
 

 

 
 
 
 
LYDOS HYBRID 200L 
 

➢ Eerste elektrische boiler met hybride technologie 
energielabel A 

➢ Tot 50% besparing tov een elektrische boiler met 
energielabel B 

➢ Werkingstemperatuur warmtepomp: +12°C tot +40°C 
➢ Max. watertemperatuur met warmtepomp tot 53°C 
➢ Opwarmtijd 7 uur 
➢ Gemiddelde terugverdientijd 6 maanden (zonder 

subsidie) 
➢ Tot 118 liter warm tapwater van 40°C beschikbaar 
➢ 3 gebruiksprogramma’s: Programma, Green, Boost 
➢ i-Memory functie: 
➢ Intelligente besturing van de warmtepompboiler 
➢ Analyseert de gebruiksmomenten, geeft automatisch 

warm water wanneer nodig 
➢ Boilervat van geëmailleerd staal 
➢ Dubbele bescherming tegen corrosie: een titanium- en 

een magnesium anode 
➢ Wandmodel 1200mm lang en een diameter van 450mm 

 
 

 
NUOS EVO A+ 

 
➢ Energiebesparing van 70% tov een standaard elektrische 

boiler 
➢ Hoogste energielabel: A+ 
➢ Werkingstemperatuur: -5°C tot +42˚C 
➢ Max. watertemperatuur met warmtepomp tot 62°C 
➢ Tot 128 liter warm tapwater van 40 °C beschikbaar 
➢ Opwarmtijd 8 uur 
➢ Gebruiksvriendelijk dankzij het intuïtieve bedieningspaneel 
➢ 5 geprogrammeerde gebruiksprogramma’s: Auto, Green, 

Boost, Program, Vakantie 
➢ ‘Silent’-functie: vermindert het geluidsniveau tot de helft 
➢ Boilervat van geëmailleerd staal 
➢ Dubbele bescherming tegen corrosie:  een titanium- en een 

magnesium anode 
➢ Wandmodel 1400mm lang en een diameter van 510mm 
➢ Mogelijkheid tot combinatie met MV unit 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NUOS PLUS 

 
➢ Energiebesparing van 80% tov een standaard elektrische boiler 
➢ Hoogste energielabel: A+ 
➢ Hoogste COP in de markt: 3,35 bij 7°C (EN 16147)* 
➢ Snelle opwarmtijd: < 6 uur, zelfs bij -7°C tijdens daluren 
➢ Werkingstemperatuur: -7°C tot +42°C 
➢ Max. watertemperatuur met  warmtepomp: 62°C 
➢ Tot 346 liter warm tapwater van 40°C*   
➢  5 geprogrammeerde gebruiksprogramma’s: Auto, Green, 

Boost, Program, Vakantie 
➢  ‘Silent’-functie: vermindert het geluidsniveau met 50% 
➢ Boilervat van geëmailleerd staal 
➢ Dubbele bescherming tegen corrosie:  een titanium- en een 

magnesium anode 
➢ Staand model 200mm lang(benodigd 2200mm) en een 

diameter van 600mm 
➢ Mogelijkheid tot combinatie met MV unit 

 


