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De nieuwe 
warmtepompsensatie!

DE NOVA AIR

Lucht/Water-warmtepomp 
“De Nova Air” 

Monoblock
Hoge temperatuur!

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

Vrijwel in elke situatie toepasbaar

Dus ook in minder geïsoleerde 
woningen/gebouwen

Lucht/waterwarmtepomp 



Hoge SCOP / hoog rendement

De warmtepomp werkt met inverter-technologie 
en door zijn brede bereik kunt u genieten van 
comfortabele warmte en aangename koeling. 
Met een SCOP 5 creëren wij voor u de perfecte 
prijs-prestatieverhouding, wat een behoorlijke 
besparing op uw energierekening oplevert.

R290 Koudemiddel – legionellabescherming

Door gebruik te maken van propaan als kou-
demiddel heeft onze warmtepomp een breed 
temperatuurbereik tot wel 70 graden!
Dus u hoeft het tapwater niet meer elektrisch bij 
te verwarmen in een apart legionellaprogramma. 
Tevens is propaan milieuvriendelijk en een na-
tuurlijk product (dus geen F-gas).

Eenvoudige plaatsing
Geen STEK

Een monoblock-warmtepomp is 
makkelijk te plaatsen omdat het 
slechts om 1 enkele buiten-unit 
gaat, waar alle techniek in zit. 
Er hoeft geen grote binnen-unit 
in het huis te worden geplaatst, 
zoals bij een split-unit. En er zijn 
geen koeltechnische leidingen 
tussen een binnen- en buitenunit. 
Je hoeft dus geen koeltechnisch 
monteur in te plannen. Door die 
vlotte montagebespaar je ook op 
installatiekosten uit.

Stil (stealth)

Onze warmtepomp is één van de stilste op de markt.
Dat geeft u meer plaatsingsmogelijkheden rondom uw woning en geeft 
rust in de buurt. Op 3 meter afstand ligt het geluidsniveau op ca. 30 dB.

Duurzaam en betrouwbaar

Onze warmtepomp is uitgevoerd met RVS. Dankzij de door ons ge-
bruikte hoogwaardige onderdelen is de warmtepomp minder storings-
gevoelig. Ook de RVS-ombouw biedt de absolute garantie voor een 
langdurige levensduur van de warmtepomp, die bestand is tegen zware 
weersomstandigheden.

“Hoog temperatuur 
verwarming”

Online/app
Om u snel van dienst te kunnen zijn, wordt de warmtepomp altijd  
aangesloten op internet. Zo kunnen onze specialisten wereldwijd  
uw systeem monitoren en bij storingen uw warmtepomp bijbestellen 
waar nodig.

Met onze app kunt u met uw smartphone, iPad, computer of  
laptop verschillende functies van uw warmtepomp bekijken en  
eventueel bijstellen.

Lucht/waterwarmtepomp 
“De Nova Air” Monoblock

• Hoge SCOP
• Duurzaam en 

milieuvriendelijk
• Bij +/- 15 graden nog een 

afgiftetemperatuur van 70 
graden

• De warmtepomp die 
radiatoren perfect kan 
bedienen

• Stilste in zijn soort
• Optimale prijs-

prestatieverhouding
• Geschikt voor minder 

geïsoleerde woningen
• Verkrijgbaar in 2 modellen: 

Nova Air 9 en Nova Air 18.
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Nova Air 18


