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Het hele Twido®-team presenteert u met veel 
plezier onze nieuwste publicatie: 

de Twido® catalogus 2016!

Het is zeker niet de laatste, want onze Franse 
industriële startup heeft nog een lange toekomst, 
maar het is wel een belangrijke stap in onze 
geschiedenis en een hulpmiddel dat we graag met u 
delen...

Ons avontuur speelt zich af op een weinig open 
markt met tientallen jaren zonder innovatie. Daarom 
heeft Twido® besloten dat het hoog tijd was om 
sanitair warm water opnieuw uit te vinden!. 

In deze catalogus ziet hoe wij het 
gebruik van sanitair warm water in de 
woningen hebben geanalyseerd en 
maakt u kennis met de Twido® innovatie die 
wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld met als 
resultaat een zuinig, intelligent, connected, 
duurzaam en fraai ontworpen product.

Wij benutten ook de gelegenheid om de vakkennis 
die wij hebben opgebouwd met u te delen, zodat u 
uw watergebruik beter kunt begrijpen en beheren, 
uw leefomgeving kunt verbeteren en een product 
kunt verkrijgen met een geprogrammeerde 
duurzaamheid!

De Twido® is optimaal en rationeel! 

Wij hebben hem zodanig ontworpen op alle 
terreinen: 

Zijn connected intelligentie verbetert uw gebruik, 
comfort en relatie inzake warm water en uw 
energieverbruik.

Dankzij de hybride technologie is het apparaat 
geschikt voor de autoconsumptie van duurzame 
energiebronnen en dus klaar voor de energie- en 
milieu-uitdagingen van de toekomst.

Zijn ongeëvenaarde duurzaamheid zonder 
behoefte aan onderhoud (dankzij het concept), 
maken Twido® tot het goedkoopste product in het 
gebruik!

Door de integratiemogelijkheden en de keuze uit 
diverse afwerkingen kunt u in talrijke configuraties 
bijna 1 m² ruimte winnen.

De Twido® is een duurzaam product met 
afwerkingen die aan moeten sluiten bij uw wensen. 
Daarom hebben wij dit jaar ook veel zorg besteed 
aan onze twee nieuwe collecties; Essentiel en 
Elements!

Ons streven is om met deze nieuwe collecties 
pure lijnen, warme texturen en intelligente 
integratiemogelijkheden te bieden voor alle 
woonruimten. 

Beide collecties beantwoorden aan deze 
doelstelling: 

u kiest niet meer een boiler, u kiest 
«uwTwido®» !

Wij hopen dat u net zoveel genoegen beleeft bij 
het bekijken van deze catalogus 2016 als wij bij het 
samenstellen. Graag wensen wij u veel leesplezier en 
wij hopen dat u binnenkort behoort tot de gelukkige 
bezitters van een Twido®.

Vriendelijke groet,

Olivier Cocheteux, CEO

Dames en heren,

Voorwoord
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Accessoires 
(optie)

Een afwerking aangepast 
aan uw project (optie)

U kunt uw Twido® gebruiken om nuttige 
accessoires toe te voegen 
zoals een handdoekdroger, kledinghaakjes, 
enz.

het concept 
TWIDO®H

et
 c

on
ce

pt
 T

W
ID

O
®

nieuwe generatie boilers
met hoge water- en energiebesparing

&

Een technische basis

PROGRAMMEERBAAR EN 
U KUNT DE EVOLUTIE VAN 
UW VERBRUIK VOLGEN
Twido® helpt u om 
uw gewoonten te kennen 
en de gerealiseerde 
besparingen te meten...

OP AFSTAND TE BEDIENEN
in alle omstandigheden,
altijd voor u klaar 
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DE JUISTE FORMULE
IN 3 STAPPEN

 
3. HET VERBRUIK BEHEERSEN
> pag. ...

Programmeren
U kunt uw Twido® programmeren zodat hij alleen warm water produceert wanneer u het 
nodig hebt.
U hoeft dus niet meer nutteloos honderden liters warm water in voorraad te houden.

Analyseren
U kunt uw warm-waterverbruik volgen met de applicatie MyTWIDO®.
Zo houdt u de ware kosten van uw sanitaire warm water precies in het oog...

Aanpassen
De programmering maar ook uw installatie 
(douchekop, kraan met laag debiet) kunnen 
worden aangepast om uw waterverbruik en 
milieu-impact zoveel mogelijk te beperken.

 
3. HET VERBRUIK BEHEERSEN
> pag. 16 en 17

Programmeren
U kunt uw Twido® programmeren zodat hij alleen warm water produceert wanneer u het 
nodig hebt.
U hoeft dus niet meer nutteloos honderden liters warm water in voorraad te houden.

Analyseren
U kunt uw warm-waterverbruik volgen met de applicatie MyTWIDO®.
Zo houdt u de ware kosten van uw sanitaire warm water precies in het oog...

Aanpassen
De programmering maar ook uw installatie 
(douchekop, kraan met laag debiet) kunnen 
worden aangepast om uw waterverbruik en 
milieu-impact zoveel mogelijk te beperken. ‘‘Ik verwarm niet 

onnodig water dat ik 
niet verbruik!’’

