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COËFFICIËNT



warmte-
pompen  

MODERN

Hoge kwaliteit is permanent verankerd in de filoso-

fie van de werking van HKS LAZAR  in elke fase: 

van ontwerp, via productie tot service.

Hoogste 
kwaliteit

Alleen de beste componenten 

van gerenommeerde fabrikanten.

Kwaliteitscontrole in elke productiefase.

Fabrieksservice in heel Polen.

Onderhoudsvrije verwarming.

Extreem stil.

Internet Service.

Touch-bedieningspaneel in kleur.

Mogelijkheid om meerdere warmtepompen in 

cascade te laten werken.

Twee verwarmingscircuits standaard, de mo-

gelijkheid tot uitbreiding met een andere.

Mogelijkheid om een   draadloos kamerpa-

neel te installeren.

SWW-circulatie.

Een van de prioriteiten van het bedrijf HKS LAZAR 
is zorgen voor volledige klanttevredenheid.

Comfort

Origineel ontwerp
Diverse woonmogelijkheden.

Een breed scala aan afwerkingsmaterialen: exotisch hout, com-

posiethout, polycarbonaat, architectonisch beton.

Mogelijkheid om het uiterlijk van de buitenunit te veranderen.



Zorg voor de natuurlijke omgeving is een van de 

prioriteiten van de HKS LAZAR-missie, daarom 

werken onze warmtepompen op het natuur-

lijke koudemiddel R290 (propaan). Dit gas is 

neutraal voor de ozonlaag en heeft een ver-

waarloosbaar aardopwarmingsvermogen van 

GWP = 3 (ter vergelijking: de GWP van het po-

pulairste koudemiddel R410A is 2088). Dit is on-

getwijfeld een grote opluchting voor ons milieu.  

 

Gebruikers zullen echter ook profiteren van een warmtepomp 

die op R290 draait. Er is geen verplichting om dit soort appara-

tuur te registreren en vergoedingen voor emissies te betalen*. 

En het aanvullen van de verliezen van R290 is veel goedkoper, 

gezien de snelle stijging van de F-gasprijzen in verband met 

de geleidelijke beperkingen in hun productie en gebruik. Maar 

bovenal bestaat er geen bezorgdheid over de noodzaak om 

onze pomp buiten gebruik te stellen, zoals het geval kan zijn 

bij pompen die werken op gefluoreerde gassen (ph-gassen, 

bijv. R410A).

Natuurlijk 
koelmiddel R290 
(propaan)

Besparing
Zeer hoge COP tot 4,78.

Geen registratie en geen 

gasemissiekosten*.

Breed scala aan werkzaamhe-

den - beperkte behoefte om extra 

warmtebronnen te gebruiken.

Installatie zonder koelvergunning*.

Wekelijkse schema’s.

Weer controle.

Ecologie
Verwarming zonder uitstoot.

Hernieuwbare warmtebron.

R290-gas zonder aantasting van de ozonlaag (ODP = 0) en zeer laag 

aardopwarmingsvermogen (GWP = 3).

* -  hangt af van lokale wetten



Uniek  
ontwerp

AS
Antraciet | Zilver

AA
Antraciet | Antraciet

AWC
Antraciet | Composiet 

hout

AWI
Antraciet | Exotisch 

iroko-hout



AC
 Antraciet | 

Architectonisch beton

GC
Grijs | Architectonisch 

beton

GWC
Grijs | Composiet 

hout

GS
Grijs | Zilver

GG
Grijs | Grijs

GWI
Grijs | Exotisch iroko-

-hout



Waterverwarming tot 62ºC

Het gebruik van lucht voor verwarming

Hoge performantie

Natuurlijk koelmiddel - R 290

Werk tot -25ºC

Hoge COP tot 4,78

Binnenmodule met verwarming

Hoog verwarmingsvermogen

Beperking van de werking van de aanvullende warmtebron

Verdamper met vergroot oppervlak

11,5 kW - 22,2 kW
Kracht:

HT 10
warmte-
pomp

Module met 
een verwarming
De HT10 warmtepomp met een interne mo-

dule voor het  water- of glycolsysteem  
bestaat uit een buitenunit, een binnenunit en 

een communicatiekabel.

