
tapwateroplossing Q-ton

Q-ton

Een nieuwe generatie,  
energie-efficiënte, warm 
tapwateroplossingen.

60 °C tot 90 °C bij buitentemperaturen tot -25 °C



WERELD’s
EERSTE

ROTERENDE- EN SCROLLCOMPRESSOR

Het verhaal achter Q-ton
De uiterst efficiënte Q-ton is een lucht-waterwarmtepomp die werkt 
met CO2-gas als koudemiddel. Het kan worden gebruikt in talloze 
toepassingen voor het leveren van warm tapwater. De Q-ton heeft 
de eerste tweetrapscompressor ter wereld die de roterende- en 
scrolltechnologie combineert. Bij lage buitentemperaturen behoudt het 
systeem zijn hoge efficiëntie en uitstekende prestaties.
 
Het ontwerpteam van MHI lanceerde deze unieke en innovatieve 
lucht-warmtepomp om een maximale efficiëntie met een minimale 
ecologische voetafdruk mogelijk te maken. Door de toenemende druk 
om koudemiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP; 
Global Warming Potential) te gebruiken, zijn wij van mening dat CO2-
warmtepompen de aangewezen weg vormen om in de toekomst te 
voldoen aan zowel toekomstige voorschriften als trends in de markt.

Q-ton is dé oplossing voor een reeks uiteenlopende behoeften, 
waaronder de noodzaak voor het leveren van middelmatig tot grote 
hoeveelheden warm water. En dat bij een laag elektriciteitsverbruik en 
een hoge mate van milieuvriendelijkheid.
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• De combinatie van de twee trappen 
zorgt voor aanzienlijk verbeterde 
prestaties bij zowel lage als hoge 
omgevingstemperaturen. 

• Gasinjectie in de middelhogedrukkamer om 
de verwarmingscapaciteit te verhogen.

TWEETRAPSCOMPRESSOR

Wij zijn altijd oplossingsgericht
Om het energetische rendement te verhogen en de koolstofuitstoot te 
verlagen is het noodzakelijk om zowel de warmtebron als de warmte-
opslagcapaciteit te bewaken. Q-ton garandeert dat dit compatibel is 
met de warmwatereisen op de installatielocatie. Voor een verbeterde 
functionaliteit kan een bedieningspaneel op afstand bijvoorbeeld een 
unit besturen met een verwarmingscapaciteit van 30 kW, maar ook 
tot wel 16 gekoppelde units (tot een totaal van 480 kW). Hierdoor 
kan de Q-ton worden toegepast in een breed scala nieuwbouw- of 
renovatietoepassingen in alle groottes. 

 

Met de allerhoogste prestatiecoëfficient in de markt (4,3) is Q-ton 
het ideale systeem voor het vervullen van warm watereisen. 
De Q-ton is inzetbaar in commercieel vastgoed zoals hotels, 
appartementsgebouwen, restaurants, fitnesscentra, universiteiten, 
ziekenhuizen, verzorgingshuizen maar ook in de industrie zoals 
wasserijen en in de voedingsindustrie, enz. 

De systemen kunnen worden samengesteld om te voldoen aan 
klantspecifieke eisen. De controller met touchscreen maakt het 
systeem eenvoudig te bedienen. Bovendien kan de productie en 
beschikbaarheid van warm water via het gebruiksvriendelijke 
grafische display worden gecontroleerd. 

liter/dag 

3000

Fitnesscentra/restaurants

5000

Verzorgingshuizen/universiteiten

10.000

Hotels/wellnesscentra

15.000

Appartementsgebouwen
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Bedrijfsomstandigheden: verzorgingshuis, 80 personen, 8.000 liter/dag, 17 °C conversie. 
De bovenstaande waarden zijn niet afkomstig van een echte locatie en moeten slechts worden beschouwd als een indicatie.

Q-ton staat voor buitengewone prestaties en milieutechnische 
voordelen in talloze toepassingen. Q-ton is buitengewoon 
energiezuinig, wat resulteert in aanzienlijke besparingen in 
zowel energie- als koolstofemissies.
 
Q-ton maakt gebruik van het veilige en zeer efficiënte CO2 als 
koudemiddel. Dit koudemiddel is milieuvriendelijk. 
CO2 is een natuurlijk gas is en heeft geen schadelijke 
ecologische effecten in vergelijking met andere producten 

waarin standaardkoudemiddelen worden toegepast.
 
Verder levert de Q-ton een constante warmwateraanvoer 
tussen de 60 °C tot 90 °C en behoudt het systeem de volledige 
capaciteit bij een uiterst lage omgevingstemperatuur.  Hierdoor 
vervalt de noodzaak van een externe warmtebron en de 
gasaansluiting. Ook dit is een besparing op installatietijd en 
-kosten.

