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IONIC HEATING introduceert een nieuwe CV Pomp
op basis van een oud principe. `Deze techniek wordt al 
jaren toegepast in militaire en ruimtevaart doeleinden, 
Maar nu voor iedereen bereikbaar.
De ionisatie CV pomp is een verwarmingsapparaat met 
een heel hoog rendement van meer dan 98%.
Stroom wordt door een geleidende vloeistof gestuurd 
in een thermobloc. Door deze energie gaan de 
moleculen sneller bewegen en wordt elektriciteit  in 
thermische energie omgezet. Deze warmte wordt 
doorgegeven aan het cv systeem.
Omdat er geen sprake is van een weerstand zoals bij 
gebruikelijke verwarmingssystemen is de ionisatie CV 
pomp heel snel op temperatuur.
(binnen een paar seconden)

Wat is nu het voordeel?

- De ionisatie pomp werkt op stroom en is dus overal toepasbaar, min. 1F+N aansluiting 16A/B
- Het werkingsprincipe is zeer betrouwbaar en al vele jaren in de ruimtevaart in gebruik. 
- Er vindt geen verbranding plaats dus geen uitstoot en geen CO vergiftiging.
- Geen gasaansluiting en schoorsteen meer nodig.
- De pompen zijn compact en overal te plaatsen
- Is ideaal te combineren met zonnepanelen en -boilers
- Niet onderhoudsgevoelig en gemakkelijk te monteren

Kies voor de nieuwste generatie van energiebesparende CV Pompen
(ook "ionisatiecv-ketel" of "ionenverwarmers" genoemd ), 
Geen hytech, maar reeds bewezen geavanceerde technologie die al  jaren in het leger en ruimtevaart wordt 
gebruikt. Gerenommeerd vanwege hun robuustheid en betrouwbaarheid in extreme gebruiks 
omstandigheden, gaan ionische pompen voor een revolutie in de verwarmingsector zorgen. Alleen al door 
hun eenvoud, hun aanpasbaarheid voor alle warmteafgifte systemen en hun constante prestaties.

Zeer zuinig en krachtig
economisch verantwoord

Eenvoudige installatie, 
klein formaat, 
onderhoudsvrij

Stil, robuust en 
bewezen techniek

Ecologische en eco-
verantwoord gebouwde ketels



 Ionic Heating

Technische data

Prestaties 9 kW 12 kW

Te verwarmen oppervlakte (m²) 

vTe verwarmen volume (m³) ≤ 450 m³
Op basis van Bouwbesluit 2012

Hydraulische data
Temperatuur bereik  30-80°C

2.5L

Primair circuit, bedrijfsdruk

Aansluitingen CV zijdig

Type warmte wisselaar
Laad verlies van de Ketel tot 1000 L/h 0,75 mCe

Maximum water temp. HP, ºC 100

-50Minimum ambient temperature, ºC

Electrische data

 Type Aansluiting 1F+N

Nominale spanning    230Vac /50hz      400Vac /50hz

Nominaal vermogen 9 kW

Fase intensiteit  

Aanbevolen minimale face aansluiting

13A 

16A/B

Bedrading en aansluitingen

Elektriciteit beveiligingsklasse

6 mm²

IP21

A f m e t i n g e n  

Breedte 350 mm

Hoogte 700 mm

Diepte 270 mm

Gewicht 21 Kg

Afmetingen

0,5 bar max
3/4”

Swep 30

≤ 180 m² 

Sound Level 15dB

≤ 600 m³

≤ 240 m² 

Vloeistof inhoud, Primair circuit

12 kW

18 A

25A/B

De Ruptura® ionische pompen 
worden geleverd met een garantie van 10 jaar * 
En zijn onderhoudsvriendelijk!
* 10 jaar voor verwarmingsdelen en 2 jaar voor alle andere componenten.

3F+N

3x8 A
3x10 A/B

12 kW
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