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Klein maar 
machtig!

DE KENSA SHOEBOX
De Kensa Shoebox

Verkrijgbaar in 3kW en 6kW

Bel voor meer informatie naar 085- 0706909
of kijk op www.geonova.nl

• Zeer energiezuinig 
• Eenvoudige installatie
•  Meest compacte warmtepomp



De Shoebox is krachtig. Het systeem genereert warmte en produceert 
warme tapwatertemperaturen tot 65°C. Het Shoebox-systeem kan opti-
oneel worden geconfigureerd om passieve koeling te leveren zodra de 
zomer komt. Een stroomaansluiting van 230 Volt is voldoende om de 
Shoebox zijn werk te laten doen.

Door zijn minimale afmetingen en makkelijk aan te sluiten leidingwerk 
aan de bovenkant is de Shoebox eenvoudig te installeren.

Veelzijdigheid
Een van de opmerkelijke kenmerken van de Shoebox is zijn veelzijdig-
heid. Van appartementen, renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten 
tot energiezuinige vakantiehuizen en binnenvaart(woon)schepen; de 
Shoebox levert verwarming, warm water en koeling aan allerlei kleine 
of grote projecten. 

De Shoebox is een brine/water- water/water-warmtepomp. Als bron 
wordt gebruik gemaakt van een individueel of collectief aard-
warmtesysteem. Ook kan de Shoebox als booster-warmtepomp  
worden ingezet.

De Kensa Shoebox
Met tal van compacte technische componenten in een klein pakket, 
levert de Shoebox-warmtepomp verwarming en warm water met een 
uiterst grote precisie. Vanwege zijn compactheid zal de Shoebox zich 
nagenoeg op elke locatie in uw woning meteen thuis voelen.

Besparingen op lange 
termijn en levenslange 
ondersteuning
 
De Shoebox heeft lage bedrijfs kosten, 
geen ingewikkelde onderhouds-
vereisten en minimaal onderhoud 
gedurende zijn ontwerplevensduur 
van ca. 20 jaar.

Met tot 5 jaar garantie wordt elke  
Kensa-warmtepomp geleverd met 
levenslange technische onder-
steuning (algemene voorwaarden 
zijn van toepassing).

Duurzaamheid voor iedereen
De Shoebox is perfect voor het verduurzamen van sociale woningen  
en appartementencomplexen om de gasreductiedoelstellingen te  
bereiken door de efficiëntie en emissies te verbeteren - met tege-
lijkertijd het aanpakken van brandstofarmoede omdat bewoners  
gaan besparen op hun energierekening.

Om dit soort stadsverwarmingsnetwerken te realiseren, kunnen 
Shoebox-warmtepompen worden gekoppeld aan collectief gedeelde 
bronsystemen en in elke woning worden geïnstalleerd voor onafhanke-
lijke verwarming en warm water. Dit duurzame netwerk gaat tot wel  
100 jaar mee.

In de hoogbouw en/of appartementencomplexen komen vaak  
ver warmingsproblemen voor. Vaak betreft het oververhitting van je  
appartement door centrale ver wamingsbuizen die door je woning  
lopen en de warmte van je omliggende buren. Hierdoor ontstaan  
onnodige verwarmings- en rendementver liezen waar je ook nog aan 
meebetaald omdat de stook kosten met elkaar gedeeld worden.  
Met de Shoebox voorkom je al deze problemen en heb je als  
bewoner de vrijheid om de energie te gebruiken die bij jou past,  
voor minder geld.

‘De shoebox is 
eenvoudig  te 

installeren’
Appartementencomplex met 

collectief Tichelman bronsysteem

3 kW

47,5 cm

53 cm

6 kW

56 cm

60,5 cm

De Kensa Shoebox  •  Verkrijgbaar in 3kW en 6kW

   3KW   6KW
Afmetingen   53x47,5x37cm  56x60,5x56,5 cm

Gewicht   50 kg   100 kg

COP* 2/35. 2/55  4,25.   3,05  4,05.  2,91

Koudemiddel   134A**   134A**

*Volgens EN14511  ** Wordt 513A