SCOP
3,899

Voltooiing van de 
interne module: 

controller, installatie, elektrische kachel.

De HT10-warmtepomp is standaard uitgerust met 
een geavanceerde ecoNET300-communicatiemo-
dule, waarmee de pomp op afstand kan worden 
bediend, onderhouden, de geschiedenis van para-
meterwijzigingen kan worden bekeken en e-mail-
berichten met alarmen kunnen worden verzonden.



PC

TB

TCWU

T1, T2

H1

G1, G2

B1

O1

O2

PO1

PO2

PO3

ZT

ZC

ZW1, ZW2

ZM1

ZB1/ZB2

Warmtepomp

Buffer temperatuursensor

Temperatuursensor warmtapwatertank

Temperatuursensor verwarmingscircuit

Binnenmodule met verwarming

Kachels

Warmtebuffer

Verwarmingscircuit 1

Verwarmingscircuit 2

Top source pomp

Circulatiepomp 2

Circulatiepomp 3

Driewegklep

SWW-tank

Terugslagklep

Mengklep 1

Veiligheidsklep
M

O1 O2
T1 T2

PO2 PO3

ZM1

ZW2
B1 TB

ZB2

ZW1
H1

G2

ZT

PO1

G1

ZB1

ZC

TCWU

PC

Warmwatercircuit

Koudwatercircuit

DISTRIBUTEUR

De buitenunit is een monoblok warmtepomp 

gemaakt van de hoogste kwaliteit componen-

ten en een modern koelsysteem vervaardigd 

in overeenstemming met COCH module A2 

accreditatie, die de hoogste kwaliteit en veilig-

heid garandeert.

In de binnenunit zit een controller die de ge-

bruiker veel mogelijkheden geeft, elektrische 

installatie en een elektrische bijverwarming.

De units zijn verbonden door de meegeleverde 

communicatiekabel en het hydraulische systeem.

Regelmodule 
met 
verwarming



Waterverwarming tot 62ºC

Het gebruik van lucht voor verwarming

Hoge performantie

Natuurlijk koelmiddel - R 290

Werk tot -25ºC

Hoge COP tot 4,78

Slimme binnenmodule

Hoog verwarmingsvermogen

Beperking van de werking van de aanvullende warmtebron

Verdamper met vergroot oppervlak

11,5 kW - 22,2 kW
Kracht:

HT 10
Module
Smart
HT10 warmtepomp met slimme binnenmodule 

voor  water- of glycolcircuit. In deze con-

figuratie bestaat de warmtepomp HT10 uit een 

buitenunit, een slimme binnenunit en een com-

municatiekabel.

Voltooiing van de Smart  
binnenmodule: 

regelaar, installatie, elektrische verwarmer, 

CH/DHW-omschakelklep, circulatiepomp.

SCOP
3,899

warmte-
pomp

De HT10-warmtepomp is standaard uitgerust met 
een geavanceerde ecoNET300-communicatiemo-
dule, waarmee de pomp op afstand kan worden 
bediend, onderhouden, de geschiedenis van para-
meterwijzigingen kan worden bekeken en e-mail-
berichten met alarmen kunnen worden verzonden.



PC

G1

B1

O1

O2

TB

TCWU

T1, T2

HK2

P02

P03

ZC

ZM1

ZB1

Warmtepomp

Kachel

Warmtebuffer

Verwarmingscircuit 1

Verwarmingscircuit 2

Buffer temperatuursensor

Temperatuursensor warmtapwatertank

Temperatuursensor van het verwarmingscircuit

Binnenmodule Smart

Circulatiepomp 2

Circulatiepomp 3

SWW-tank

Mengklep 1

Veiligheidsklep

De buitenunit is een monoblok warmtepomp 

gemaakt van de hoogste kwaliteit componen-

ten en een modern koelsysteem vervaardigd 

in overeenstemming met COCH module A2 

accreditatie, wat de hoogste kwaliteit en veilig-

heid garandeert.