2. Integreren 
personaliseren en installeren > pag. 12 t/m 15

Het basis-
principe

1. Dimensioneren > pag. 10 en 11
 Stem uw Twido® af op uw gezin, uw gewoonten, (bad of douche enz.)  
 en de beschikbare ruimte.
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5 and +

4 and +

2 and +

De technische basissen: met hangtoilet

Tot 240 L warm 
water gemengd tot 
38 0 C.
Opwarmtijd:
140 L per uur

T4-102-W

Hoogte 2295 mm
Breedte 660 mm
Diepte 240 mm

Hoogte 2295 mm
Breedte 860 mm
Diepte 240 mm

De technische 
basissen

Warm water 
capaciteit

Neem de controle
over uw water- en 
elektriciteitsverbruik

Twee functies in één frame Wc

Tot 120 L warm 
water gemengd tot 
38 0 C. 
Opwarmtijd:
100 L per uur

T3-51-W

Aantal 
personen

Wc

Wc

De technische basissen: zonder hangtoilet

Tot 120 L warm 
water gemengd tot 
38 0 C.
Opwarmtijd:
100 L per uur

T3-51

1. Dimensioneren van uw Twido®

Door een Twido® te kiezen met 
de juiste capaciteit kunt u geld 
besparen met behoud van het 
comfort 

TWIDO® TIP

Hoogte 1385 mm
Breedte 660 mm
Diepte 240 mm

Hoogte 2280 mm
Breedte 660 mm
Diepte 240 mm

Hoogte 2295 mm
Breedte 860 mm
Diepte 240 mm

Tot 320 L warm 
water gemengd tot 
38 0C.
Opwarmtijd:
140 L per uur

T4-136 

Tot 240 L warm 
water gemengd tot 
38 0 C.
Opwarmtijd:
100 L per uur

T3-102

Aantal 
personen

De technische 
basissen

Warm water 
capaciteit

Afmetingen
van het frame

Afmetingen
van het frame

DE JUISTE FORMULE
IN 3 STAPPEN
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2. Integreer uw Twido®... 

Optimaliseer
de verloren ruimtes

TWIDO® TIP

Win 
1 m2 en 
...

... een 
ruimere 
badkamer

... meer 
bergruimte

Een efficiënt 
ruimtegebruik met 
een 2 in 1 meubel

TWIDO® TIP

Zonder verbouwing

in uw inrichtingsproject

Gebruik 
een 2 in 1 meubel

TWIDO® TIP

... meer 
leef- 
ruimte

... win 
een extra 
bergkast

In renovatie en nieuwbouw, 
zijn de diverse Twido® 
basissen en afwerkingen 
altijd handig te integreren

Win 
1 m2 
en...

Met verbouwing

Voorheen

DE JUISTE FORMULE
IN 3 STAPPEN
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en installeren 
zonder zorgen met
onze erkende installateurs

Natuurlijk

Sneeuwwit

... personaliseren
dankzij onze talrijke 
afwerkingen en accessoires

Kastanje

Sneeuwwit

Antiek

DE JUISTE FORMULE
IN 3 STAPPEN

U kunt uw 
Twido® nog 
multifunctioneler 
maken met een 
spiegel (optie), een 
handdoekdroger, 
kledinghaken ...
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GEPROGRAMMEERDE MODUSSEN (van 1 tot 4 reservoirs)
Vorstvrij
Energiecontract (dal/piekurencontract)
Planning 
(volledig afgestemd op uw gebruiksritme voor een maximale 
optimalisering!)
Permanent 

TIJDELIJKE MODUSSEN een onverwachte behoefte?
Met een booster (1 reservoir) of een direct (3 of 4 reservoirs) 
wordt het water onmiddellijk verwarmd tot de ingestelde 
temperatuur.

HOEVEEL VERBRUIK IK?
In de afgelopen 24 uur
Per dag in de afgelopen week (gemiddeld, minimaal, maximaal)
Mijn maximale debiet in de afgelopen 24 uur

MIJN WARM-WATERVOORRAAD 
Hoeveel liter warm water heb ik op dit moment beschikbaar?

Aanpassen
De programmering maar ook 
uw installatie (douchekop, kraan met 
laag debiet) kunnen worden aangepast 
om uw waterverbruik en milieu-
impact zoveel mogelijk te beperken.

Programmeren
U kunt uw Twido® programmeren zodat 
hij alleen warm water produceert 
wanneer u het nodig hebt.
U hoeft dus niet meer nutteloos 
honderden liters warm water 
in voorraad te houden.

Analyseren
U kunt uw warm-waterverbruik volgen 
met de applicatie MyTWIDO®.
Zo houdt u de ware kosten 
van uw sanitaire warm water 
precies in het oog...

PLANNING
Ik analyseer de details van mijn gebruik in de afgelopen week 
en stem de programmering af op mijn werkelijke behoefte en 
doelstellingen.

DASHBOARD
Ik kan over 12 glijdende maanden mijn water- en energieverbruik 
evalueren en de besparing als gevolg van mijn goede beheer 
meten.

‘‘Een extra behoefte aan 
warm water? Met een 
tijdelijke modus 
is dat snel opgelost!”

TWIDO® TIP

‘‘Afgestemd op mijn 
gewoonten, verwarmt 
de Twido® op het 
juiste moment de juiste 
hoeveelheid!’’

TWIDO® TIP

DE JUISTE FORMULE
IN 3 STAPPEN

3. Beheersing 
van het verbruik

On line 
handleiding 
op Mytwido

‘‘Ik bedien mijn Twido® 
eenvoudig 
op afstand!”

