ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

>>>
Слънчева енергия

>>>
Въздух

Земя

безплатната енергия покрива до 80%
от енергийните нужди

Защо да изберем
Heliotherm
Helioterm представя ефективните технологии на
бъдещето. Новото поколение термопомпи са
способни да анализират прогнозата за времето,
енергийната
консумация
и
Вашите
лични
предпочитания за отоплението. Системата, която е
истинско произведение на изкуството, достига
максимално възможните нива на ефективност. Чрез
интернет връзка, лесният за използване touch-pad
Ви осигурява удобен достъп и контрол на
термопомпената Ви инсталация по всяко време и от
всяко място. Предвид постоянните промени в цената
на електоренергията, термопомпите на Heliotherm
са с вградени “Умни” измервателни функции и SG
ready, които покриват изискванията, които ще
влязат в сила през 2018 г. Вашата термопомпена
система Heliotherm ще използва минимално
количество електрическа енергия и то тогава, когато
тя е най-евтина. Наслаждавайте се всеки ден на
множеството високоефективни технологии за дома
си - сега и за в бъдеще.
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Вода

необходимост от само 20% електроенергия,
която може да бъде генерирана
от фотоволтаична система,
100% енергийна възвръщаемост

>
>>
>>>

>>>
Термопомпа
Heliotherm

Вашият път към Независимостта
Отопление

Топла вода

Охлаждане
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Natural Technology Термопомпа
със земен източник - Инверторна | 10 | 15 kW

web control®

Естествено охлаждане
Вискокачествени материали
Оптимизиран
охладителен цикъл

Изцяло инверторна
dsi-Technology®
twin-x-Technology®

Natural Technology HP

Тип

SNTM 3-10

SNTM 5-15

kW

10,6

15,8

Инверторен (50%) отоплителна мощност (E4/W35) kW

5,5

7,9

6,15

6,18

5,81

10,68

6,67

6,70

°C

70

70

dB(A)

51

51

Размери (В x Ш x Д)

cm

99 x 90 x 55

99 x 90 x 55

Тегло (празна)

kg

125

126

Макс. отоплителна мощност (E4/W35)

COP (Коефициент на трансформация) (E4/W35)
Отоплителна мощност (E4/W55)

kW

SCOP (Сезонен коефициент на трансформация) (EN14825) Климат: Умерен
Максимална температура на отдаване

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 28 Юли, 2016

Акустично ниво на шума по EN 12102
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dsi-Technology®

Natural Technology Термопомпа със земен енергиен източник Инверторна | 10 | 15 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода

Гликол

Слънчева
енергия

Новите критерии за ефективност!
Системата Natural Technology на Heliotherm въвежда нова ера
в термопомпените технологии и е несравнима във всеки един
аспект! С възможността си да се комбинира с
фотоволтаична инсталация и изцяло инверторната си
технология, тя може да достигне до SCOP 8 (Сезонен
коефициент на трансформация 8).
Земята, върху която е построен домът Ви е безплатен
енергиен източник. Тази високо ефективна система е с
най-доброто съотношение качество/цена. С тази
уникална по своята същност и най-надеждна система със
земен колектор ще поддържате бюджета си и околната
среда с най-ниските оперативни разходи.

Системата Natural Technology със земен енергиен източник е
директна система с непрекъснат цикъл, която е
изключително сигурна и безопасна и се нуждае от минимална
поддръжка. В допълнение се наслаждавате на естествен
комфорт и приятни температури в дома си.

* SCOP (Сезонен коефициент на трансформация)
= Отношението между годишния топлинен
разход за отоплениеи топла вода в kWh и
необходимата електроенергия за задвижване
в kWh.

Предимства
Най-високо ефективната
термопомпена технология
Най-екологичното охлаждане
Температура на отдаване до 70°C,
може да бъде комбинрана
с конвенционални радиатори
Изцяло инверторна технолгия
автоматично се приспособява към
енергийните нужди на сградата
Възможност за свързване към
фотоволтаична система
Тиха - специална изолация на корпуса
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Въздушни термпомпи Heliotherm
Най-висока
ефективност
и
комфорт! Heliotherm е технологичен
лидер
в
производството
на
термопомпи повече от 25 години
благодарение на високоиновативните разработки и ноу-хау на своя
изседователски център. Многобройните тестове показват, че
марката Heliotherm и етикетът
“Произведено в Австрия” покриват
най-високите
стандарти
за
качество.
Тези високоиновативни стандарти
дават
множество
предимства:
международни петенти и награди,
над 30 000 термпомпи инсталирани
в цяла Европа и над 170 локални
партньори.
Преди да направите своя избор на
термопомпа,
свържете
се
с
Heliotherm - отделеното време
определено ще си струва!
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Comfort Compact
Термопомпа Въздух / Вода | 8 | 12 | 18 kW

