deze ﬂexibiliteit staat gebruik in talrijke soorten constructies
toe en maakt het mogelijk om de gebruiksbestemming later
eventueel te veranderen.

WARM EN KOUD WATER UIT EEN ENKELE UNIT
De units EXP Systems zijn ontstaan om met een enkele machine aan de gelijktijdige en
afzondelijke verzoeken om warm en koud water te voldoen, zodat het energieverbruik
geoptimaliseerd en het beheer van het systeem vereenvoudigd wordt.
Ze zijn eenvoudig te installeren, ook dankzij de mogelijkheid om de hydraulische componenten in de units geassembleerd te hebben, ze vereisen geen speciaal onderhoud en
garanderen een uiterst betrouwbare werking.

DE WERKING
De units EXP Systems zijn in staat om in de installaties met 2-pijpsystemen te werken, met
productie van sanitair warm water, en in de installaties met 4-pijpsystemen. Deze ﬂexibiliteit maakt het gebruik in talrijke constructietypologieën mogelijk.
Het hart van het systeem wordt gevormd door de allernieuwste elektronische controle
en de door Rhoss bestudeerde beheerlogica om in de 2 werkwijzen AUTOMATIC en SELECT aan alle verzoeken van het systeem te voldoen.
In woonomgevingen - in huizen en woningen met afzonderlijke systemen of in woongebouwen met gecentraliseerde systemen - in hotels, in verzorgingstehuizen, in sportscholen en
in ontvangststructuren in het algemeen, bestaat naast de behoefte aan klimaatbeheersing
en luchtbehandeling vaak de noodzaak om warm water voor sanitair gebruik te produceren.
EXP Systems brengt in de conﬁguratie voor 2-pijpsystemen deze taak gedurende het
gehele jaar met maximale ﬂexibiliteit ten uitvoering.
In kantoor- en dienstverleningsgebouwen vragen de moderne klimaatbeheersingssystemen steeds vaker om de gelijktijdige productie van warm en koud water.
De verbetering van de termische isolatie van de structuren, de verhoging van de thermische ladingen door de verlichting en de aanwezigheid van grote glazen oppervlakken,
hebben tot gevolg dat de installatie in de tussenseizoenen enkele zones moet koelen en
gelijktijdig andere moet verwarmen. In dit geval stelt EXP Systems in de conﬁguratie met
4-pijpsystemen een volledige en zeer voordelige oplossing voor.
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DE VERPERSOONLIJKTE OPLOSSINGEN
In de systemen, die continu in evolutie zijn, met
verpersoonlijkte verzoeken die met de installatie verband
houden, verstrekt Rhoss ondersteuning en advies voor de
units die het meest geschikt zijn voor het project.
Vakkundige technici en technisch-commerciële vakmensen volgen
de markt en de markttendenzen en stellen oplossingen voor.
Rhoss biedt de mogelijkheid om de unit EXP Systems te testen
door op passende wijze een testomgeving in het laboratorium
R&D Lab tot stand te brengen. Hierdoor kan de opdrachtgever de
werking van de unit EXP Systems in de reële werkomstandigheden
waarvoor de unit gekozen en gekocht is simuleren en testen.

RHOSS R&D Lab - TEST

Gelijktijdige en afzonderlijke productie van warm water en koud water voor het systeem
Test in het laboratorium R&D Lab voor de kwaliﬁcatie van een TXAVQZ 2380 die in Varese (Italy) geïnstalleerd is

EXP Systems - Van idee tot installatie:
1. ADVIES EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING
AAN DE PROJECTONTWERPER VOOR DE
KEUZE VAN DE MEEST GESCHIKTE UNITS VOOR
HET PROJECT
2. SELECTIE VAN DE EXP SYSTEMS UNITS IN DE
REËLE WERKOMSTANDIGHEDEN
3. BEOORDELING VAN DE CONSTRUCTIE-OPTIES
EN DE ACCESSOIRES DIE HET BEST AAN DE
INSTALLATIE-EISEN VAN HET SYSTEEM VOLDOEN

4. WITNESS TEST, GEREALISEERD IN HET
LABORATORIUM R&D Lab RHOSS OF IN DE
KLIMAATKAMER, VOOR DE REËLE SIMULATIE
VAN DE PERFORMANTIE VAN DE UNITS IN DE
DEFINITIEVE GEBRUIKSBESTEMMING
5. OPSTART VAN DE EXP SYSTEMS UNITS DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN DE HELE
WERELD