TWIDO® TIP
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Twido®, geprogrammeerde duurzaamheid

* Investeringskosten (aanschaf en installatie) + energiekosten + onderhoudskosten tijdens de levensduur
  Investeringskosten (aanschaf en installatie) over 20 jaar = 1 Twido® of 2 elektrische boilers of 2 thermodynamische boilers

19€ 20 000 € 10 000

Onderhoudsvrij

€ 15 000

Connected
Altijd warm water 
wanneer u wilt
Afstandsbediening
Programmering
Afgestemd op uw gebruik

Milieubewust
Zuinig met energie en water
Minder impact op het milieu

Elegant en compact
Win 1 m2 of meer door alle ruimte 
te benutten

Betrouwbaar
15 jaar garantie op de reservoirs
Onderhoudsvrij

Warmtepomp-boiler
50 L per uur

Elektrische 
boiler
65 L per uur

Twido® T3: 100 L per uur
Twido® T4: 140 L per uur

Vergelijking van de opwarmtijd

Twido®, boordevol kwaliteiten
H
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2 en +

5 jaar 5 jaar 15 jaar

Gebruikskosten  
in 20 jaar*

Onderhoud

Garantie reservoirs

Warmtepomp Elektrisch
Twido  
oplossingen
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modern
Edition 2016

design
Edition 2016

essentiel
Collection 2016

elements
Collection 2016

De collecties
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essentiel
Collection 2016
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DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!
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Afstemmen
Aanpassen

Kiezen

essentiel
Collection 2016
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Afstemmen Van 2 tot 12 personen, 
Twido® biedt u precies wat 
u nodig hebt en past zich 
elegant aan bij uw project

essentiel
Collection 2016
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Aanpassen Uw Twido® past in elke 
inrichting 

essentiel
Collection 2016
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Kiezen Laat uw creativiteit de 
vrije loop met de subtiele 
keuzemogelijkheden van de 
Twido® afwerkingen

essentiel
Collection 2016
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 T3-102 en   T4-136

 T3-51W en   T4-102W

 T3-51

Het systeem 
van het in 
de Twido® 
geïntegreerde 
hangtoiletframe 
is volledig 
toegankelijk

Sneeuwwit

Pruim

Antiek

Natuurlijk

Eclatant

Schilderklare 
panelenset

Kastanje
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 T4-136

Afmetingen
Breedte  928 mm
Dikte  260 mm
Hoogte  2289 mm

 T3-102   T4-102W

Afmetingen
Breedte 722 mm of 928 mm
Dikte  260 mm
Hoogte  2289 mm of 2309 mm

722 mm
928 mm

 T3-51 T3-51W

Afmetingen
Breedte  722 mm
Dikte  260 mm
Hoogte  2309 mm of 1423 mm
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Overzicht van de serie 
Essentiel Collection 2016

Door een douchekop met 
een laag debiet te kiezen

kunt u tientallen liters 
water besparen bij een 

douche van 3 min.

TWIDO® TIP
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Collection 2016
elements

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!
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elements
Collection 2016

Organiseren
Associëren

Toevoegen
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elements
Collection 2016

Organiseren Profiteer van slimme 
bergruimten met een 
geïntegreerde Twido® voor in 
uw badkamer of zelfs in de 
woonkamer
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Associëren Uw Twido® gecombineerd met de 
elegante meubels van Ambiance 
Bain; warm water meteen bij 
de hand en nog meer water- 
energiebesparing

elements
Collection 2016
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Toevoegen Geef uw Twido® een extra functie 
door hem te combineren met 
een handige accessoire: een 
handdoekdroger een spiegel, 
kledinghaken...

elements
Collection 2016
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KOLOM   T3-102

BASIS   T3-51 spiegel als optie

TOREN   T3-51  handdoekenrek niet inbegrepen

Met Twido®  
krijgt u 
een andere 
kijk op uw 
badkamerinrichting

Antiek

Natuurlijk
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BASIS

T3
-5

1

TOREN  handdoekdroger als optie

463  mm 463  mm700 mm 700 mm

1
21

4 
m

m

8
19

4 
m

m

T3
-1

02

KOLOM

805  mm

8
23

0 
m

m

Leisteen

Sneeuwwit

700 mm

Win ruimte

2 en +

4 en +
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De korte afstand tussen  
uw Twido® en  
uw kraan beperkt 
het energieverlies

TWIDO® TIP

GOLF   T4-136  spiegel als optie

Neem contact op 
voor een kleur 

naar keuze

31 6
 m

m

501 m
m

19 0 mm

31 6
 m

m

501 m
m

700 mm

BOOG      T3-102  spiegel als optie

GOLF  spiegel als optie

T4
-1

36

109  mm626  mm

23
20

 m
m

T3
-1

02

BOOG  spiegel als optie

700 mm626  mm

316  mm

316  mm

23
20

 m
m

Wastafel 
wit glitter

Wastafel 
roetbruin

Fineer interieur
loodwit

Sneeuwwit

Crème

Verzorgde 
afwerking

aan de binnen- 
en buitenzijde

Twee 
functies 
in één 
meubel
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Edition 2016
modern

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!
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Aanpassen Uw Twido® past zich aan bij de 
beschikbare ruimte
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Leisteen

Sneeuwwit

m
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+ 100 mm + 100 mm0 0

2 700 mm

2 300 mm

T4-136
T4-102W
minimale breedte 670 mm

T3-102
T3-51W
minimale breedte 871 mm

Twido® past 
zich discreet 
aan bij uw 
inrichting

 T3-51

Afmetingen
Breedte 671 mm tot 871 mm
Diepte  250 mm
Hoogte  1415 mm

 T3-51-W

Afmetingen
Breedte 671 mm tot 871 mm
Diepte  250 mm

23
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00
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 T4-136

23
00
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m

27
00
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m

 T4-102-W

Afmetingen
Breedte 871 mm tot 1071 mm
Diepte  250 mm 

Afmetingen
Breedte 871 mm tot 1071 mm
Diepte  250 mm 

871 mm

871 mm

971 mm

971 mm

971 mm

971 mm

1071 mm

1071 mm

23
05
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m
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00
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m