Темперирано стъкло
web control®

twin-x-Technology®
Изцяло инверторна
dsi-Technology®

Оптимизиран
охладителен цикъл

Честотен инвертор
Design Plus
dsi-Technology®

Sensor Comfort Compact HP

S08L-M-CC

S12L-M-CC

S18L-M-CC

Отоплителна мощност при A7/W35 (10%)* kW

4,6

7,0

9,6

COP (Коефициент на трансформация) при A7/W35

5,0

5,1

5,0

Отоплителна мощност при A2/W35 (30%)* kW

5,8

9,3

13,4

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35

4,2

4,3

4,1

Отоплителна мощност при A-7/W35 (50%)* kW

8,3

12,1

17,6

COP (Коефициент на трансформация) при A-7/W35

3,2

3,2

3,0

Акустично ниво на шума

db (A)

48

50

51

Максимална температура на отдаване

°C

62

62

62

Размери (В x Ш x Д)

cm

170 x 90 x 59

170 x 94 x 100

170 x 94 x 100

Тегло

kg

215

256

262

Unit

REV08

REV12

REV18

kW

8,2

11,0

13,8

4,0

4,2

4,0

7,1

9,0

11,9

EER при A35/W7

3,6

3,6

3,7

SEER A35/W18

6,0

5,7

6,1

Охладителен капацитет при A35/W18
EER при A35/W18
Охладителен капацитет при A35/W7

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 20 Януари, 2016

DESIGNPLUS

Unit

Опция за охлаждане
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Алуминий

kW

* Процентите отговарят на броя акселератори. Стойостите на отоплителната мощност са стандартни.
За повече подробности, моля, прочетете техническите характеристики.

Червена

Comfort Compact Термопомпа Въздух / Вода | 8 | 12 | 18 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода
Охлаждане

Гликол

Слънчева
енергия

Конструкцията и дизайнът ѝ осигуряват минимално ниво на
шума при работа. Това се постига с помощта на специално
проектираните
вентилатори
и
шумозаглушителната
конструкция на корпуса.

* COP

(Коефициент на трансформация)
Коефициентът на трнсформация представлява
количеството енергия постъпило в системата,
сравнено с количеството енергия отдадено от
тази система = Настоящият Коефициент на
трансформация (COP) на термопомпа е
отношението между отдадената топлина и
енергиятя, необходима за работа на системата.

E

E F F I CI E

NT

O LO

5,1

MO

GY

COP*

HN

Най-висока енергийна
ефективностот всички
термопомпи от своя клас на пазара

V

Високоустойчивото на климатични влияния алуминиево
покритие на корпуса и елегантния дизайн гарантират
дълготрайност на вашата инвестиция.

Предимства

GH

I
AT

Благодарение на инверторната технология и напълно
автоматичния контрол, тази серия е с изключително висок
Сезонен Коефициент на трансфорация.

HI

INNOV

Специално проектирана за едно и мулти-фамилни къщи,
термпомпата Heliotherm е снабдена с новите Sensor Series и е
последно поколение термопомпа Въздух/Вода в компактен
дизайн.

E
D U L AT I N G T

C

Безроблемна работа
дори и при много ниски външни температури
Без необходимост от разрешителни
-> лесна инталация във всяка сграда
Идеална за реновации - лесна за монтаж
Възможност за активно охлаждане
Охладителният цикъл е контролиран постоянно
от специални сензори
-> повишена оперативна безопасност
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CC PV-COP-Booster 12 kW | 18 kW

Още предимства на фотоволтаичните системи за увеличване
на COP (Коефициент на Трансформация)

web control®

Значително увеличение на ефективността за отопление и топла вода
Уникална, спестяваща място, комбинация от фотоволтаик и инверторна термопомпа
Надграждане на инсталацията с нашите Допълнителни пакети

Оптимизиран
охладителен цикъл

Почти безплатна топла вода
Най-тихата термoпомпа въздух/вода на пазара
Най-ниски оперативни разходи

dsi-Technology®

Компактно външно тяло
Евтин монтаж
Най-високи субсидии за термопомпа въздух/вода

Инверторна

PV-COP-Booster*

12

18

Максимална температура на отдаване

62 °C

62 °C

Максимална отоплителна мощност, инверторен цикъл 12 kW

18 kW

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35

> 4,3

> 4,6

COP (Коефициент на трансформация) при A7/W35

> 5,1

> 5,1

Максимална консумация на електроенергия

1,98

2,24

Ниво на шума

35 – 55 max. (dB)
* Manufacturer‘s instructions and test conditions

Допълнителни пакети**

1

2

Капацитет

> 750 Watt

> 1.500 Watt

Брой фотоволтаични панели

3

6

Необходима площ за монатж

4,8 m

Тип монтаж

2

9,6 m2

Покрив / Фасада / Открити площи

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 11 Май, 2017

** Packages are also available as retroﬁt packages for our customers
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CC PV-COP-Booster Air / Water Heat Pump 12 kW | 18 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода
Охлаждане