In de binnenunit van het type Smart zit een 

controller die de gebruiker veel mogelijkheden 

geeft, elektrische installatie, elektrische bijver-

warming en een hydraulisch systeem met om-

schakelklep voor CV / SWW-systemen.

De units zijn verbonden door de meegeleverde 

communicatiekabel en het hydraulische systeem.

Besturings-
module 
Smart

O1 O2
T1 T2

PO2 PO3

ZM1

TB
B1

G1

HK2

ZB1

ZC

TCWU

PC

Warmwatercircuit

Koudwatercircuit

DISTRIBUTEUR



Waterverwarming tot 62ºC

Het gebruik van lucht voor verwarming

Hoge performantie

Natuurlijk koelmiddel - R 290

Werk tot -25ºC

Binnenmodule SmartSplit

Verdamper met vergroot oppervlak

Hoog verwarmingsvermogen

Beperking van de werking van de aanvullende warmtebron

Hoge COP tot 4,78

11,5 kW - 22,2 kW
Kracht:

HT 10
Antivriesmodule 
SmartSplit
De HT10-warmtepomp met de SmartSplit-binnen-

module voor het water / glycolcircuit be-

staat uit een buitenunit, een SmartSplit-binnen-

unit en een communicatiekabel.

Voltooiing van de SmartSplit 
-binnenmodule:

regelaar, installatie, elektrische verwarmer, 

CH/DHW-omschakelklep, platenwisselaar, 

CV-circulatiepomp, PC-circulatiepomp, glycol-

circulatie-expansievat.

De HT10-warmtepomp is standaard uitgerust met een ge-
avanceerde ecoNET300-communicatiemodule, waarmee de 
pomp op afstand kan worden bediend, onderhouden, de ge-
schiedenis van parameterwijzigingen kan worden bekeken 
en e-mailberichten met alarmen kunnen worden verzonden.

SCOP
3,899

warmte-
pomp



PC

G1

B1

O1

O2

TB

TCWU

T1, T2

HK2

PO2

PO3

ZC

ZM1

ZB1

Warmtepomp

Kachel

Warmtebuffer

Verwarmingscircuit 1

Verwarmingscircuit 2

Buffer temperatuursensor

Temperatuursensor warmtapwatertank

Temperatuursensor van het verwarmingscircuit

Binnenmodule Smart Split

Circulatiepomp 2

Circulatiepomp 3

SWW-tank

Mengklep 1

Veiligheidsklep

De buitenunit is een monoblok warmtepomp ge-

maakt van de hoogste kwaliteit componenten en 

een modern koelsysteem vervaardigd in overeen-

stemming met COCH module A2 accreditatie, die 

de hoogste kwaliteit en veiligheid garandeert.

De SmartSplit-binnenunit bevat een con-

troller die de gebruiker vele mogelijkheden 

biedt: elektrische installatie, elektrische bijver-

warming, CH / DHW-omschakelklep en een 

hydraulisch systeem dat de externe en interne 

installatie scheidt. Hierdoor kan de installatie 

buiten het gebouw gevuld worden met glycol 

ter bescherming tegen bevriezing, terwijl de in-

stallatie binnen het gebouw gevuld kan worden 

met water.       

De units zijn verbonden door de meegeleverde 

communicatiekabel en het hydraulische systeem.

Antivries 
bedienings-
module 
SmartSplit

O1 O2
T1 T2

PO2 PO3

Z1 ZM1

TB
B1

G1

HK2

ZB1

ZC

TCWU

PC

Koudwatercircuit

Warmwatercircuit

Glycol

DISTRIBUTEUR



Productkaart

Speciale voorzorgsmaatregelen bij 

het monteren, installeren of onder-

houden van de warmtepomp. Neem 

alle montage-, installatie- en onder-

houdsvereisten in de handleiding 

van het apparaat in acht.

