TOPLOTNE ČRPALKE
AEROGOR ECO INVERTER

Za več informacij pokličite na brezplačno tel. št. 080

48 48 ali nam pišite na toplotnecrpalke@gorenje.com

NAPREDNA INVERTERSKA TEHNOLOGIJA
A e ro g o r E C O I nve r te r
Toplotne črpalke Gorenje z novo
inverter tehnologijo omogočajo
visoko učinkovito, okolju prijazno in
stroškovno ugodno ogrevanje, hlajenje
in pripravo tople sanitarne vode.
DC inverter tehnologija z regulacijo

DO

4,7

Učinkovito delovanje z visokimi grelnimi
števili - odličen COP.

frekvence kompresorja omogoča visoko
učinkovito delovanje, saj toplotna
črpalka proizvaja toliko toplotne
(ali hladilne) moči kot jo potrebuje
objekt. Ogrevalne potrebe objekta se
spreminjajo v odvisnosti od temperature

okolice in toplotne izolacije objekta. Ker
inverterska tehnika moč kompresorja
z moduliranim načinom obratovanja
natančno prilagaja potrebi po toploti,
se dosega velika učinkovitost na vsaki
obratovalni točki.

R410A
Hladilno sredstvo R410A sodi med okolju
prijazne hladilne pline in ne povzroča
škode ozonskemu plašču.

-25 °C

TIHO

DELOVANJE
Nizka hrupnost zunanje enote zaradi
ventilatorja in kompresorja z reguliranim
številom vrtljajev.

DELOVANJE

-25°C

DO
TEMPERATURE OKOLICE
Sistem uspešno deluje do temperature
okolice -25°C.

NIZKO

TEMPERATURNO
DELOVANJE

Primerna tako za talni kot tudi
radiatorski sistem ogrevanja (zahtevane
višje temperature ogrevalne vode do
55°C).

PRIKAZ OGREVALNEGA SISTEMA
S TOPLOTNO ČRPALKO Aerogor ECO Inverter

HE

ZE

ZE - zunanja enota (zajem termalne
energije iz zunanjega zraka)
HE - h
 idravlična enota (proizvodnja
toplotne energije)
HR - hranilnik sanitarne vode

HR

Tihi aksialni ventilator črpa velike
količine zraka in ga preko hladilnega
kroga toplotne črpalke pretvarja v
koristno toplotno energijo. Toplotna

črpalka Aerogor ECO Inverter proizvaja
toliko toplote kot jo ogrevalni sistem
potrebuje. Notranja enota Hydrobox
preusmerja toploto v ogrevalne kroge

OGREVANJE

PRIPRAVA SANITARNE VODE

AKTIVNO HLAJENJE

(talni ali radiatorski sistem) ali hranilnik
sanitarne vode. Gre za vremensko
vodeno regulacijo toplotne črpalke.

PREDNOSTI IN L ASTNOSTI
TO P LOT N E Č R PA L K E A e ro g o r E C O I nve r te r
• DC Inverter kompresor omogoča
optimalno prilagoditev potrebi po
toploti ali hlajenju.
• Nizki obratovalni stroški zaradi
visokega COP po standardu
EN 14511 od 4.0 do 4.7 (A7/W35).
• Maksimalna temperatura ogrevalne
vode do 55 °C omogoča vgradnjo
toplotne črpalke tudi v sisteme z
radiatorskim ogrevanjem.
• Napredna regulacijska enota
omogoča povezavo in izkoriščanje
toplote solarnih panelov.
• Veliko udobje zaradi reverzibilne
izvedbe za ogrevanje in hlajenje.

OGREVANJE

• Toplotna črpalka deluje v
temperaturnem območju od –25 °C
do +45 °C, kar pomeni da zagotavlja
topel dom tudi pri nizkih zimskih
temperaturah in učinkovito hlajenje v
vročih poletnih dneh.
• Hladilno sredstvo R410A sodi med
okolju prijazne hladilne pline in ne
povzroča škode ozonskemu plašču.
• Nizki investicijski stroški zaradi
enostavne montaže in koncepta
notranje enote, kjer je že vgrajenih
večina komponent ogrevalnega
sistema (obtočna črpalka, tri potni
ventil, pretočni grelec, odzračevalnik
ipd.).