Гликол

Слънчева енергия

Новата термопомпа Heliotherm Comfort Compact PV COP
Booster Sensor Series е проектирана за външна инсталация
за едно и многофамилни къщи.
Насладете се на предимствата на първата в света
термопомпа със соларни батерии.
Термопомпата
Въздух/Вода CC PV-COP-Booster ес отоплителен капацитет
от 3 до 18 kW и осигурява най-висок жилищен комфорт.
Възможността да използвате собствена електроенергия
дава възможност да използвате най-ефективно природната
енергия на най-ниската възможна цена.
Термоппмпата е с SCOP (Сезинен Коефициент на
трансформация) по-голям от 4.5. Множеството възможни
комбинации на буфери и разпределяне на акумулираната
енергия, позволяват голяма гъвкавост при изграждане на
най-подходящата отоплителна система за Вашия дом.

Предимства
Минимални оперативни разходи
COP > 4,3 (при A2/W35 или > 5,1 при A7/W35)
Изключително тиха, благодарение на
шумозаглушителния корпус
Лесна за работа и контрол с помощта
на Дистанционния контрол
Енергийно оптимална работа на термопомпата,
свързана с фотоволтаичната система
Безопасна работа, с почти безплатна поддръжка
благодарение на иновативната технология
на scroll compressor

COP > 5,1 – в зависимост от мощността на
фотоволтаичната система
*
**

Допълнителен пакет 1 = 750 Watt
Допълнителен пакет 2 = 1.500 Watt
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Basic Comfort Въздушна термопомпа
Сплит дизайн Инверторна | 8 | 12 | 20 kW

Изцяло инверторна

web control®

dsi-Technology®
Калориметър
Оптимизиран
охладителен цикъл

twin-x-Technology®
Плъзгащ компресор

dsi-Technology®

Basic Comfort

Unit

HP08L-M-BC

HP12L-M-BC

HP20L-M-BC

Отоплителна мощност при A7/W35 (10%)

kW

4,8

7,3

11,6

COP (Коефициент на трансформация) при A7/W35

5,3

5,3

5,2

Отоплителна мощност при A2/W35 (30%)

6,0

9,5

15,5

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35

4,3

4,2

4,2

Отоплителна мощност при A-7/W35 (50%) kW

8,3

12,2

18,5

COP (Коефициент на трансформация) при A-7/W35

3,3

3,3

3,1

Максимална температура на отдаване

°C

62

62

62

Размери (В x Ш x Д)

cm

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

Тегло

kg

175

180

185

kW

Опция за охлаждане

Unit

REV08

REV12

REV18

Охладителен капацитет при A35/W18

kW

10,3

12,2

18,2

4,2

4,4

4,2

10,0

12,3

18,1

EER при A35/W7

3,8

3,7

3,9

SEER A35/W18 (EN 14825)

6,3

5,9

6,2

EER при A35/W18

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 20 Януари, 2016

Охладителен капацитет при A35/W7

12

kW

Basic Comfort Въздушна термпопма - Сплит дизайн Инверторна | 8 | 12 | 20 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода
Охлаждане

Гликол

Слънчева
енергия

* COP

(Коефициент на трансформация)
Коефициентът на трнсформация представлява количеството енергия постъпило
в системата, сравнено с количеството енергия отдадено от тази система =
Настоящият Коефициент на трансформация (COP) на термопомпа е
отношението между отдадената топлина и енергиятя, необходима за работа
на системата.

GH

E F F I CI E

NT

O LO

HN

5,3

GY

COP*

E
Висока ефективност чрез
MO
EC
D U L AT I N G T
иновативна инверторна технология

V

Множеството възможни комбинации на буфери и
разпределяне на акумулираната енергия, позволяват голяма
гъвкавост при изграждане на най-подходящата отоплителна
система. Активното охлаждане чрез обръщане на цикъла
на термопомпата Sensor Comfort Split осигурява приятни
температураи през целия летен сезон.

Предимства
I
AT

Опцията за използване на електроенергия от ваша
фотоволтаична
инсталация,
максмално
повишава
ефективността на ситемата и намалява разходите ви.

HI

INNOV

Термопомпата на Heliotherm Basic Comfort Въздух/Вода
Сплит дизайн се адаптира към топлинните нужди на сградата
и осигурява максимално комфортно отопление и домашен
уют за еднофамилни и многофамилни къщи. С атрактивната
си цена ситемата Basic Comfort Split е солидно решение за
ефкетивно и екологично отопление, подгряване на вода и
охлаждане (допълнителна опция).

