
BLACKBIRD™
Duurzame warmte
betaalbaar gemaakt



ONZE VISIE
Wij willen duurzaam verwarmen
toegankelijk maken voor iedereen 
door een hoogwaardige en betaalbare
warmtepomp aan te bieden.



DIT IS
BLACKBIRD
Blackbird is volledig geoptimaliseerd. 
Van het compacte ontwerp, de 
eenvoudige installatie tot een slimme
IoT verbinding. Dit is de oplossing waar 
we allemaal warm van worden.



READY, SET, GO.
Door het vermogen van 8kW is de Blackbird geschikt 
om iedere woning te verwarmen. Of je nou direct 
volledig of toch liever stapsgewijs van het gas af wilt. 
De hybride variant is all-electric ready, wat betekent 
dat je met minimale moeite later over kan schakelen 
naar volledig elektrisch.



BLACKBIRD™

Het compacte design is niet
zichtbaar op een plat dak.

Nagenoeg stil door de 
innovatieve, geluids-
reducerende behuizing

Verbind de Blackbird met 
4G en het is een smart 
device die je kunt bedienen
vanuit je luie stoel.

Slimme algoritmes zorgen
ervoor dat jouw
warmtepomp zo zuinig
mogelijk verwarmd.



TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

Koudemiddel

R290 (Propaan)

Thermisch vermogen

8kW (A7/W35)

SCOP

4.1

Geluidsdruk

49dB(A)



TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

Model
BlackbirdTM

Type
Monoblock

Koudemiddel
R290 (propaan)

Advies verkoopprijs
€7.850,- incl BTW

Energielabel
A++

Geluidsdruk
49dB

Vermogen (A7/W35)
8 kW

COP (A7/W27)
5.57

SCOP
4.1

Afmetingen buitenunit
137x85x52 cm

Afmetingen binnenunit
50x40x15 cm

Gewicht buitenunit
78 kg

Temperatuurbereik
verwarming
19-60 oC

Temperatuurbereik
tapwater
19-70 oC

Aansluiting
1x 230V (16A)

Connectiviteit
4G

Besturing
AI Control



DESIGNED FOR 
INSTALLATION

• All-electric ready met 8kW 
vermogen

• Innovatief liggend monoblock
design

• Propaan als natuurlijk koudemiddel
• Makkelijk te installeren
• Monitoren & service op afstand

CV



MANUFACTURING 
PLANT

• 15.000 m2

• State-of-the-art production facility
• Industry benchmark productivity 

rates
• Made in Holland



warmte op z’n slimst

www.weheat.nl
contact@weheat.nl
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