 T3-102

671

671

771

771

771

771

871

871

23
00

 m
m

27
00

 m
m

Afmetingen
Breedte 671 mm tot 871 mm
Diepte  250 mm 

671 771 871
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DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

Edition 2016
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Decoreren Geniet in uw badkamer 
van een naar wens aan
te passen lichtambiance

60 61
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Leisteen

Sneeuwwit

Met dezelfde 
integratiemogelijkheden

als de collectie 
MODERN EDITION

LED met variabele 
kleuren

U kunt uw 
Twido® 
installeren

 T4-136

 T4-102-W

 T3-102

 T3-51-W

Afmetingen
Breedte  671 mm
Diepte  250 mm
Hoogte  2305 mm

Afmetingen
Breedte  671 mm
Diepte  250 mm
Hoogte  2300 mm

Afmetingen
Breedte  871 mm
Diepte  250 mm
Hoogte  2305 mm

Afmetingen
Breedte  871 mm
Diepte  250 mm
Hoogte  2300 mm

 T3-51

Afmetingen
Breedte  671 mm
Diepte  250 mm
Hoogte  1415 mm

4 en +

4 en +

5 en +

2 en +

2 en +

62 63



TWIDO®WAAR U WILT64 65



Naar de inhoudsopgave 

Productinformatie
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PRODUCTKAART : Basis T3-51

Een technische Basis en meerdere afwerkingen!

vooraanzicht 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Energie-efficiëntieklasse (1) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) A tot G A 

A
A 
A

B 
A -

Jaarlijks energieverbruik (2) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) kWh/jaar 1 316 

526 *

Opslagcapaciteit (modulair ontwerp) liters 17 34 51 -

Hoeveelheid warm water beschikbaar aan 38°C 
(ingestelde temp. 65°C, binnenkomend water 18°C) liters 40 80 120 -

Elektrisch vermogen van de weerstanden (3) Twido gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 -

Onderhoudsverbruik zonder planner

Onderhoudsverbruik met ingestelde planner 

kWh/24h

kWh/24h

0,31 0,58 0,84 -

-

Duur van op temperatuur brengen (teruggebracht na 
een opwarming tot 50°C)  Twido gam. 2016 (a) uur < 1

Werkingsindicator 
Opslagtanks
Energiebeheer (4)
Systeem ter voorkoming van brandwonden (5)

ja
-
ja
ja

verwarming lampje
roestvrij staal

nauwkeurige digitale thermostaat
temperatuurbegrenzer 

Bedrijfsdruk
Maximum toelaatbare druk

bars
bars

3
6

Besturingselektronica 

zelfdiagnose van de apparatuur
instelling van de werkingsmodussen

beheer van piek- en daluren
Smart Grid Ready 

- Breedte
- Dikte
- Hoogte 

Afmetingen
mm
mm
mm

660
240

1385

Leeggewicht Kg 55

Roestvrij staal roestvrij staal

1
Aantal actieve tanks :

21 2 31

Basis Twido T3-51 

van 0 tot 120 liter aan 38 0C
van 1 tot 4 personen

INSTALLER DATA SHEET

(1). De energie-efficiëntieklasse van een boiler is gekoppeld aan zijn capaciteit om een bepaald volume sanitair warm water te leveren. 
In het geval van de TWIDO, is dit volume moduleerbaar om zich aan de behoeften van iedereen te kunnen aanpassen.

(2).  Voor een tapprofi  el M en volgens de geldende Europese norm prEN50440:2014  (3). De verwarmingsweerstand is niet in contact 
met het water. Hij heeft een beveiliging in het geval van een abnormale stijging van de watertemperatuur (zekering). 

(4). De thermostaat houdt de watertemperatuur constant. Hij is in de fabriek ingesteld op ongeveer 65°C.

(5). De temperatuurbegrenzer vermindert de output-temperatuur om brandwonden te voorkomen. Hij is in de fabriek ingesteld op 45°C.

(a). Gamma Twido Basis 2016 waarvan de tanks voorzien zijn van weerstanden, die rechtstreeks op een fotovoltaïsch paneel kunnen 
aangesloten worden.

(B). Met fotovoltaïsch paneel.

*  Gemiddeld verbruik opgemeten in de zone H2, Basis Twido 2016 uitgerust met 3m² fotovoltaïsche panelen.
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240 mm 660 mm

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Energie-efficiëntieklasse (1) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) A tot G A 

A
A 
A

B 
A -

Jaarlijks energieverbruik (2) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) kWh/jaar 1 316 

526 *

Opslagcapaciteit (modulair ontwerp) liters 17 34 51 -

Hoeveelheid warm water beschikbaar aan 38°C 
(ingestelde temp. 65°C, binnenkomend water 18°C) liters 40 80 120 -

Elektrisch vermogen van de weerstanden (3) Twido gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 -

Onderhoudsverbruik zonder planner

Onderhoudsverbruik met ingestelde planner 

kWh/24h

kWh/24h

0,31 0,58 0,84 -

-

Duur van op temperatuur brengen (teruggebracht na 
een opwarming tot 50°C)  Twido gam. 2016 (a) uur < 1