Съвместима с модерните системи
за сградно отопление
Възможност за свързване с фотоволтаична система
–> използване на собствена електроенергия
Интегрирана високоефективна помпа клас A+
Безопасна работа, с почти безплатна поддръжка
благодарение на иновативната технология
на scroll compressor
Посоянен мониторинг –> оптимизиран
автоматичен охладителен цикъл (RPM)
Включва гъвкави тръби за свързване
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Web Control Въздушна термопомпа
Сплит дизайн | 8 | 12 | 20 kW

Изцяло инверторна

web control®

dsi-Technology®
twin-x-Technology®
Оптимизиран
охладителен цикъл

Плъзгащ компресор

dsi-Technology®

Web Control термпомпа

Unit

HP08L-M-WEB

HP12L-M-WEB

HP20L-M-WEB

Отоплителна мощност при A7/W35

kW

4,8

7,3

11,6

COP (Коефициент на трансформация) при A7/W35

5,3

5,3

5,2

Отоплителна мощност при A2/W35

6,0

9,5

15,5

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35

4,3

4,2

4,2

Отоплителна мощност при A-7/W35 kW

8,3

12,2

18,8

COP (Коефициент на трансформация) при A-7/W35

3,3

3,3

3,2

kW

°C

62

62

62

Размери (В x Ш x Д)

cm

142 x 55 x 63

142 x 55 x 63

142 x 55 x 63

Тегло

kg

156

159

165

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 11 Май, 2017

Максимална темп. на отдаване
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Web Control Термпомпа Въздух / Вода Инверторна | 8 | 12 | 20 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода

Гликол

Слънчева
енергия

E

V

Най-висока ефективност
от този клас въздушни
термопомпи на пазара

GH

E F F I CI E

NT

O LO

5,3

MO

GY

COP*

HN

Предимства
I
AT

Въздушната термо помпа на Heloitherm е с неоспорими и
убедителни предимства: без опасност от замръзване на
отоплителните тръби, по-кратък цикъл на размразяване,
осигуряват икономична и тиха работа благодарение на
инверторната технология на Heliotherm и оптимизираната
технология на вентилатора. По-ниските първоначални
разходи за инсталиране и липсата на специални
разрешителни я правят изключително изгодна инвестиция.

HI

INNOV

Въздушната термо помпа - сплит дизайн спестява място и е
лесна за инсталиране както в реновирани, така и в
новопостроени сгради. Сплит системата може да се
изгради в малки терени и дава възможност да се
възползвате от безплатната и неизчерпаема природна
енергия за отопление и охлаждане на дома Ви. Въздушнтата
сплит термо помпа на Heliotherm е свеж полъх за Вашия
бюджет и комфорта в дома Ви.

E
D U L AT I N G T

C

Безпроблемно отопление дори и
при ниски външни температури
Тих работен цикъл благодарение на
понижената акустика и специална изолация (TSC).
Възможност за включване
към фотоволтаина инсталация
Посоянен мониторинг –> оптимизиран
автоматичен охладителен цикъл (RPM)

* COP

(Коефициент на трансформация)
Коефициентът на трнсформация представлява количеството енергия постъпило
в системата, сравнено с количеството енергия отдадено от тази система =
Настоящият Коефициент на трансформация (COP) на термопомпа е
отношението между отдадената топлина и енергиятя, необходима за работа
на системата.
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Silent Source Външен изпарител |
Стоящи устройства | Стенно окачване

Комбиниран
Охлаждане с природен газ

web control®

Висококачествени устойчиви
материали
Темперирано стъкло

Оптимизиран
охладителен цикъл

Вентилатор тип “Бухал”
Design Plus
Външно покритие по поръчка

dsi-Technology®

Червено

Silent Source OE Стоящи устройства
Ниво на шума по EN 12102
Приложение

Алуминий

Дърво

Unit

HPS60

HPS80

HPS120

dB(A)

40

40

46

-25 to +45

°C

Fin evaporator

Тип
Размери (В x Ш x Д)

cm

97 x 99 x 84

126 x 102 x 96

151 x 105 x 114

Тегло

kg

120

130

180

Einheit

HPS60-W

HPS80-W

dB(A)

40

40

AV Silent Source W Стенен монтаж
Ниво на шума по EN 12102
Приложение

-25 to +45

°C

Fin evaporator

Тип
cm

109 x 89 x 59

120 x 104 x 62

Тегло

kg

90

128

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 20 Януари, 2016

Размери (В x Ш x Д)
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Silent Source Външен изпарител | Стоящи устройстава | Стенно окачване

Въздух

Земя

Вода

Гликол

Слънчева енергия

Външният
изпарител
Heliotherm
Silent
Source
е
предназначен за външен монтаж и е безспорно
най-ефективният и изключително тих изпарител от своя
клас.

Инверторна

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Предимства

Той е изключително компактен и лесен за инсталиране,
независимо дали ства дума за реновиране или за нова
сграда.

Изключително тих работен цикъл

Външният изпарител ви дава възможност да се възползвате
максимално от предимствата на безплатната и
неизчерпаема природна енергия за отопление и
охлаждане на Вашия дом и при малка свободна площ.