• Možen priklop na obstoječi bojler
za sanitarno vodo, ki mora imeti
vgrajen notranji toplotni prenosnik.
Energetsko učinkovito delovanje
tudi pri pripravi sanitarne vode
– kompresor zniža frekvenco
obratovanja na optimalno točko, ki
jo regulacijska enota določi glede na
porabo in nastavljeno temperaturo
tople vode.
• Nizka hrupnost zunanje enote zaradi
aksialnega ventilatorja in kompresorja
s spremenljivo frekvenco delovanja.

PRIPRAVA
SANITARNE
VODE

AKTIVNO
HLAJENJE

Upravljalna enota - Touch Screen
Osnovna konfiguracija omogoča regulacijo:
• Dveh mešalnih krogov ali dveh direktnih krogov oziroma en mešalni in en direktni
ogrevalni krog.
• Integriranega 3-potnega preklopnega ventila, ki preklaplja med ogrevalnimi krogi
in ogrevanjem sanitarne vode v hranilniku.
• Dveh dodatnih obtočnih črpalk v primeru kompleksnejših ogrevalnih sistemov.
• Integriranega 3 kW električnega pretočnega grelca.
• Dveh zunanjih električnih grelcev (en za zalogovnik, drugi za hranilnik)
• Bivalentnega delovanja.
• Nastavitve ogrevalne krivulje s petimi točkami.
Dodatne funkcije:
• Proti - legionelna funkcija.
• »First heating« funkcija.
• Dnevno nočni režim delovanja (ponoči toplotna črpalka zniža hitrost
ventilatorja in deluje tišje).

GLAVNE KOMPONENTE ZUNANJE ENOTE
Toplotne črpalke Aerogor ECO Inverter 13 A
V zunanji enoti se nahajajo ključne komponente za visoko učinkovito delovanje
toplotne črpalke:
•
•
•
•
•
•

Tihi aksialni ventilator—možnost regulacije hitrosti ventilatorja
Velik zunanji toplotni izmenjevalec
Panasonic DC Inverter kompresor (dvojni rotacijski)
Elektronski ekspanzijski ventil EEV
Štiri—potni reverzibilni ventil
Dimenzije priklopov freonske povezave (3/8” - 5/8”)

GLAVNE KOMPONENTE NOTRANJE ENOTE
Aerogor ECO Inverter 13 A - Hydrobox
V notranjem Hydrobox-u so komponente, ki omogočajo hitro montažo in
posledično nižje stroške investicije:
•
•
•
•
•
•
•

Ploščni toplotni izmenjevalec (SWEP)
Obtočna črpalka A energijski razred (Grundfos UPM GEO 25-85 180)
3-potni preklopni ventil (priložen)
Touch screen Upravljalna enota
Električni pretočni grelec 3 kW
Dvižni/povratni vod - cevni priključki
Dimenzije priklopov freonske povezave (3/8” - 5/8”)

GLAVNE KOMPONENTE ZUNANJE ENOTE
Toplotne črpalke Aerogor ECO Inverter 10 A
V zunanji enoti se nahajajo ključne komponente za energetsko učinkovito delovanje
toplotne črpalke:
•
•
•
•

Panasonic DC inverter kompresor z regulacijo frekvence kompresorja
Uparjalnik s hidrofilnim premazom in odličnim prenosom toplote
Elektronski ekspanzijski ventil
Tihi aksialni ventilator

GLAVNE KOMPONENTE NOTRANJE ENOTE
Aerogor ECO Inverter 10 A - Hydrobox
V notranjem Hydrobox-u so komponente, ki omogočajo hitro montažo in posledično nižje stroške investicije:
• Notranji toplotni izmenjevalec kondenzator
• Obtočna črpalka A energijskega
razreda

• Varnostni ventil in odzračevalnik
• Sodobna upravljalna enota
(Touch screen)

• Električni pretočni grelec
(za bivalentne sisteme)
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LEGENDA:
1 Toplotni izmenjevalec - kondenzator
2 Upravljalna enota
3 Obtočna črpalka (A energijski razred)
4 Električni pretočni grelec
(za bivalentne sisteme)

5
6
7

Dvižni vod - ogrevalni krog
Povratni vod
Priklopi freonske povezave dimenzij 3/8” in 1/2”

