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Gebruikt CO2 gas als koudemiddel

Een nieuwe generatie, 
energie-efficiënte, collectieve warmwateroplossing 

voor commerciële toepassingen
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WERELD’S
EERSTE

ROTARY & SCROLL COMPRESSOR

Het Q-ton verhaal
De hoogst efficiënte Q-ton is een lucht / water-
warmtepomp die CO2-gas als koelmiddel gebruikt, en 
die in uiteenlopende toepassingen voor de levering van 
sanitair warm water kan worden gebruikt. Q-ton heeft 
als eerste een tweetraps compressor die rotatie- en 
scroll technologie combineerd. Het onderhoudt een 
hoog rendement en verbetert de prestaties bij koude 
buitentemperaturen aanzienlijk.
 
MHI’s ontwikkelteam lanceerde deze nieuwe unieke 
lucht warmtepomp om maximale efficiëntie mogelijk 
te maken met een minimale CO2 footprint. Bovendien 
zijn wij van mening dat de CO2 warmtepomp, met de 
stijgende vraag naar koelmiddelen met een lage GWP 
waarde, de weg is om aan de toekomstige marktvraag 
en voorschriften te voldoen.

 
Q-ton voldoet aan een reeks uiteenlopende eisen, 
waaronder de noodzaak voor middelgrote tot grote 
sanitaire warmwaterproductie. Dit betekent een 
laag elektriciteitsverbruik en een hoge mate van 
milieuvriendelijkheid.

Wij zijn altijd oplossingsgericht geweest
Voor betere prestaties op het gebied van energie en 
CO2 reductie, is het nodig om de warmtebron en de 
warmte-opslagcapaciteit te beheren. Q-ton verzekerd 
dat dit compatibel is met de warmwater eisen op locatie. 
Bijvoorbeeld, een enkel bediengspaneel kan één unit 
met een capaciteit van 30kW tot 16 gekoppelde units 
(total 480kW)  regelen voor een betere functionaliteit. 
Hierdoor kan de Q-ton in een breed scala aan nieuwbouw 
en saneringsprojecten van alle capaciteiten worden 
gespecificeerd. Met een industrie verslaand coëfficiënt 
of performance van 4.3, is dit het ideale systeem om te  

voldoen aan de warmwaterbehoeften van commerciële 
gebouwen zoals  hotels, appartementencomplexen, 
wasserijen, restaurants, sportscholen, verzorgings- en 
ziekenhuizen, universiteiten, en de voedingsmiddelen 
industrie. Systemen kunnen worden ingesteld om aan 
specifieke eisen te kunnen voldoen en een regelaar met 
Touchscreen zorgt ervoor dat het systeem eenvoudig te 
bedienen is. Het gebruikersvriendelijke grafisch scherm, 
maakt het mogelijk om de productie en beschikbaarheid 
te monitoren.  

Het te
rugwinnen van 

warmte-energie uit d
e lucht

Zelfs bij extreem lage 

temperaturen (-25°C
)

Liters/ Dag 

3,000

Fitnesscentra/Restaurants

5,000

Gezondheidszorg/Universiteiten

10,000

Hotels / Spa’s

15,000

Appartementen

2e stap - SCROLL

1e stap - ROTARY

Gas injectie

Uniek 
gepatenteerde 

technologie

• De tweetraps combinatie 
vertoont aanzienlijk verbeterde 
prestaties bij lage en hoge 
omgevingstemperaturen. 

• Gasinjectie in de middelste 
drukkamer voor toename van de 
verwarmingscapaciteit

TWEETRAPS COMPRESSOR



Operation conditions: senior care home, 80 people, 8,000 L/day, 17°C conversion. 
The above figures have not been issued from a real site and should be considered as an indication only.
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Q-ton levert uitstekende prestaties en 
milieu voordelen voor een gevarieerd aantal 
toepassingen. Q-ton is uitzonderlijk energiezuinig 
wat resulteert in grote reducties in zowel stroom 
als CO2 uitstoot.

Q-ton gebruikt veilige en zeer efficiënte CO2 als 
koelmiddel wat milieuvriendelijk is omdat het een 
natuurlijk gas is zonder ecologisch gevaarlijke 

stoffen in vergelijking tot andere producten die 
standaard koelmiddelen gebruiken.

Verder zorgt de  Q-ton voor een constante 
warmwater toevoer van 60°C tot 90°C 
en behoudt deze capaciteit bij zeer lage 
omgevingstemperaturen. Daarom is er geen 
externe warmtebron nodigen waardoor er 
bespaart wordt op waardevolle installatietijd en 
kosten.  

• 60°C tot 90°C water zelfs bij buitentemperaturen van -25°C
• Het vermogen om 100% capaciteit te leveren tot -7°C 
 

• De hoogste COP in de markt (4.3 in gemiddeld seizoen)*
• Enorme reductie in zowel bedrijfskosten als CO2 uitstoot 
 

• GWP (Global Warming Potential) = 1
• ODP (Ozone Depletion Potential) = 0 
 

• Geavanceerd, maar eenvoudig te bedienen touch screen LCD
• Gebruikersvriendelijk instellen en snel vullen met één druk op de knop 
 

• Hoge kwaliteit robuuste technologie
• Lange levensverwachting

Hoge prestaties

Hoog rendement

Milieu verantwoord

Eenvoudige werking

Betrouwbaarheid

* Tussenseizoen omstandigheden: Lucht van 16°C, Water in 17°C, Water uit 65°C

Q-ton wil bijdragen aan het reduceren van de CO2  uitstoot voor elke organisatie verbonden met 
het Carbon Reduction Commitment (CRC). Als het elektriciteitsnet, door het verminderen van de 
uitstoot, groener wordt zal de besparing nog hoger worden.