Голяма площ на изпарение

Специално проектирани аксиални перки на
витлата -> изяло инверторна

Въздушните отвори отговарят на всички
изисквания за безопасност
за детски площадки
Специалният дизайн на корпуса оптимизира
аеродинамиката на въздушния поток, като
в допълнение намалява шума
Висококачествени устойчиви материали,
темперирано стъкло и анодиран алуминий
Модерен иновативен дизайн
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Solid Split Термпомпа Въздух / Вода
Инверторна | 30 | 40 | 55 kW

Честотен инвертор

web control®

Висококачествени
и устойчиви материали
Изцяло инверторна

Оптимизиран
охладителен цикъл

Висококачествени
и устойчиви материали

dsi-Technology®

Удароустойчиво стъкло

Sensor Solid Split

Unit

S30L-M-Solid

S40L-M-Solid

S55L-M-Solid

kW

30,3

43,6

60,5

4,3

4,4

4,3

kW

27,7

38,6

55,3

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация)

5,2

5,0

5,2

Максимална темп. на отдаване

°C

62

62

62

Размери (В x Ш x Д)

cm

160 x 69 x 72

160 x 69 x 72

170 x 91 x 120

dB(A)

48

50

51

kg

210

350

380

Охладителен капацитет при A35/W18 kW

28,0

46,0

56,9

4,2

4,2

4,2

28,2

43,7

56,4

EER A35/W7

4,1

4,0

4,1

SEER A35/W18 (EN 14825)

6,5

6,2

6,5

Отоплителна мощност при A2/W35

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35
Отоплителна мощност при A-10/W35

Ниво на шума
Тегло

EER A35/W18

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 20 Януари, 2016

Охладителен капацитет при A35/W7

18

kW

Performance data according to EN 14825 Climate zone medium

Технология на вентилатора
тип “Бухал”

Solid Split Термпомпа Въздух / Вода Инверторна | 30 | 40 | 55 kW

Въздух

Земя

Вода

Гликол

Слънчева енергия

Термопомпата на Heliotherm Sensor Solid Въздух/Вода
Split Design се адаптира към топлинните нужди на сградата.
Тя е идеална за модерни проекти за реновация и саниране.

Инверторна

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

HI

Предимства

GH

Охлаждане

E F F I CI E

NT

COP*

5,2

Нуждата на една сграда от повече или по-малко топлина
зависи силно от околната температура. Иновативната
инверторна технология регулира работата на термопомпата,
така че да се постигне желаната температура в сградата.
Това повишава значително ефективността и
намалява
вредните емисии на CO2 с минимален енергиен разход.

Безопасна работа, с почти безплатна поддръжка
благодарение на иновативната технология
на scroll compressor

V

MO

O LO

HN

I
AT

* SCOP (Сезонен коефициент на трансформация)
= Да се определи сезонният фактор е от изключителна важност за постигане на
максимална ефективност на термопомпите. Той показва корелацията между
годишното количество топлинна енергия необходима за отопление и топла вода
в kWh и необходимата за това електрическа енергия за в kWh.

E

GY

Мощност от 30 до 55 kW, която
отговаря на повишените
топлинни нужди на сградите

INNOV

С мощността си от 55 kW, тази термопомпа отговаря на
най-големи топлинни нужди. Идеално решение за сгради с
отворени пространства, хотели и търговски центрове.
Благодарение на високата си температура на отдаване до
62°C, както и на множеството възможности за комбиниране
със съществуващи вече системи, тя е идеална за проекти за
реновация.

E
D U L AT I N G T

C

Максимална ефективност чрез напълно
автоматизираната настройка на отоплението

Изключително тиха и с минимални вибрации,
благодарение на шумозаглушителния корпус
Лесен за работа и иновативен
Дистанционен контрол
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Basic Comfort Термо помпи

Предимства
Комбинация със спирален топлообменник, която
гарантира най-високи резултати дори и при ниско
ниво на водите
web control®

Висока ефективнаост благодарение на
иновативната инверторна технология
Готовност за свързване към
фотоволтаична система
-> използвате Ваша собствена електроенергия
Съвместима с модерните сградни инсталации

Оптимизиран
охладителен цикъл

Пасивно охлаждане като допълнителна опция
Постоянен контрол и наблюдение
-> автоматизирана оптимизация на охладителния
цикъл (RPM)

dsi-Technology®

Basic Comfort SPIREC Вода / Вода Инверторна | 10 | 16 | 25 kW

20

Титаниеви заварки

SPIREC Спирален изпарител

Вода

SPIREC
... най-доброто решение
Изключителното представяне на термопомпите с
подпочвени води на Heliotherm се дължи и на
гъвкавостта им по отношение на качеството на
водите. Спиралния топлообменник с титаниеви
заварки позволява перфектна работа дори и при
вода с по-ниско качество.
Това Ви гарантира висококачествено отопление и
охлаждане.

