Thercon introduceert nieuw kwaliteitsmerk ‘Novaya’ en nieuwe reeks luchtwaterwarmtepompen ‘Thermastage Compact’
Aartselaar, 28 maart 2019 – Thercon, verdeler van warmtepompen en aircosystemen,
introduceert het nieuwe kwaliteitsmerk Novaya en een nieuwe reeks luchtwaterwarmtepompen Thermastage Compact. De Thermastage Compact, zonder meer het
paradepaardje van Novaya, is een echte E-peil vreter die E30 en zelfs E20 binnen handbereik
brengt.
Om ons General productgamma te vervolledigen en een antwoord te bieden op de toenemende vraag naar
complete binnenklimaatoplossingen, hebben wij de voorbije jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen
kwaliteitsproducten, zoals de Sanistage warmtepompboilers en de Poolstage zwembadwarmtepompen. Door
het toenemende succes van deze producten en onze groeiambities drong zich een sterk uithangbord op:
Novaya, ons nieuwe kwaliteitsmerk dat maar één doel heeft, namelijk een geweldig klimaatcomfort bieden
met een laag energieverbruik en focus op ‘hernieuwbaar’.
Energiezuinig, duurzaam en compleet verwarmingssysteem
Met die spirit ontwikkelden wij de ultieme lucht-waterwarmtepomp voor woningen, de Thermastage Compact,
zonder meer het paradepaardje van Novaya. Dit complete systeem is een echte E-peil vreter die E30 en zelfs
E20 binnen handbereik brengt (vanaf bouwaanvraag 2018, mits goede isolatie/ventilatie en een
laagtemperatuurafgiftesysteem).
De Thermastage Compact is een uiterst energiezuinig, duurzaam en compleet laagtemperatuurverwarmingsysteem dat warm water levert voor vloerverwarming of convectoren
en daarnaast een optimaal sanitair warmwatercomfort (SWW) biedt. De buitenunit haalt
dankzij de inverter technologie met een hoog rendement warmte uit de omgevingslucht, ook
wanneer het buiten stevig vriest.
De Thermastage Compact is beschikbaar in twee opstellingen. De Thermastage Compact Duo
is met zijn geïntegreerd voorraadvat van 190 liter ideaal voor de kleinere SWW-gebruikers. Grotere SWWgebruikers kunnen kiezen voor de Thermastage Compact Combi met voorraadvat van 300 of 500 liter.
Slimme Wifi-thermostaat bedienbaar met app
De standaard meegeleverde kamerthermostaat Anna heeft een strak design en kan eenvoudig worden bediend
via je smartphone of tablet. Daarnaast kan je via de SoftTouch makkelijk de temperatuur
aanpassen, het weekprogramma activeren en het dag/nacht-af wezigheidsregime instellen. De
klokweergave, de binnen- en buitentemperatuur en de status van de warmtepomp zijn direct
zichtbaar op het LCD-scherm. Dit scherm licht automatisch op zodra je ervoor staat en dooft
ook automatisch zodat de achtergrondverlichting nooit storend werkt.
Anna is geoptimaliseerd voor toepassing met de Thermastage weersafhankelijke regelaar. Ook
zonder internetverbinding blijft de thermostaat gewoon functioneren waardoor je comfort verzekerd blijft.
EPB-kampioen: E30 en zelfs E20 binnen handbereik
Thermastage warmtepompen zijn 100% hernieuwbaar, dus flinke EPB-winst. D.w.z. dat je met een
Thermastage, in combinatie met een goede isolatie en ventilatie, voldoende e-peil winst boekt om E40 (de
vereiste EPB-norm voor nieuwbouwwoningen), E30 (de BEN-norm) of zelfs E20 te behalen. Dit betekent een
forse besparing op je budget! Je kan o.a. genieten van een volledige of gedeeltelijke korting op je onroerende
voorheffing (bouwaanvragen 2016-2018).

Ook in de zomer het ideale comfort
Ook in de zomer kan jouw Themastage van nut zijn. D.m.v. de optionele koelingkit kan de warmtepomp
immers ook worden toegepast voor de koeling van het watercircuit (10°C tot 18°C). De Convexia convectoren
of het vloercircuit (max. 20 à 25W/m²) zorgen in dat geval voor een aangename koeling (op voorwaarde dat je
huis goed geïsoleerd is). De impact op het e-peil en energieverbruik is zeer beperkt (ca. €120/jaar meerkost
voor vloerkoeling).

Technische specificaties: zie verder

Visuals in hoge resolutie zijn beschikbaar op onze website.

Over Novaya / Thercon
Novaya is het nieuwe kwaliteitsmerk van Thercon dat maar één doel heeft: een geweldig binnenklimaat bieden
met een laag energieverbruik en focus op “hernieuwbaar”.
Thercon is exclusief importeur van warmtepompen en aircosystemen van het Japanse topmerk General in de
Benelux. Daarnaast ontwikkelen we bij Thercon ook zelf nieuwe technieken om de installatie en werking van
onze toestellen verder te optimaliseren en ons aanbod te vervolledigen. Deze worden gebundeld onder ons
kwaliteitsmerk Novaya. Onze doelstelling is om het beste klimaatcomfort te bieden met een zo klein mogelijke
ecologische voetafdruk. Thercon biedt een totaalconcept dat steunt op 5 productpeilers: luchtluchtwarmtepompen, lucht-waterwarmtepompen, warmtepompboilers, zonthermische systemen en luchtwaterwarmtepompen voor zwembaden en jacuzzi’s.
Sinds januari 2016 is Thercon ook exclusief verdeler van Clivet-systemen voor klimaatregeling, verwarming,
luchtzuivering en luchtverversing in België en Luxemburg.
Voor meer informatie: www.novaya.be
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