Waarom Q-ton?
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Eenvoudige werking

Milieu voordelen

Hoe werkt de Q-ton

COP 4.3

-7oC      100

-25oC      90oC
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De hoogste industriële COP waarde 
COP4.3 (tussenseizoen)

Houdt 100% capaciteit tot  -7oC

90oC water zelfs in extreem koude ge-
bieden met temperaturen van wel -25°C
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Q-ton warmtepompen kunnen worden geconfigureerd als stand-alone units of men kan maximaal 16 units achter 
elkaar koppelen, waardoor dagelijks 3000 tot 100.000 liter warmwater kan worden gemaakt. Het Q-ton systeem kan 
eenvoudig op afstand worden bestuurd vanuit één eenvoudig bedieningspaneel. De Q-ton kan afhankelijk van uw 
behoeften, als een vervanging, aanvulling of compleet nieuw systeem worden geïnstalleerd.

Koudemiddelen zoals koolstof dioxide (R744) tast de ozonlaag niet aan (ODP = 0) en heeft de laagste Global War-
ming Potential GWP = 1 ). De Q-ton sluit daarom buitengewoon goed aan op de nieuwste bouwvoorschriften en 
heeft van BREEAM het predicaat “excellent” gekregen

• Geavanceerd bedieningspaneel met 
touch-screen. 

• Full dot liquid crystal display. 

• Zorgt voor een fijn regelbare werking om 
energie te besparen.

Q-ton voldoet aan ‘s werelds strengste 
milieu beoordelingsmethode en het 

beoordelingssysteem BREEAM.
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Vullen
Ongeacht zijn instelling is er 
altijd de mogelijkheid om de 
tank handmatig te vullen.

Verbindt tot 16 units met 1 afstandsbediening

Gebruikers vriendelijk
• Als eerste in de industrie een 

LCD paneel met een hoog 
gevoelig touch-screen. 

• Groot 3,8 inch full dot display.
• Back light functie.

Schema ingeven
Stel een tijdschema in zoals 
een wekelijks gebruikers 
patroon of piekgebruik.

Q-ton Capaciteitsbepaling

Q-ton streeft naar verlaging van de energiekosten en CO2 uitstoot. Het is het meest  
efficiënt wanneer koude water wordt gebruikt om de warmtepomp te voeden. Daarom 
wordt het koude water via de onderzijde van de gelaagde opslagtank toegevoerd

Elk opslagvat heeft vijf compartimenten waarin temperatuursensoren gemonteerd  
kunnen worden om het volume (in %) van warmwater in het vat op elk willekeurig  
moment te kunnen bepalen. De programmering van het regelsysteem om op specifieke 
gedeeltes van de dag een hoeveelheid warmwater te kunnen leveren, is gebaseerd op 
een balans tussen de vraag naar warmwater en de elektriciteitstarieven om levering tegen 
minimale kosten te garanderen.

Q-ton absorbeerd ‘vrije’ warmte van de buitenlucht en 
versterkt het om snel en efficiënt warmwater te genereren. 
Het genereert heet water tot 90°C zonder de noodzaak van 
een extra elektrisch verwarmingselement.

De Q-ton warmtepomp maakt gebruik van een spiraal 
koudemiddel dat ‘vrije’ warmte van de lucht absorbeert 
en een tweetraps compressor die het koelmiddel onder 
hogedruk brengt zodat de temperatuur verhoogd wordt. Een 
ingebouwde warmtewisselaar gebruikt de warmte van het 
koelmiddel om het water te verwarmen.

Heet water kan tijdens het elektrisch daltarief geproduceerd 
worden waarna deze, voor gebruik overdag, in een tank 
wordt opgeslagen. Q-ton produceert op efficiente wijze grote 
hoeveelheden heet water met behulp van de omgevingslucht 
en slechts een kleine hoeveelheid aan elektriciteit.

De Q-ton wordt meestal gebruikt ter vervanging van 
directe boilersystemen omdat zowel de watertoevoer, 
opslagtemperatuur en de capaciteit regelt.  
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8 x 4 (Length 70m)

Specificaties
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Afmetingen



We’ve always been 
solution focused.

For our customers it’s comforting to know that we always listen to
their needs when developing our products. As an engineering
company built on problem solving, we understand that not every
requirement has a ready-made answer. 

Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd (MHIAE) 
is a new company created by MHI for all HVAC solutions across
Europe. MHIAE offers high-efficiency systems for cooling and heating
air and water in residential, commercial and industrial applications.
As a reputable engineering company with vast expertise and
experience, we are fully equipped to meet all your HVAC needs. 

Licence Number : 00520

70 dB

 A

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D
 E
F
G

+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

X X L

2015 812/2013

ESA30E-25

3467

kWh/annum
1683

1909

Cert No: MCS HP0230     Technology: Heat Pump

STULZ GROEP B.V.
Weverij 7-9
1185ZE Amstelveen
Tel: 020 - 545 11 11
www.stulz-benelux.com
info@stulz.nl