Basic Comfort Вода / Вода & Гликол / Вода

Въздух

Земя

Вода

Гликол

Слънчева енергия

Basic Comfort
Изцяло инверторната термопомпа Basic Comfort Вода / Вода със спирален изпарител се адаптира автоматично към
отоплителните нужди на сградата и осигурява максимален комфорт на едно и много-фамилни къщи. Тя ви гарантира стабилна
енергийна ефективност и екологично отопление, топла вода за битови нужди и охлаждане.
Възможността за свързване с фотоволтаична инсталация ви позволява да използвате максимално ефективно и евтино няличните
енергийни ресурси. Множеството възможности за свързване с буферни съдове и топлинно разпределение позволява
изключително гъвкаво проектиране на инсталацията, така че да отговаря идеално на нуждите на Вашия дом. Допълнителната
възможност за активно охлаждане ви осигурява комфортни летни температури.

21

Basic Comfort Гликол / Вода Инверторна.
Технически данни

Basic Comfort Гликол / Вода

Unit

HP08S10W-M-BC

HP12S16W-M-BC

HP20S25W-M-BC

kW

8,5

12,1

20,1

COP (Коефициент на трансформация) при B0/W35

5,0

5,1

4,9

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация) (EN14825)

5,2

5,3

5,6

Максимална температура на отдаване

°C

65

65

65

dB(A)

42

45

47

Размери (В х Ш х Д)

cm

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

Тегло

kg

175

180

185

Unit

HP08S10W-M-R-BC

HP12S16W-M-R-BC

HP20S25W-M-R-BC

kW

8,1

12,2

20,4

7,9

7,5

7,5

8,1

12,0

20,4

EER при B10/W7

6,4

6,8

6,1

SEER при B10/W18

7,1

6,8

6,8

Отоплителен капацитет при B0/W35

Ниво на шума

Обратен охладителен цикъл
Охладителен капацитет при B10/W18
EER при B10/W18
Охладителен капацитет при B10/W7

kW

Basic Comfort Вода / Вода Инверторна.
Технически данни

Basic Comfort Вода / Вода

Unit

HP08S10W-M-BC

HP12S16W-M-BC

HP20S25W-M-BC

Отоплителен капацитет при W10/W35

kW

10,0

16,2

25,2

Входяща мощност

kW

1,5

2,4

3,8

COP (Коефициент на трансформация) при W10/W35

6,6

6,8

6,7

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация)

6,8

7,1

7,3

Максимална температура на отдаване

°C

65

65

65

Размери (В х Ш х Д)

cm

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

Тегло

kg

175

180

185

Unit

HP08S10W-M-R-BC

HP12S16W-M-R-BC

HP20S25W-M-R-BC

kW

8,1

12,2

20,4

7,9

7,5

7,5

8,1

12,0

20,4

EER W10/W7

6,4

6,8

6,1

SEER при W10/W18

7,1

6,8

6,8

Обратен охладителен цикъл
Охладителен капацитет при W10/W18
EER при W10/W18
Охладителен капацитет при W10/W7
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kW

Basic Comfort SPIREC Вода / Вода Инверторна

Basic Comfort SPIREC Вода / Вода

Unit

HP08S10W-M-S-BC

HP12S16W-M-S-BC

HP20S25W-M-S-BC

Отоплителен капацитет при W10/W35

kW

9,5

15,3

23,8

COP (Коефициент на трансформация) при W10/W35

6,5

6,7

6,6

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация) (EN 14825)

6,4

6,7

6,9

Максимална температура на отдаване

°C

65

65

65

dB(A)

40

43

45

Размери (В х Ш х Д)

cm

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

Тегло

kg

178

183

188

Unit

HP08S10W-M-S-R-BC

HP12S16W-M-S-R-BC

HP20S25W-M-S-R-BC

kW

7,7

11,6

19,2

7,5

7,1

7,1

7,7

11,4

19,2

EER при E15/W7

6,0

6,4

5,8

SEER при W10/W18

6,8

6,4

6,5

Ниво на шума

Обратен охладителен цикъл
Охладителен капацитет при W10/W18
EER при W10/W18
Охладителен капацитет при W10/W7

kW
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Web Control Технически данни

web control®

Изцяло инверторна
dsi-Technology®
Оптимизиран
охладителен цикъл

twin-x-Technology®
Плъзгащ компресор
Калориметър

dsi-Technology®

HI

GH

EF F I CIE

NT

Ad

Web Control термопомпа

ju

sta

5,6

t

pu

Web Control
Термопомпа Гликол / Вода Инверторна | 8 | 12 | 20 kW

t

SCOP*
u
ble h t in g o
ea

Unit

HP08S10W-M-WEB

HP12S16W-M-WEB

HP20S25W-M-WEB

kW

3 - 8,5

4 - 12,1

5 - 20,1

COP (Коефициент на трансформация) при B0/W35

5,0

5,1

4,9

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация)(EN14825) Умерен климат

5,2

5,3

5,6

°C

65

65

65

dB(A)