Werkingsindicator 
Opslagtanks
Energiebeheer (4)
Systeem ter voorkoming van brandwonden (5)

ja
-
ja
ja

verwarming lampje
roestvrij staal

nauwkeurige digitale thermostaat
temperatuurbegrenzer 

Bedrijfsdruk
Maximum toelaatbare druk

bars
bars

3
6

Besturingselektronica 

zelfdiagnose van de apparatuur
instelling van de werkingsmodussen

beheer van piek- en daluren
Smart Grid Ready 

- Breedte
- Dikte
- Hoogte 

Afmetingen
mm
mm
mm

660
240

1385

Leeggewicht Kg 55

Roestvrij staal roestvrij staal

1
Aantal actieve tanks :

21 2 31

Basis Twido T3-51W 

van 0 tot 120 liter aan 38 0C
van 1 tot 4 personen
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Een technische Basis en meerdere afwerkingen!
vooraanzicht 240 mm 660 mm
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PRODUCTKAART : Basis T3-51W
INSTALLER DATA SHEET

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

(1). De energie-efficiëntieklasse van een boiler is gekoppeld aan zijn capaciteit om een bepaald volume sanitair warm water te leveren. 
In het geval van de TWIDO, is dit volume moduleerbaar om zich aan de behoeften van iedereen te kunnen aanpassen.

(2).  Voor een tapprofi  el M en volgens de geldende Europese norm prEN50440:2014  (3). De verwarmingsweerstand is niet in contact 
met het water. Hij heeft een beveiliging in het geval van een abnormale stijging van de watertemperatuur (zekering). 

(4). De thermostaat houdt de watertemperatuur constant. Hij is in de fabriek ingesteld op ongeveer 65°C.

(5). De temperatuurbegrenzer vermindert de output-temperatuur om brandwonden te voorkomen. Hij is in de fabriek ingesteld op 45°C.

(a). Gamma Twido Basis 2016 waarvan de tanks voorzien zijn van weerstanden, die rechtstreeks op een fotovoltaïsch paneel kunnen 
aangesloten worden.

(B). Met fotovoltaïsch paneel.

*  Gemiddeld verbruik opgemeten in de zone H2, Basis Twido 2016 uitgerust met 3m² fotovoltaïsche panelen.
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Naar de inhoudsopgave 

PRODUCTKAART : Basis T3-102

Een technische Basis en meerdere afwerkingen!

Basis Twido T3-102 

van 0 tot 240 liter aan 38 0C
van 1 tot 5 personen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Energie-efficiëntieklasse (1) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) A tot G A 

A
B 
A

B 
A -

Jaarlijks energieverbruik (2) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) kWh/jaar 1 316 

526 *

Opslagcapaciteit (modulair ontwerp) liters 34 68 102 -

Hoeveelheid warm water beschikbaar aan 38°C 
(ingestelde temp. 65°C, binnenkomend water 18°C) liters 80 160 240 -

Elektrisch vermogen van de weerstanden (3) Twido gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 -

Onderhoudsverbruik zonder planner

Onderhoudsverbruik met ingestelde planner 

kWh/24h

kWh/24h

0,63 1,14 1,68 -

-

Duur van op temperatuur brengen (teruggebracht na 
een opwarming tot 50°C)  Twido gam. 2016 (a) uur < 1 et < 2,5

Werkingsindicator 
Opslagtanks
Energiebeheer (4)
Systeem ter voorkoming van brandwonden (5)

ja
-
ja
ja

verwarming lampje
roestvrij staal

nauwkeurige digitale thermostaat
temperatuurbegrenzer 

Bedrijfsdruk
Maximum toelaatbare druk

bars
bars

3
6

Besturingselektronica 

zelfdiagnose van de apparatuur
instelling van de werkingsmodussen

beheer van piek- en daluren
Smart Grid Ready 

- Breedte
- Dikte
- Hoogte 

Afmetingen
mm
mm
mm

660
240
2280

Leeggewicht Kg 80

Roestvrij staal roestvrij staal

1 2 3121
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Aantal actieve tanks :

vooraanzicht 
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80
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660 mm240 mm

INSTALLER DATA SHEET

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

(1). De energie-efficiëntieklasse van een boiler is gekoppeld aan zijn capaciteit om een bepaald volume sanitair warm water te leveren. 
In het geval van de TWIDO, is dit volume moduleerbaar om zich aan de behoeften van iedereen te kunnen aanpassen.

(2).  Voor een tapprofi  el M en volgens de geldende Europese norm prEN50440:2014  (3). De verwarmingsweerstand is niet in contact 
met het water. Hij heeft een beveiliging in het geval van een abnormale stijging van de watertemperatuur (zekering). 

(4). De thermostaat houdt de watertemperatuur constant. Hij is in de fabriek ingesteld op ongeveer 65°C.

(5). De temperatuurbegrenzer vermindert de output-temperatuur om brandwonden te voorkomen. Hij is in de fabriek ingesteld op 45°C.

(a). Gamma Twido Basis 2016 waarvan de tanks voorzien zijn van weerstanden, die rechtstreeks op een fotovoltaïsch paneel kunnen 
aangesloten worden.

(B). Met fotovoltaïsch paneel.

*  Gemiddeld verbruik opgemeten in de zone H2, Basis Twido 2016 uitgerust met 3m² fotovoltaïsche panelen.