Opcija:
Modul za sanitarno vodo ECV25-L1W
Elektronsko reguliran 3-potni preklopni ventil

TEHNIČNE
I N F O R M AC I J E
MODEL

Enota

Aerogor ECO Inverter 10 A

Aerogor ECO Inverter 13 A

Grelna moč*

kW

4.50 – 10.50

4.20 – 12.60

Električna vhodna moč*

kW

0.91 – 3.05

0.90 – 3.16

/

3.80 – 4.71

4.00 – 4.91

Hladilna moč**

kW

2.60 – 8.00

2.34 – 7.91

Električna vhodna moč**

kW

1.10 – 3.50

0.97 – 2.98

Ogrevanje (A7/W35)

Grelno število - COP*
Hlajenje (A35/W7)

Izkoristek pri hlajenju - EER**

/

2.30 – 3.22

2.40 – 3.03

V/Hz/Ph

220-240/50/1

220-240/50/1

Varovalka za toplotno črpalko

A/tip

20/C

20/C

Varovalka za el. pretočni grelec

A/tip

16/C

16/C

/

DC inverter (dvojni rotacijski)

DC inverter (dvojni rotacijski)

Maksimalna izstopna temperatura vode

°C

55***

55

Temperaturno območje delovanja

°C

-25 do +45

-25 do +45

R410A

R410A

kg

1,94

3,50

Napajanje

Tip kompresorja

Tip hladiva
Polnitev hladiva
Ventilator
Tip

/

Aksialni

Aksialni

Pretok zraka

m3/h

3200

4100

Nazivna moč

W

160

120

Toplotni izmenjevalec –vodna stran
Tip

/

Ploščni

Ploščni

Padec tlaka

kPa

30

40

Dimenzije cevnih priključkov

Inch

G1

G1

Pretok na sekundarni (vodni) strani
Min. pretok

m3/h

1.15

1.32

Nominalni pretok

m3/h

1.44

2.20

Max. pretok

m3/h

2.16

2.63

Notranja enota

dB(A)

29

30

Zunanja enota

dB(A)

55

56

Zvočni tlak - 1 m razdalje

Neto dimenzije
Notranja enota (ŠxVxG)

mm

414x720x220

509x765x280

Zunanja enota (ŠxVxG)

mm

1044×763×414

1123x1195x400

Notranja enota

kg

28

55

Zunanja enota

kg

70

113

Neto masa

Serijsko vgrajene komponente
Električni pretočni grelec
Obtočna črpalka - energijski razred A
3 - potni preklopni ventil

kW

3

3

HALM HEP Plus 25-60 130 E

Grundfos UPM GEO 25-85 180

ECV 25-L1W

Watts

(*) Merjeno v skladu s standardom EN 14511. Merjeno pri pogoju za ogrevanje: temperatura vstopnega zraka 7°C in temperatura ogrevalne vode 35°C.
(**) M
 erjeno v skladu s standardom EN 14511. Merjeno pri pogoju za hlajenje: temperatura vstopnega zraka 35°C in temperatura vode za hlajenje 12°C/7°C
(vhod/izhod).
(***) Toplotna črpalka dosega maksimalno izstopno temperaturo vode 52°C, v kombinaciji z električnim pretočnim grelcem pa 55°C.

PRIKAZ SISTEMA
S TOPLOTNO ČRPALKO Aerogor ECO Inverter

LEGENDA:
MV 1

Mešalni ventil za raditorski in
konvektorski sistem ogrevanja

MV 2 Mešalni ventil za talni sistem
ogrevanja
MV 3 Mešalni ventil za sanitarno vodo
M1

3 – potni preklopni ventil za preklop
med hranilnikom (sanitarna voda) in
zalogovnikom (ogrevanje)

P0

Obtočna črpalka A energijski
razred

P1

Obtočna črpalka za ogrevalni
krog 1: radiatorji / konvektorji

P2

Obtočna črpalka za ogrevalni
krog 2: talno gretje

ZV

Zalogovnik vode

GORENJE D.D.
Ogrevalni sistemi
Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje Slovenija

Brezplačna telefonska številka 080 48 48
toplotnecrpalke@gorenje.com | www.gorenje.si
Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov v prodaji. Gorenje si pridržuje pravico do sprememb v programu.
Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.