47

47

50

Размери (В x Ш x Д)

cm

142 x 55 x 63

142 x 55 x 63

142 x 55 x 63

Тегло

kg

155

160

175

Отоплителна мощност при B0/W35

Максимална темп. на отдаване

Ниво на шума

HI

GH

EF F I CIE

NT

Ad

Web Control термопомпа

ju

sta

7,3

t

pu

Web Control
Water / Water HP Modulating | 10 | 16 | 25 kW

t

SCOP*
u
ble h t in g o
ea

Unit

HP08S10W-M-WEB

HP12S16W-M-WEB

HP20S25W-M-WEB

kW

10,0

16,2

25,2

COP (Коефициент на трансформация) при W10/W35

6,6

6,8

6,7

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация)(EN14825) Умерен климат

6,8

7,1

7,3

°C

65

65

65

dB(A)

51

52

53

Размери (В x Ш x Д)

cm

142 x 55 x 63

142 x 55 x 63

142 x 55 x 63

Тегло

kg

155

160

175

Отоплителна мощност при W10/W35

Максимална темп. на отдаване

Ниво на шума
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Web Control Термопомпа - Вода / Вода и Гликол / Вода Инверторна

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода

Гликол

Слънчева енергия

Инверторните термопомпи Heliotherm с енергиен източник
подпочвени Води или Гликол and Brine достигат
най-високи резултати от термопомпите в този клас.
Изцяло инверторната система с Web Control е идеална за
реновиране или за нови сгради.
Тя е с лесната
инсталация, заема малко място и използва максимално
ефективно безплатната и неизчерпаема енергия от
природата за отопление на дома Ви.
Инверторна технология
Количеството
необходима
нергия
за
отопление
автоматично се адаптира към температурата на околната
среда: при високи външни температури нуждата от
отопление намалява - термпомпата атвоматично намалява
работата си и съответно намалява разхода на енергия.
Толкова колкото е необходимо, и все пак колкото е
възможно по-малко!

Предимства
Възможност за свързване с
фотоволатична асистема
-> изполвате собствена електроенергия
SCOP (Сезонен коефициент на трансформация)
> 7,3 или 5,6
Постоянно наблюдение
-> оптимизиран охладителен цикъл (RPM)
Тих работен цикъл поради понижената акустика
и специалната изолация (TSC)
Висока ефективност чрез
инверторна технология
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Basic Comfort Директно изпарение / Вода
Инверторна | 8 | 12 | 20 kW

dsi-Technology®

web control®

калориметър
twin-x-Technology®
Оптимизиран
охладителен цикъл

Плъзгащ компресор
Гъвкавост при свързването
Изцяло инверторна

Unit

HP08E-M-BC

HP12E-M-BC

HP20E-M-BC

kW

8,1

12,1

20,1

COP (Коефициент на трансформация) при E4/W35

5,7

5,6

5,5

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация) (EN14825)

5,8

5,9

6,2

Максимална темп. на отдаване.

°C

65

65

65

dB(A)

42

43

43

Размери (В x Ш x Д)

cm

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

170 x 60 x 67

Тегло

kg

175

180

185

Изпарителни тела

pcs.

8

11

18

Обратен охладителен цикъл

Unit

Охладителна мощност E15/W18

kW

8,2

12,2

20,3

7,8

7,4

7,4

8,1

12,1

20,3

EER at E15/W7

6,4

6,8

6,1

SEER E15/W7 (EN 14825)

6,9

6,7

6,9

Отоплителна мощност при E4/W35

Ниво на шума

EER at E15/W18

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да
променя съдържанието и дизайна. Не носи отговорност за
печатни грешки. 20 Януари, 2016

Охладителна мощност E15/W7
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kW

Performance data acc. to EN 14511 ∆ 5 K

Basic Comfort HP

dsi-Technology®

Basic Comfort Директно изпарение / Вода Инверторна | 8 | 12 | 20 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода
Охлаждане

Гликол

Слънчева енергия

NT

E

O LO

6,2

MO

GY

EFF ICIE

HN

По-висока ефективност
чрез иновативна инверторна
технология

GH

SCOP*

V

Активното охлаждане чрез обръщане на цикъла на
термопомпата Sensor Comfort Split осигурява приятни
температураи през целия летен сезон.

Предимства
I
AT

Опцията за използване на електроенергия от ваша
фотоволтаична
инсталация,
максмално
повишава
ефективността на ситемата и намалява разходите ви.
Множеството възможни комбинации на буфери и
разпределяне на акумулираната енергия, позволяват голяма
гъвкавост при изграждане на най-подходящата отоплителна
система.

HI

I NN OV

Термопомпата Heliotherm Basic Comfort Директно
изпарение / Вода се адаптира към топлинните нужди на
сградата и осигурява максимално комфортно отопление и
домашен уют за еднофамилни и многофамилни къщи. С
атрактивната си цена ситемата Basic Comfort Split е солидно
решение за
ефкетивно и екологично отопление,
подгряване на вода и охлаждане (допълнителна опция).