PRODUCTKAART : Basis T4-102W

Een technische Basis en meerdere afwerkingen!
vooraanzicht 

Basis Twido T4-102W 

van 0 tot 240 liter aan 38 0C
van 1 tot 5 personen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Energie-efficiëntieklasse (1) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) A tot G A 

A
B 
A

B 
A

B 
A

Jaarlijks energieverbruik (2) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) kWh/jaar 1 316 

526 *

Opslagcapaciteit (modulair ontwerp) liters 34 51 68 102

Hoeveelheid warm water beschikbaar aan 38°C 
(ingestelde temp. 65°C, binnenkomend water 18°C) liters 80 120 160 240

Elektrisch vermogen van de weerstanden (3) Twido gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 3.2 - 4.4

Onderhoudsverbruik zonder planner

Onderhoudsverbruik met ingestelde planner 

kWh/24h

kWh/24h

0,72 0,96 1,30 1,92

-

Duur van op temperatuur brengen (teruggebracht na 
een opwarming tot 50°C)  Twido gam. 2016 (a) uur > 1 et < 2,5

Werkingsindicator 
Opslagtanks
Energiebeheer (4)
Systeem ter voorkoming van brandwonden (5)

ja
-
ja
ja

verwarming lampje
roestvrij staal

nauwkeurige digitale thermostaat
temperatuurbegrenzer 

Bedrijfsdruk
Maximum toelaatbare druk

bars
bars

3
6

Besturingselektronica 

zelfdiagnose van de apparatuur
instelling van de werkingsmodussen

beheer van piek- en daluren
Smart Grid Ready 

- Breedte
- Dikte
- Hoogte 

Afmetingen
mm
mm
mm

860
240

2295

Leeggewicht Kg 120

Roestvrij staal roestvrij staal

1 21 2 31 2 31 4
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Aantal actieve tanks :
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240 mm 860 mm

INSTALLER DATA SHEET

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

(1). De energie-efficiëntieklasse van een boiler is gekoppeld aan zijn capaciteit om een bepaald volume sanitair warm water te leveren. 
In het geval van de TWIDO, is dit volume moduleerbaar om zich aan de behoeften van iedereen te kunnen aanpassen.

(2).  Voor een tapprofi  el M en volgens de geldende Europese norm prEN50440:2014  (3). De verwarmingsweerstand is niet in contact 
met het water. Hij heeft een beveiliging in het geval van een abnormale stijging van de watertemperatuur (zekering). 

(4). De thermostaat houdt de watertemperatuur constant. Hij is in de fabriek ingesteld op ongeveer 65°C.

(5). De temperatuurbegrenzer vermindert de output-temperatuur om brandwonden te voorkomen. Hij is in de fabriek ingesteld op 45°C.

(a). Gamma Twido Basis 2016 waarvan de tanks voorzien zijn van weerstanden, die rechtstreeks op een fotovoltaïsch paneel kunnen 
aangesloten worden.

(B). Met fotovoltaïsch paneel.

*  Gemiddeld verbruik opgemeten in de zone H2, Basis Twido 2016 uitgerust met 3m² fotovoltaïsche panelen.
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Naar de inhoudsopgave 

Twido® EnR Hybride 
Elec/PV
De PV-doos is een 
optie die het mogelijk 
maakt om de Twido® te 
gebruiken met hybride 
energie (elektrisch, PV) 
door hem rechtstreeks 
aan te sluiten op 
zonnepanelen.

Twido-model T3-51 T3-102 T3-51-W T4-102-W T4-136

Opslagcapaciteit 51 liter 102 liter 51 liter 102 liter 136 liter

Aanbevolen vermogen 
van de PV-panelen 600 W 900 W 600 W 900 W 1200 W

Maximale stroomsterkte 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Het noodzakelijke oppervlak van de zonnepanelen is 
afhankelijk van het model Twido® dat u met zonne-energie 
wilt voeden. 

De onderstaande tabel toont het aanbevolen gemiddelde vermogen per model voor 
een elektrische voeding op zonne-energie.

OPTIE PHOTOVOLTAIC-DOOS

Schakel eenvoudig over 
op hybride energie
en autoconsumptie

Het elektriciteitsnet wordt gebruikt 
als aanvulling om de verwarming 
van het door de gebruiker 
gewenste volume te garanderen.

Met deze oplossing is het niet 
nodig om een complex en duur 
systeem te installeren. De door 
de zonnepanelen geproduceerde 

elektriciteit kan rechtstreeks door 
de Twido® worden gebruikt. De 
waterreservoirs van de Twido® 

spelen de rol van de opslagaccu's. 

Dankzij de hybride oplossing voor de Twido® kan warm water 
worden geproduceerd met de energie van de zon
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DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!PRODUCTKAART : Basis T4-136

Een technische Basis en meerdere afwerkingen!

Basis Twido T4-136 

van 0 tot 320 liter aan 38 0C
van 1 tot 6 personen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Energie-efficiëntieklasse (1) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) A tot G A 

A
B 
A

B 
A

B 
A

Jaarlijks energieverbruik (2) Twido gam. 2016 (a)
gam. 2016 (b) kWh/jaar 1 316 

526 *

Opslagcapaciteit (modulair ontwerp) liters 34 51 68 102

Hoeveelheid warm water beschikbaar aan 38°C 
(ingestelde temp. 65°C, binnenkomend water 18°C) liters 80 160 240 320

Elektrisch vermogen van de weerstanden (3) Twido gam. 2016 (a) kW 0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 3.2 - 4.4

Onderhoudsverbruik zonder planner

Onderhoudsverbruik met ingestelde planner 

kWh/24h

kWh/24h

0,61 1,11 1,63 2,25

-

Duur van op temperatuur brengen (teruggebracht na 
een opwarming tot 50°C)  Twido gam. 2016 (a) uur > 1 et < 2,5

Werkingsindicator 
Opslagtanks
Energiebeheer (4)
Systeem ter voorkoming van brandwonden (5)

ja
-
ja
ja

verwarming lampje
roestvrij staal

nauwkeurige digitale thermostaat
temperatuurbegrenzer 

Bedrijfsdruk
Maximum toelaatbare druk

bars
bars

3
6

Besturingselektronica 

zelfdiagnose van de apparatuur
instelling van de werkingsmodussen

beheer van piek- en daluren
Smart Grid Ready  

- Breedte
- Dikte
- Hoogte 

Afmetingen
mm
mm
mm

860
240

2295

Leeggewicht Kg 135

Roestvrij staal roestvrij staal

Aantal actieve tanks :
2 31 41 21 2 31
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vooraanzicht 
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860 mm240 mm

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

INSTALLER DATA SHEET

(1). De energie-efficiëntieklasse van een boiler is gekoppeld aan zijn capaciteit om een bepaald volume sanitair warm water te leveren. 
In het geval van de TWIDO, is dit volume moduleerbaar om zich aan de behoeften van iedereen te kunnen aanpassen.