•	Levering van water van 60 °C tot 90 °C, zelfs bij buitentemperaturen tot -25 °C

•	Behoud van 100% capaciteit tot -7 °C 

•	De hoogste prestatiecoëfficient in de markt (4,3 in gemiddeld seizoen)*
•	Enorme vermindering van zowel de operationele kosten als CO2-emissies
•	Gelijkwaardigheidsverklaring beschikbaar volgens NEN 7120  

•	Aardopwarmingsvermogen (GWP; Global Warming Potential) = 1
•	Ozonafbrekend vermogen (ODP; Ozone Depletion Potential) = 0 
 

•	Geavanceerd, maar eenvoudig te bedienen LCD touchscreenpaneel
•	Gebruikersvriendelijk programmeerbare instellingen 
 

•	Kwalitatief hoogwaardige robuuste technologie
•	Lange levensduur

Uitstekende prestaties

Hoge efficiëntie

Ecologisch 
verantwoord

Eenvoudige bediening

Langdurige 
betrouwbaarheid

* Gemiddelde seizoensomstandigheden: Lucht aan bij 16 °C , water aan bij 17 °C, water uit bij 65 °C

Q-ton draagt bij aan een vermindering van de koolstofuitstoot voor elke organisatie met een CRC-verbintenis (Carbon 
Reduction Commitment). Verdere besparingen worden verwacht wanneer de elektriciteit groener wordt met het koolstofarm 
maken van het elektriciteitsnet.

Waarom Q-ton?



Eenvoudige bediening

Milieuwaarden

Hoe werkt de Q-ton?

COP 4,3

-7°C       100

-25°C    90 °C
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Hoogste prestatiecoëfficient in de markt
Prestatiecoëfficient (COP) 4,3 (gemiddeld 

seizoen)

Behoudt 100% capaciteit tot -7 °C

Levering van water van 90 °C, zelfs in extreem 
koude regio's met temperaturen tot wel -25 °C
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De Q-ton warmtepompen kunnen worden geconfigureerd als losse unit of worden gekoppeld tot maximaal 16 units. Hiermee kan dagelijks elke 
willekeurige hoeveelheid warm water tussen 3.000 en 100.000 liter worden gemaakt. Het Q-ton-systeem kan, ongeacht of er slechts een of 
meerdere units worden toegepast, eenvoudig op afstand worden bestuurd via een eenvoudig bedieningspaneel. De Q-ton kan, afhankelijk van uw 
behoeften, worden geïnstalleerd als vervangend, aanvullend of compleet nieuw systeem.

Natuurlijke koudemiddelen zoals koolstofdioxide (R744) breken de ozonlaag niet af (ozonafbrekend vermogen = 0) en hebben het laagste aardop-
warmingsvermogen (Global Warming Potential GWP = 1). De Q-ton sluit buitengewoon goed aan op de nieuwste bouwvoorschriften en heeft het 
BREEAM-certificaat ‘Excellent’.

•	 Geavanceerd touchscreen 

•	 Full-dot matrix lcd-scherm. 

•	 Nauwkeurige besturing voor energiebesparing.

Q-ton voldoet aan de strenge eisen van het belangrijkste 

milieubeoordelings- en classificatiesysteem BREEAM.

Voor warm tapwater
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Bijvullen

Ongeacht de geprogrammeerde instel-
ling is het altijd mogelijk om de tank 
handmatig bij te vullen.

Gebruikersvriendelijk

•	 Hooggevoelig lcd-aanraakscherm als 
eerste in de bedrijfstak toegepast. 

•	 Groot 3,8 inch full-dot matrix lcd-
scherm. 

•	 Backlight-functie.

P r o g r a m m e e r b a r e 

instelling

Mogelijkheid om een week-, dag- 
piektimerprogramma in te stellen.

Q-ton Dimensioneringsrichtlijnen

De Q-ton is ontwikkeld om energieverbruik, kosten en koolstofemissies te verlagen. Het systeem werkt 
het efficiëntst wanneer koud water wordt toegevoerd aan de warmtepomp. Het koude water wordt aan de 
warmtepomp toegevoerd via de onderkant van de gelaagde opslagtank.

Elke opslagtank heeft vijf compartimenten waarin temperatuursensoren kunnen worden gemonteerd om 
op elk gewenst moment het volume (procentueel) warm water in de tank te detecteren. Het programme-
ren van het controlesysteem om op verschillende momenten van de dag direct specifieke hoeveelheden 
warm water te kunnen leveren is gebaseerd op een evenwicht tussen de vraag naar warm water en de 
elektriciteitstarieven, waardoor de leveringszekerheid tegen minimale kosten kan worden gegarandeerd.

De Q-ton absorbeert ‘vrije’ warmte uit de buitenlucht en versterkt die om snel 
en efficiënt warm water te maken. Het systeem maakt warm water tot 90 °C 
zonder noodzaak van een extra elektrische spiraalwarmtewisselaar

De Q-ton warmtepomp werkt met een warmtewisselaar die ‘vrije’ warmte uit 
de buitenlucht absorbeert en een tweetrapscompressor die het koudemiddel 
onder hoge druk brengt om de temperatuur ervan te verhogen. Een 
ingebouwde warmtewisselaar gebruikt de warmte van het koudemiddel om 
warm tapwater te maken.

Het warme water kan tijdens daluren van het elektriciteitsnetwerk worden 
gemaakt en vervolgens in een tank worden opgeslagen voor gebruik overdag. 
De Q-ton maakt efficiënt grote hoeveelheden warmwater met niets meer dan 
de warmte uit de omgevingslucht en een kleine hoeveelheid elektriciteit.

De Q-ton wordt meestal gebruikt als vervanging van directe boilers, omdat het 
systeem zowel de watertoevoer en opslagtemperatuur als de levercapaciteit 
regelt.



Specificaties

Coolmark

Warm tapwater
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Afmetingen



Uw adviseur/installateur:

Coolmark B.V. is de officiële importeur van Nederland voor Mitsubishi Heavy Industries ltd. airconditioningsystemen.

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. 