E
D U L AT I N G T

C

Идеална за модернизация на отоплителни
сградни инсталации - лесен монтаж
Благодарение на компактния си дизайн
тя заема много малко място
Интегрирани високоефективни помпи клас A+
Безопасна работа, с почти безплатна поддръжка
благодарение на иновативната технология
на scroll compressor

* SCOP (Сезонен коефициент на трансформация)
= Да се определи сезонният фактор е от изключителна важност за постигане на
максимална ефективност на термопомпите. Той показва корелацията между
годишното количество топлинна енергия необходима за отопление и топла вода
в kWh и необходимата за това електрическа енергия за в kWh.
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Sensor Solid M Технически данни

Sensor Solid M Brine

GH

EF F I CIE

NT

SCOP*

sta

t

6,4

t

pu

ju

Ad

Sensor Solid M
Термопомпа Гликол / Вода Инверторна | 30 | 60 | 100 kW

HI

u
ble h t in g o
ea

Unit

30S40W-M-Solid

60S80W-M-Solid

100S120W-M-Solid

Номинална отоплителна мощност (B0/W35) kW

30,1

58,5

91,9

Охладителен капацитет

kW

24,3

45,3

73,3

Разход на електроенергия

kW

5,9

12,3

18,6

COP (Коефициент на трансформация) при (B0/W35)

5,2

4,8

4,9

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация)

5,6

5,9

6,4

Отоплителни данни
по EN 14825 Студен климатичен пояс

Температура на отдаване

°C

62

62

62

Размери (В x Ш x Д)

cm

72 x 69 x 161

121 x 92 x 170

121 x 92 x 170

Unit

30S40W-M-Solid

60S80W-M-Solid

100S120W-M-Solid

kW

29,8

59,2

105,5

9,3

8,1

7,7

30,3

60,9

100,5

7,4

6,3

6,6

220

520

630

EER B10/W18
Охладителна мощност B10/W7

kW

EER B10/W7
Тегло

kg

HI

Solid
Термопомпа Вода / Вода Инверторна | 40 | 80 | 120 kW

EF F I CIE

NT

SCOP*

ju

Ad

Sensor Solid M Water

GH

sta

8,5

t

Охладителна мощност B10/W18

t

pu

Охлаждане 100%

u
ble h t in g o
ea

Unit

30S40W-M-Solid

60S80W-M-Solid

100S120W-M-Solid

Номинална отоплителна мощност (W10/W35)

kW

39,8

79,5

120,5

Охладителен капацитет

kW

34,2

66,5

101,0

Разход на електроенергия

kW

5,8

13,0

19,5

COP (Коефициент на трансформация) при (W10/W35)

6,9

6,1

6,2

SCOP (Сезонен Коефициент на трансформация)

8,4

8,0

8,5

Отоплителни данни
по EN 14825 Студен климатичен пояс

Температура на отдаване

°C

62

62

62

Размери (В x Ш x Д)

cm

72 x 69 x 161

121 x 92 x 170

121 x 92 x 170

Unit

30S40W-M-Solid

60S80W-M-Solid

100S120W-M-Solid

kW

29,8

59,2

105,5

9,3

8,1

7,7

30,3

60,9

100,5

7,4

6,3

6,6

220

520

630

Охлаждане 100%
Охладителна мощност W10/W18
EER W10/W18
Охладителна мощност W10/W7

kW

EER W10/W7
Тегло
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kg

Sensor Solid M Инверторна термопомпа
Вода / Вода & Гликол / Вода 30 - 120 kW

Въздух

Инверторна

Земя

Възможност
за свързване
с фотоволтаик

Вода

Гликол

Слънчева енергия

Удобните големи термопомпи Sensor Solid M Series се
адаптират към топлинните нужди на сградата, като
осигуряват максимално ефективна работа и Ви спестяват
разходи.
Термопомпите Гликол/Вода и Вода/Вода Sensor Solid M
Compact Design са с мощност до 100 kW и са идеалното
решение за сгради с просторни отворени пространства,
хотели и търговски сгради.
Нуждата на една сграда от повече или по-малко топлина
зависи силно от околната температура. Иновативната
инверторна технология регулира работата на термопомпата,
така че да се постигне желаната температура в сградата.
Това повишава значително ефективността и
намалява
вредните емисии на CO2 с минимален енергиен разход.

Предимства
Широка гама от мощнпсти от 30 до 120 kW
за оптимална инсталация в сгради с големи
топлинни нужди
Безопасна работа, с почти безплатна поддръжка
благодарение на иновативната технология
на scroll compressor
Максимална ефективност чрез напълно
автоматизираната настройка на отоплението
дори и при частичн натоварване

Изключително тиха и с минимални вибрации,
благодарение на шумозаглушителния корпус
* SCOP (Сезонен коефициент на трансформация)
= Да се определи сезонният фактор е от изключителна важност за постигане на
максимална ефективност на термопомпите. Той показва корелацията между
годишното количество топлинна енергия необходима за отопление и топла вода
в kWh и необходимата за това електрическа енергия за в kWh.

Лесен за работа и иновативен
Дистанционен контрол
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