(2).  Voor een tapprofi  el M en volgens de geldende Europese norm prEN50440:2014  (3). De verwarmingsweerstand is niet in contact 
met het water. Hij heeft een beveiliging in het geval van een abnormale stijging van de watertemperatuur (zekering). 

(4). De thermostaat houdt de watertemperatuur constant. Hij is in de fabriek ingesteld op ongeveer 65°C.

(5). De temperatuurbegrenzer vermindert de output-temperatuur om brandwonden te voorkomen. Hij is in de fabriek ingesteld op 45°C.

(a). Gamma Twido Basis 2016 waarvan de tanks voorzien zijn van weerstanden, die rechtstreeks op een fotovoltaïsch paneel kunnen 
aangesloten worden.

(B). Met fotovoltaïsch paneel.

*  Gemiddeld verbruik opgemeten in de zone H2, Basis Twido 2016 uitgerust met 3m² fotovoltaïsche panelen.
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Twido® EnR Hybride Elec/PV 
Dankzij de hybride oplossing voor de Twido® kan warm water worden 
geproduceerd met de energie van de zon. Het elektriciteitsnet wordt 
gebruikt als aanvulling om de verwarming van het door de gebruiker 
gewenste volume te garanderen.
Met deze oplossing is het niet nodig om een ingewikkeld en duur systeem 
te installeren. De door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit kan 
direct door de Twido® worden gebruikt. De waterreservoirs van de Twido® 
spelen de rol van de opslagaccu's. 

Dit kunt u bereiken door de PV-doosoptie te monteren.

Deze optie bestaat uit een deksel met een grotere diepte die het bestaande deksel van 
de doos vervangt. Het bevat een voorgepositioneerde elektronicaboard voor de zonne-
energie besturing van de Twido® die een MTPT (multi tube power tracking) algoritme 
uitvoert voor een multicriteria optimalisatie van de PV-energie die wordt omgezet in 
warm water.
Het contact met de moederboard gebeurt via een tweeweg infrarood verbinding, zonder 
enige elektrische aansluiting.
Er zijn veiligheidssystemen ingebouwd om oververhitting van de buizen te voorkomen.
De board kan 1600 W PV-vermogen beheren, in zwakstroom (DC) 20 A max. De 
aansluiting op de PV-panelen gebeurt via MC4 connectoren gemonteerd op twee 
kabels met een lengte van ongeveer 30 cm.

PHOTOVOLTAIC-DOOS / DETAILS
INFORMATIE VOOR INSTALLATEURS

PHOTOVOLTAIC-DOOS / DETAILS

Alle Twido®-modellen zijn voorzien van een besturingsdoos. Deze doos 
bevindt zich in het onderste deel bij de Twido®-modellen zonder hangtoilet 
en in het middelste deel bij de modellen met een toilet.

Deksel van de besturingsdoos met de board voor de hybride voeding en 
zijn aansluitkabels.

De doos bevat een speciaal ontwikkelde elektronicaboard voor 
het beheer van alle functies van de Twido®. 

De hybride oplossing voor de Twido® bestaat uit een extra 
board die communiceert met de moederboard in de doos. 
Dankzij deze oplossing kunnen de PV-panelen rechtstreeks 
worden aangesloten op de besturingsdoos. Deze extra kaart 
wordt geleverd in een deksel dat op de doos kan worden 
gemonteerd in plaats van het bestaande deksel. De connectors 
voor de aansluiting op de PV-panelen zijn voorzien van twee 
kabels met een lengte van ongeveer 30 cm.

Hoe wordt de PV-doosoptie geïnstalleerd?

INFORMATIE VOOR INSTALLATEURS

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!
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PHOTOVOLTAIC-DOOS / DETAILS

Vervanging van het oorspronkelijke deksel door 
het deksel met de PV-board. Het deksel bevat 
een afdichtingsring en wordt bevestigd met 4 
schroeven.

De elektrische aansluiting op de PV-panelen 
gebeurt via de twee connectoren op de 
uiteinden van de kabels die uit het deksel 
komen. Deze connectoren van het type MC4 
zijn standaard en speciaal ontworpen voor 
dergelijke toepassingen.

Het noodzakelijke oppervlak van de zonnepanelen is afhankelijk van het model 
Twido® dat u met zonne-energie wilt voeden. Conform ons uitgangspunt 
om niet meer te monteren of te verwarmen dan nodig is, raden wij aan om 
niet meer vermogen te installeren dan noodzakelijk is voor het normale 
dagelijkse gebruik. De Twido® is een hybride oplossing en het traditionele 
elektriciteitsnet blijft de noodzakelijke aanvulling voor de extra behoeften. De 
onderstaande tabel toont het aanbevolen gemiddelde vermogen per model 
voor de PV-voeding.

