
Centrale Energiemodule 3K
De Centrale Energiemodule van Factory Zero biedt 
alle functies van een moderne binnenhuisinstallatie 
in een kant en klaar totaalproduct.

Eenvoudige engineering  

Warmtepomp, boiler, wtw en omvormer 
op 1m2 zonder technische ruimte

In 8 manuur geplaatst, geïnstalleerd en  
in bedrijf gesteld door Factory Zero

Alle onderdelen makkelijk te 
bereiken voor service en onderhoud 

Gelijkwaardigheidsverklaring 
NTA 8800  afgegeven door KIWA



Configurator

De Centrale Energiemodule is bedacht door mensen die bij grote aannemers 
hebben gewerkt aan de verduurzaming van woningen. Daar merkten ze hoe 
complex en duur het was om de oude CV installatie te vervangen voor een 
all-electric oplossing met een warmtepomp, boiler en ventilatie unit. Dat 
moest beter. 

Ze hebben de binnenhuisinstallatie vanaf nul opnieuw bedacht. Voor de 
bewoner en vanuit het perspectief van de maker van het geheel, de aannemer. 
Hoe zorg je voor een oplossing die snel en makkelijk te plaatsen is en weinig 
ruimte inneemt? Waar weinig fout kan gaan op de bouwplaats en die niet 
duurder is? 

Binnenhuisinstallatie opnieuw bedacht

Inclusief installatie

Alles in een Centrale Energiemodule
Het resultaat is de Centrale Energiemodule. Het kloppende hart van een 
moderne binnenhuisinstallatie. Verwarming en koeling, warm tapwater, 
ventilatie, een omvormer voor solar en energiemonitoring compact in slechts 
twee te plaatsen onderdelen. Het binnendeel dat als een legosteen op een 
aansluitframe wordt gezet. En een buitendeel dat geïntegreerd zit in een 
sandwichpaneel of platdakopbouw.

De plaatsing en ingebruikstelling wordt onder verantwoordelijk van de 
fabriek zelf gedaan om zo de kwaliteit maximaal te garanderen. 
Twee mensen plaatsen een volledige module in 4 uur. Met het beperkt aantal 
transportbewegingen waardoor stikstofuitstoot op de bouw beperkt blijft. 

Benieuwd naar de kosten voor  jouw project? 
Gebruik de configurator voor een indicatief 
prijsvoorstel.

www.factoryzero.nl/samenstellen

Bedacht door 
bouwkundigen



Een technische ruimte is niet nodig, 
dus is ook het uiterlijk belangrijk
Rick van Diest - productontwikkelaar

“
”

Van CV naar CE

CE 3K

De ambitie van Factory Zero is meer duurzame woningen. 
Hoe meer woningen overstappen van de oude CV op de 
nieuwe CE hoe beter. Want daarmee verminderen we de 
uitstoot door het verbranden 
van gas. 

Om bij te houden hoever we staan met onze ambitie, 
houden we bij hoeveel modules we geplaatst hebben. 
Iedereen mag ons hierop aanspreken. 

Daarom zetten we dit aantal bij de lancering van een 
nieuwe module in de naam. We zijn trots dat we inmiddels 
3.000 oftewel 3K woningen duurzaam verwarmen. 



Specificaties 
en vermogens

Neem voor vragen en offertes contact op met:
Sales@factoryzero.nl of 085 – 068 55 82

A+++

150 / 200 /
300 liter

Energie-efficiëntieklasse 
ruimteverwarming

Inhoud

Warmtepomp eigenschappen:

Boilervat eigenschappen:Ventilatie eigenschappen:

Verwarmingsvermogen bij 
7/35°C volgens EN 14511

Max. Temp.  
Graden Celcius

Ventilatie Capaciteit

Max. toegestane 
splitleidinglengte

Type koudemiddel (GWP)

Geschikt voor  
actieve koeling

Aansluiten en regelen 
meerdere afgifte systemen 
mogelijk

COP bij 7/35°C volgens  
EN 14511

Temperatuurrendement 
EN-13141-7

Ruimtetemperatuur  
regeling

Koudemiddelinhoud

Regeling voor  
sturing buffervat

Koeling geïntegreerd

Koelvermogen bij 35/18°C 
volgens EN 14511

Max. leidinglengte

Max. verwarmings- 
aanvoertemperatuur

Modulerende compressor

Koelvermogen bij 35/7°C 
volgens EN 14511

Geschikt voor  
warm tapwater

Max. werkdruk 
afgiftesysteem

Data-overdracht  
via internet

Bediening op  
afstand mogelijk

4 kW

90 °C

400m3h

30 m

R32 (675)

Ja

1.80 - 5.60 kW

30 m

Ja

5.2

0,921

1.2 kg

Ja

1.20 - 4.50 kW

3 bar

Ja

Ja

Links/ RechtsOriëntatie

Dimensies

1581, 1393,
830 mm

Verwarmingsvermogen bij 
7/35°C volgens EN 14511

Max. Temp.  
Graden Celcius

e 

Type koudemiddel (GWP)

COP bij 7/35°C volgens  
EN 14511

Koudemiddelinhoud

Koeling geïntegreerd

Koelvermogen bij 35/18°C 
volgens EN 14511

Max. leidinglengte

Koelvermogen bij 35/7°C 
volgens EN 14511

Max. werkdruk 
afgiftesysteem

4 kW / 6 kW /
7,5 kW

R32 (675)

Ja1.80 - 5.60 kW / 2.40 -  
6.00 KW / 2.40 - 6.30 KW

30 m

60 °C

5.2 / 4.86 / 4.7

Ja

1.2 kg

Ja1.20 - 4.50 kW / 1.60 -  
5.00 kW / 1.60 - 5.40 kW

Ja

3 bar

Afmetingen: hoogte, 
breedte en diepte

Voor schuine daken is er een 
buitendeel voor een hellingshoek 
tussen de 25 en 65 graden. 

Al het onderhoud kan van 
binnenuit gedaan worden door 
de afdekkap te verwijderen.

Buitendeel I

Voor platte daken is het 
buitendeel P beschikbaar. 

Ook hier zijn de onderdelen van 
binnenuit bereikbaar voor service 
en onderhoud

Buitendeel P

Buitendelen