VERMOGEN / COP A7 / W35:

VERMOGEN / COP A7 / W65:

VERMOGEN / COP A2 / W35:

VERMOGEN / COP A-7 / W35:

VERMOGEN / COP A-15 / W35:

VERMOGEN / COP A-15 / W55:

Communicatiekabel:

Werktemperatuurbereik:

Maximale aanvoertemperatuur:

Hoeveelheid koelmiddel:

Kracht: 

Gewicht:

Dimensies:

Hydraulische aansluiting:

Binnenmodule met doorstro-
omverwarmer van 2-9 kW: 

Binnenmodule Smart: 

Binnenmodule SmartSplit: 

11,5 kW / 4,78

10,1 kW / 2,75

9,1 kW / 4,0

7,1 kW / 3,0

6,1 kW / 2,64

5,7 kW / 1,76

JA

-25ºC  ÷ 35ºC

62 ºC

2,0 kg

3x400 V lub 1~230 V 

180kg

810 x 1380 x 810

G5/4

JA

14,1 kW

12,8 kW

13,2 kW

9,7 kW

7,5 kW

7 kW

JA

-25ºC  ÷ 35ºC 

62 ºC 

2,1 kg 

3x400 V lub 1~230 V 

180kg

810 x 1380 x 810

G5/4

JA

17,7 kW

15 kW

15,3 kW

11,3 kW

8,7 kW

8,3 kW

JA

-25ºC  ÷ 35ºC 

62 ºC 

2,2 kg 

3 x 400 V 

185kg

810 x 1380 x 810

G5/4

JA

22,2 kW

18,8 kW

19,2 kW

14,2 kW

11 kW

10,2 kW

JA

-25ºC  ÷ 35ºC 

62 ºC 

2,4 kg 

3 x 400 V 

190kg

810 x 1380 x 810

G5/4

JA

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE
KRACHT [KOEL KLIMAAT]

KRACHT [GEMATIGD KLIMAAT]
KRACHT [WARM KLIMAAT]

ηs  [KOEL KLIMAAT]
ηs [GEMATIGD KLIMAAT]

HT 10 / 12
A++

10kW
12kW
14kW
134%
155%

HT 10 / 14
A++

12kW
14kW
16kW
135%
154%

HT 10 / 16
A++

14kW
16kW
20kW
136%
153%

HT 10 / 20
A++

16kW
20kW
22kW
135%
154%

ηs [WARM KLIMAAT]

Qhe [KOEL KLIMAAT]

Qhe [GEMATIGD KLIMAAT]

Qhe [WARM KLIMAAT]

LWA

HT 10 / 12
180%

4883 kWh

4192 kWh

3620 kWh

54 dB

HT 10 / 14
178%

4892 kWh

4208 kWh

3632 kWh

54 dB

HT 10 / 16
175%

4558 kWh

4235 kWh

3780 kWh

54 dB

HT 10 / 20
170%

4576 kWh

4235 kWh

3874 kWh

54 dB

Speciale voorzorgsmaatregelen 
bij montage, installatie of on-
derhoud van de warmtepomp: 
Neem alle montage-, installatie- 
en onderhoudsvereisten in de 
bedieningsinstructies van de unit 
in acht.

* -  afhankelijk van het warmtepompmodel

*





Tanks

NOMINALE CAPACITEIT
MAXIMALE TEMPERATUUR

EN WERKDRUK VAN DE TANK
ISOLATIE

GEWICHT
ENERGIEKLASSE

TB01 / 200
200

66
C

TB01 / 300 TB01 / 500
300

PUR
85
C

500

108
C

TB01 / 400 TB01 / 600
400

101
C

600

Verwijderbaar
124
C

TB01 / 800
800

165
C

95ºC / 3 Bar

Bijzondere voorzorgsmaatregelen 
bij het monteren, installeren of 
onderhouden van de buffertank: 
Neem alle montage-, installatie- 
en onderhoudsvereisten in de 
handleiding van de apparatuur 
in acht.