Twido-model T3-51 T3-102 T3-51-W T4-102-W T4-136

Opslagcapaciteit 51 liter 102 liter 51 liter 102 liter 136 liter

Aanbevolen vermogen 
van de PV-panelen 600 W 900 W 600 W 900 W 1200 W

Maximale stroomsterkte 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Deze operatie kan in zeer weinig tijd worden uitgevoerd 
en vereist geen constructiewerk.

INFORMATIE VOOR INSTALLATEURS

PHOTOVOLTAIC-DOOS / DETAILS

TERMINOLOGIE
PV = Photo voltaic (fotovoltaïsch)
SWW = Sanitair warm water
ZS = Zwakstroom
DC = Gelijkstroom
AC = Wisselstroom

Ter informatie: De eigenschappen van de panelen
Afhankelijk van de technische eigenschappen en vooral van 
het rendement van de panelen, kan het noodzakelijke vermogen 
met diverse panelen worden verkregen. Omdat deze installatie 
in zwakstroom moet blijven, is een parallelaansluiting van de 
panelen noodzakelijk zoals aangegeven in het onderstaande 
schema.

De koppeling van de kabels van de PV-panelen moet 
worden uitgevoerd met speciaal hiervoor bestemde 
connectoren. De PV-panelen, de kabels, de connectoren 
en de beveiligingssystemen zijn genormeerde elementen 
ontworpen voor PV-toepassingen.
Voorbeeld: Om een energiebron van 660 W te verkrijgen 
kunnen twee panelen van 330 W of drie panelen van 220 W 
worden gekoppeld.
Opmerking: De door de fabrikanten van de PV-panelen 
opgegeven prestaties, zijn gemeten bij een gegeven 
temperatuur. Een verhoging van de temperatuur vermindert 
deze prestaties. 

INFORMATIE VOOR INSTALLATEURS

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!
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Naar de inhoudsopgave 

Installateur worden
Twido®Pro 102 is de verplichte opleiding om toe te treden tot 
de groep van door het merk erkende specialisten.
Aan het einde van deze opleiding moet u een examen 
afleggen om uw kennis te valideren. Daarna kunt u uw eerste 
Twido® installeren.
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Het gebruik van Twido® 
... voor de installateur

Online opleiding

De geschiedenis van Twido
Het productontwerp
Gereedschap voor de partners
> Technisch-commercieel examen

De basiskennis
De introductiecursus van Twido® bestemd voor 
professionals. U bent een vakman, installateur of dealer? 
Dan kunt u hier kennismaken met het concept van Twido®en 
de eigenschappen die dit product wereldwijd uniek maken.

Voorbereidend werk
De installatie
De interfaces
Onderhoud en gebruik
> Installateursexamen

Twido® heeft 
kwaliteitscriteria 
opgesteld om de 
deskundigheid 
van de dealers en 
installateurs van het 
merk te garanderen.

 
TWIDO®

Het gebruik van Twido® 
... voor de gebruiker
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Milieubewustheid  
en comfort combineren

de handleidingen 
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Naar de inhoudsopgave 

Ons netwerk van erkende Twido® installateurs 
staat voor u klaar om u te adviseren 
en u een perfecte installatie te garanderen

U zoekt een installateur?

Conformiteit en octrooien

CONFORMITEIT MET DE NORMEN - CERTIFICAAT MARKTAUTORISATIE

CE-markering ja Certificaat van de fabrikant

Huishoudelijke elektrische apparaten ja EN 60 335-1, EN 60 335-2-21 en EN 60529

Afwezigheid van gevaarlijke stoffen ja RoHS (2002/95/EG)

Kwaliteit (functioneren, mechanische eigenschappen) AFNOR NF - Sanitaire apparaten

Europese richtlijn ErP (energy-related products) ja Richtlijn 2009/125/EG (ErP)

Europese richtlijn Ecodesign ja Richtlijn 2009/125/EG

CONFORMITEIT

DE OCTROOIEN
Innovaties met nationale en internationale octrooien

Twido® innoveert nog meer door het traditionele 
ondergedompelde verwarmingselement te vervangen door 
een uitwendig verwarmingssysteem. De vergroting van 
het uitwisselingsoppervlak voorkomt de warmtepunten in 
relatie tot het temperatuurverschil tussen het water en de 
verwarmingselementen, de oorzaak van kalkaanslag en dus 
van een geleidelijke achteruitgang van de oorspronkelijke 
prestaties. Bovendien heft dit principe volledig de galvanische 
corrosie op die geleidelijk de reservoirs aan kan tasten.

Een Twido® bevat niet één maar meerdere onafhankelijke 
reservoirs voor een moduleerbare productie aangepast aan de 
behoeften.

De Booster-functie maakt het mogelijk om binnen een uur 
genoeg water voor een of twee douches te verwarmen, zodat 
ook in onverwachte situaties het comfort is verzekerd. 

Met de eenvoudig te gebruiken Planning-functie kan het 
beschikbare volume warm water op elk moment van de 
dag worden geprogrammeerd.  Dit maakt een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk doordat vrijwel elk statisch verlies 
kan worden voorkomen.

De op een computer of smartphone te gebruiken applicatie 
MyTwido.com maakt het mogelijk om het beschikbare volume 
warm water eenvoudig aan te passen, de evolutie van het ver-
bruik te volgen en de gerealiseerde water- en energiebesparing 
te meten.

e-mail: 
contact@twido.fr

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR
WARM WATER!
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Naar de inhoudsopgave 

Zet het contact voort
Bezoek ons op de sociale netwerken

         www.twido.fr
  facebook.com/mytwido
  twitter.com/myTwido

e-mail: 

contact@twido.fr
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