Electricité De France, Marseille - FRANKRIJK / Frere Hospital, East London - SOUTH AFRICA / Wetenschapspark,
Stevenage - UK
Directiecentrum “Torre EVA”, Mestre - ITALIË / Universidad Politécnica de Madrid. Faculty of Computer
Sciences – SPAIN / Vyncolit – Kantoren en Procestoepassingen, Gent - BELGIË

Gelijktijdige en afzonderlijke productie van warm water en koud water voor het systeem
Test in het laboratorium R&D Lab voor de kwaliﬁcatie van een TXHVIZ 2590 die op de GREEN CAMPUS - Universiteitswoningen - Universiteit
van Pavia - ITALIË geïnstalleerd is

DE GAMMA'S EN DE TOEPASSINGEN
EXP Systems is voor Rhoss op de eerste plaats een
ontwerpﬁlosoﬁe met een 10 jaar durende bestendigheid.
De gamma's bieden oplossingen met schroef- en
scrollcompressoren, met de gassen R134a en R410A, met
luchtcondensatie en watercondensatie, om de veelvoudige
toepassingstypologieën met elkaar te combineren.
De units van EXP Systems worden ontworpen om energie-eﬃciëntie
op hoge niveaus te bereiken en om werkvelden te garanderen die
de werking gedurende het gehele jaar mogelijk maken.
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Compact-Y EXP
TXAEY 117÷133

Compact-Y EXP
TXAEY 245÷265

Comby-Flow EXP
TXHEY 105÷112

Y-Pack EXP
TXAEY 280÷4320

Z-Power EXP
TXAVZ 2420÷2700

Z-Flow EXP
TXHVZ 2410÷2740

Y-Flow EXP
TXHEY 245÷4450
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WAAR KAN EXP SYSTEMS
GEBRUIKT WORDEN
✓ Oplossing voor verwarming, koeling en de
productie van sanitair warm water
• in nieuwe gebouwen
• in bestaande gebouwen met gehele of
gedeeltelijke vervanging van het verwarmingssysteem
✓ Geschikt voor binnenunits met middelhoge of lage
temperatuur
✓ Ideaal voor:

HOTELS
RESTAURANTS
PENSIONS

Rhoss Service biedt advies, ondersteuning en
assistentieprogramma's aan om de klant beter
van dienst te kunnen zijn.
De assistentiedienst biedt haar ervaring met het
starten van de multifunctionele units aan in de hele
wereld en brengt een rechtstreeks contact met de
klant tot stand, ook dankzij de mogelijkheid om de
assistentieprogramma's te verpersoonlijken.
Rhoss Service geeft WAARDE aan de moderne
HVAC-systemen.

WONINGEN
WOONGEBOUWEN

WELZIJNSCENTRA
SPORTSCHOLEN

- 10°C
55°C

ZIEKENHUIZEN
KLINIEKEN
VERZORGINGSTEHUIZEN

Productie van warm water tot 55°C
De multifunctionele units EXP Systems kunnen
warm water tot 55°C produceren met ruime
werklimieten, om te voldoen aan de eisen van de
modernste systemen.

DIENSTVERLENING EN
DIENSTEN

De units met luchtcondensatie, semi-hermetische
compressoren met schroef en het koelgas R134a,
bereiken tijdens de winterwerking limieten van
de buitenluchttemperatuur van -10°C met een
warmwaterproductie tot 50°C.
De units van de laatste generatie, met
luchtcondensatie, scroll-compressoren en het
koelgas R410A, zijn ontworpen om tijdens
de werking in de winter warm water tot 45°C
met een buitenluchttemperatuur van -10°C te
produceren.

WINKELCENTRA

Meer dan 10 jaar ervaring in de productie van
multifunctionele warmtepompen

•

Betrouwbare en eﬃciënte EXP-gamma's met
TER-waarden tot 8,37

•

Veelzijdige multifunctionele units voor 2-pijpsystemen
en 4-pijpsystemen

•

Warmtepompen van de 4e generatie met een
energiebesparing tot 30% in vergelijking met een
traditioneel systeem

•

Verpersoonlijkte oplossingen voor veeleisende installaties

...en dit alles met één enkele unit!
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•

De firma RHOSS SPA wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in dit drukwerk en
behoudt zich de vrijheid voor de kenmerken van haar producten te wijzigen, zonder dit vooraf te melden.

EXP Systems van RHOSS,
de intelligente oplossing!