NOMINALE CAPACITEIT
SPIROSPOEL - OPPERVLAK
SPIROSPOEL - CAPACITEIT

MAX. TEMPERATUUR EN WERKDRUK 
VAN DE SPIROSPOEL
TANK TEMPERATUUR  

EN WERKDRUK
ISOLATIE

GEWICHT

OPTIONELE ELEKT. VERWARMING

ENERGIEKLASSE

NOMINALE CAPACITEIT
SPIROSPOEL - OPPERVLAK
SPIROSPOEL - CAPACITEIT

ONDERSTE SPOEL - OPPERVLAK
LAGERE SPOEL - CAPACITEIT 

MAX. TEMPERATUUR EN  
WERKDRUK VAN DE SPIROSPOEL

MAX. TEMPERATUUR EN  
WERKDRUK VAN DE BATTERIJ

MAX. TEMPERATUUR EN  
WERKDRUK VAN DE TANK

ISOLATIE
GEWICHT

OPTIONELE ELEKTRISCHE VERWARMING 

ENERGIEKLASSE

TH02 / 300 HH02 / 800 / 5 / 2,8TH02 / 500 / 5 TH02 / 800 / 5
300
4,0
18

116

C

800
5,0
23
2,8
14,3

 95ºC / 6 Bar  

95ºC / 6 Bar 
 

95ºC / 3 Bar  
Verwijderbaar 

237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)  

G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4) 
C

500
5,0
23

126

C

800
5,0
23

Verwijderbaar
180

C

95ºC / 6 Bar

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)  
G.K.9,0(6/4)

G.K.12 (6/4)-

95ºC / 3 Bar

PUR

Speciale voorzorgsmaatregelen bij montage, installatie of onderhoud van de sanitaire boiler: Volg 
alle montage-, installatie- en onderhoudsvereisten in de bedieningsinstructies van het apparaat.

zonder spoel
buffertanks

Ze worden gebruikt om energie op te slaan. Isolatie 

van polyurethaanschuim, behuizing van kunstleer.

hygiënische boiler
tanks

Ze worden gebruikt om energie op te slaan en warm water te produceren 

met behulp van een gegolfde roestvrijstalen spiraal. Isolatie van polyu-

rethaanschuim, behuizing van kunstleer.



MIX 3D
pompgroep met menging 

Verdelers en 
pompgroepen

pompgroep zonder mengen 

distributeur

Het vergemakkelijkt en versnelt de uitvoering van 

het verwarmingssysteem, regelt nauwkeurig de 

aanvoertemperatuur, omvat een circulatiepomp, 

een mengklep met een actuator, allemaal inge-

bouwde esthetische isolatie.

zonder mengen  
pompgroep

Het is ontworpen om het medium in de verwar-

mingsinstallatie te pompen, vergemakkelijkt de 

installatie, bevat een circulatiepomp, allemaal 

ingebouwde esthetische isolatie.

2 of 3 
circuits

Verdeler met

Het vergemakkelijkt de montage van pompgroe-

pen, bespaart tijd, ruimte en installatiekosten. 

Gemaakt van staal met netisolatie van polypro-

pyleen om warmteverlies te beperken.

pompgroep met menging 
MIX 3D



Dankzij het compacte ontwerp en de kleine afmetingen past hij 

perfect in de onontwikkelde, smalle ruimtes van de zolder.

Gebruik de ruimte

De eenvoud van de bedieningsmodule, 

het gebruiksgemak van het touchpanel 

en de mogelijkheid om een   mobiele ap-

plicatie te gebruiken maken ons toestel 

gebruiksvriendelijk.

Innowacyjny system kontroli przepływu 

powietrza pozwala zwiększyć sprawność 

układu nawet o 30%. Wentylatory dosto-

sowują prędkość do aktualnych warunków 

pracy, utrzymując zrównoważony bilans stru-

mieni powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Wees in 
controle

De geluidsbron wordt onderdrukt op de plaats waar 

deze ontstaat, waardoor onze luchtbehandelingskas-

ten stil en efficiënt zijn. Een isolatietechnologie waarbij 

waterdicht schuim met gesloten cellen ook fungeert als 

thermische en akoestische isolatie. Het blootgestelde 

oppervlak absorbeert de geluidsgolf en voorkomt dat 

deze wordt gereflecteerd.

Vergeet hem

Compatibel met 
warmtepomp HT10

Tweetraps M5-klasse filters zorgen voor een 40% hogere 

kwaliteit van gefilterde lucht in vergelijking met stan-

daard G3 en G4 klasse cartridges. Het eigenlijke vuile 

filtersysteem laat u zien wanneer u de filters moet ver-

vangen.

Voel de frisheid

Bij buitentemperaturen onder het vriespunt blokkeert 

ijskoud vocht de luchtstroom. AR 10 uitgerust met een 

antivriessysteem maakt gebalanceerde ventilatie mo-

gelijk, ongeacht de weersomstandigheden.

We zijn niet bang 

De nieuwe warmtewisselaars behouden een uitwisse-

lingsrendement van 90%, waardoor de jaarlijkse verwar-

mingskosten met 30% worden verlaagd.

Hoge efficiëntie
Op koele zomeravonden kunt u veilig de warmtewisse-

laar omzeilen en genieten van de koele, schone lucht in 

het gebouw.

Zorg voor het klimaat

Met het innovatieve luchtstroomregelsysteem kunt u de 

efficiëntie van het systeem tot 30% verhogen. De venti-

latoren passen hun snelheid aan de huidige bedrijfsom-

standigheden aan en zorgen voor een evenwichtige ba-

lans tussen toevoer- en afvoerluchtstromen.

Balans is de basis

herstel
MODERN

Een controllerpaneel

Gemeenschappelijke instelpunt binnentemperatuur

Compatibiliteit met automatische werkingsmodi

Gemeenschappelijk internetsysteem



Schema 
van een 
installatievoor-
beeld:



De moderne AR 10 verdrijft 
twijfels!
Dankzij het compacte ontwerp en de kleine afmetingen past het perfect in onontwikkelde, 

smalle ruimtes op zolder. Met het innovatieve luchtstroomregelsysteem kunt u de efficiëntie van 
het systeem tot 30% verhogen.

RECUPERATOR

AR 10

Luchtstroom

Max. efficiëntie van warmteterugwinning

Gemid. jaarlijkse terugwinningsefficiëntie

Geluidsvermogenniveau
bij maximale efficiëntie

Warmtewisselaar

Fans

Filters

Kracht

Max. stroom verbruikt door het apparaat

Dimensies

Gewicht

Verbindingsstubs

Werktemperatuur

SE – specifiek energieverbruik  
[kwh/m2/jaar]:

SE-klasse:

koel
-71,82

A+

gematigd
-35,63

A

warm
-12,27

E

Opgegeven apparaattype:
Type aandrijving:

Type warmteterugwinningssysteem:
Thermische efficiëntie van warmteterugwinning [%]:

Maximale waarde van het luchtdebiet [m3/h]:
Maximaal energieverbruik van de ventilator [W]:

Geluidsvermogensniveau [dB(A)]:

Bidirectioneel
Traploze regeling van de ventilatorsnelheid
Diafragmatisch
88%
307
100
50

Referentiewaarde debiet [m3/h]:
Referentiewaarde drukverschil [Pa]:

Stroomverbruik per eenheid [W(m3/h)]:
Regelingstype factor en regelingstype:

Opgegeven maximale interne en externe luchtlekkagecoëfficiënten [%]:
Locatie en beschrijving van de visuele waarschuwing voor afm. van het luchtfilter:

Website incl. Montage-instructies:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Intern 2,1%, Extern 1,9%
Controlepaneel
www.hkslazar.nl

JE – jaarlijks elektriciteitsverbruik  
[kWh/jaar]:

JBV – jaarlijkse besparing op verwarming 
[kWh/jaar]:

koel
890

8850

gematigd
445

4540

warm
400

2060

305 m3 / h (100 Pa)

95,00 %

90,00 %

52 dB

Recair met verhoogde efficiëntie, 
100% tegenstroom

Centrifugaal met motoren EC

Filterklasse orwat M5

230 V / 50 Hz 

5,9 A 

1122 / 556 / 735 mm 

65 kg

200 mm

+0 do +45ºC



Wij creëren veilige,  
economische en ecologi-
sche producten.
WWW.HKSLAZAR.NL

Een voorbeeldschema van 
een recuperatie-installatie:



warmte-
pompen

MODERN

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND

+48 32 47 57 123        |       +48 32 47 29 578        |       +48 32 47 51 960

WWW.HKSLAZAR.NL


