TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA
AEROGOR COMPACT W

Za več informacij pokličite na brezplačno tel. št. 080

48 48 ali nam pišite na toplotnecrpalke@gorenje.com

PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE
ZRAK / VODA AEROGOR COMPACT W
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EVROPSKA

KVALITETA

TIHO IN
ZANESLJIVO

DELOVANJE

Učinkovito delovanje z visokimi grelnimi
števili - odličen COP.

Vgrajene komponente evropskih
proizvajalcev, kar zagotavlja kakovost in
dolgo življenjsko dobo toplotne črpalke.

Omogoča ga Scroll tehnologija kompresorja, vrhunska zvočna izolacija in ultra
tihi aksialni ventilator.

Toplotna črpalka Aerogor Compact
je idealna rešitev za ogrevanje in
hlajenje pri novogradnjah, kot tudi za
obnovljene objekte. Primerna je tako
za talni, kot tudi radiatorski sistem
ogrevanja.

•S
 troškovno ugodno srednje
temperaturno ogrevanje do
temperature ogrevalne vode 60°C
(AEROGOR COMPACT 16, 21 W).

Hitra in enostavna montaža zaradi
koncepta kompaktne zunanje enote in
stenskega Hydroboxa – obe enoti imata
vgrajene standardne komponente vsake
kotlovnice:
• Obtočna črpalka energijskega razreda A.
• Moderna upravljalna enota.
• 3 potni preklopni ventil.
• 6 kW pretočni grelec za bivalentno
delovanje (vklaplja se le po potrebi).
• Ventil za odzračevanje.
• Glavno stikalo 3 x 400 V / 50 Hz.

• A ktivno hlajenje v vročih poletnih
dneh in priprava tople sanitarne vode.

•S
 troškovno ugodno visoko
temperaturno ogrevanje do
temperature ogrevalne vode 65°C
(AEROGOR COMPACT EVI 13, 21 W).

DODATNE

PREDNOSTI
•S
 croll kompresor omogoča visoko
učinkovito ogrevanje tudi pri
visokotemperaturnem režimu ogrevanja
(radiatorji).
•S
 erijsko vgrajen modul za mehki zagon
in kontrolnik faz.
•S
 erijsko vgrajen set: pretočno stikalo
(flow switch) + čistilni kos.
•M
 ožnost razširitvenih modulov za
oddaljen nadzor delovanja.
•M
 ožnost kaskadne vgradnje.
•M
 ožnost regulacije dodatnih
ogrevalnih virov (solarni paneli, kamin,
konvencionalni ogrevalni kotel).

-20 °C
VISOKO

TEMPERATURNO
DELOVANJE

Toplotna črpalka dosega visoke
temperature ogrevalne vode zato je
primerna tudi za klasične radiatorske
sisteme. Primerna tako za talni kot tudi
radiatorski sistem ogrevanja (zahtevane
višje temperature ogrevalne vode do 65°C).

DELOVANJE

-20°C

DO
TEMPERATURE OKOLICE
Sistem uspešno deluje do temperature
okolice -20°C.

LASTNOSTI
TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK / VODA AEROGOR COMPACT W
Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda
je postavljena na prostem – Aeorogor
Compact (zunanja enota). Pogosto v hiši
ni mogoče najti prostora za vgradnjo
toplotne črpalke, zato nova izvedba
omogoča zunanjo postavitev. Toplotna
črpalka je nameščena izven hiše in je

povezana z majhnim HydroBox-om,
ki je v notranjosti hiše. Hydrobox je
stensko nameščen in vključuje moderno
upravljalno enoto ter ostale standardne
komponente hidravličnega kroga (3-potni
preklopni ventil, ventil za odzračevanje,
glavno stikalo, električni pretočni grelec

za bivalentni sistem).
Toplotna črpalka Aerogor Compact je
primerna tako za novogradnje z nizko
temperaturnim režimom ogrevanja (talno
gretje ali nizkotemperaturni radiatorji),
kot tudi za obnovljene objekte ali starejše
gradnje s klasičnimi radiatorji.

GLAVNE KOMPONENTE ZUNANJE ENOTE
Aerogor Compact W
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LEGENDA:
1 Kompresor Copeland Scroll
2 Štiri-potni reverzibilni ventil
3 Aksialni ventilator
4 Toplotni izmenjevalec - kondenzator
5 Elektro omarica
(z intergriranim Soft start modulom)
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Sesalni akumulator
Sušilni filter
Obtočna črpalka A energijskega razreda

OPIS KOMPONENT ZUNANJE ENOTE Aerogor Compact W
Posebna »V« izvedba uparjalnika
omogoča veliko površino izmenjavo
toplote. Medlamelni razmik 3,9 mm in »V«
oblika sta ključni za stroškovno učinkovito
delovanje tudi pri najtežjih pogojih –
visoka vlažnost in nizke temperature – kar
predstavlja večji del ogrevalne sezone.
Zakaj? Velike medlamelne razdalje
(3,9 mm) omogočajo manj pogosto
sreženje in odtaljevanje uparjalnika.
Manj kot je ciklov odtaljevanja, nižji so
stroški za ogrevanje. »V« izvedba pa ima
to prednost, da omogoča hitro odtekanje
kondenzirane vode po končanem procesu

odtaljevanja – ni nevarnosti pomrznitve.
Uveljavljana scroll tehnologija v
kompresorjih se je skozi dolgoletno
uporabo izkazala kot odlična izbira, saj
omogoča visoke izkoristke tudi v težkih
pogojih ter tiho in zanesljivo delovanje.
Območje envelopa kompresorja omogoča
delovanje toplotne črpalke tudi pri
temperaturah –15°C in –20°C. Copelland
ZH kompresorje odlikuje preverjeno dolga
življenjska doba.
Štiripotni reverzibilni ventil omogoča
obračanje procesa delovanja, kar
se uporablja pri aktivnem hlajenju v

vročih poletnih mesecih in pri procesu
odtaljevanja uparjalnika.
Modul za mehki zagon zniža visok
zagonski tok, ki se pojavi pri zagonu
kompresorja in omogoči daljšo življenjsko
dobo.
Kondenzator omogoča prenos toplote
hladiva na ogrevalni krog ali krog za
ogrevanje sanitarne vode.
Vgrajena obtočna črpalka A energijskega
razreda omogoča ustrezen pretok na
vodni strani kondenzatorja in posledično
učinkovit prenos toplote.

Vremensko vodena regulacija
4

Temperatura dvižnega voda [°C]

°C

3,5

3

2,75

2,5

2,25

°C

100

2

90

1,75

80

1,5

70

1,25

60

1

50

0,75

40

0,5

30

0,25

20

10

0

-10

-30

-20

Temperatura
okolice [°C]

°C

Toplotna črpalka deluje po vremensko
vodeni krivulji, kar pomeni, da regulira
temperaturo dvižnega voda glede na
zunanjo temperaturo in želeno notranjo
sobno temperaturo.

GLAVNE KOMPONENTE NOTRANJE ENOTE
Aerogor Compact - Hydrobox
2
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LEGENDA:
1 Upravljalna enota (display)
2 Glavno stikalo 3 x 400 V / 50 Hz
3 Ventil za odzračevanje
4 Električni pretočni grelec

4
3

2/4/6 kW (za bivalentne sisteme
ali kot back-up)

5

5

Tri-potni preusmeritveni ventil
(preklaplja med SV in ogrevanjem)

6

Razširitveni elektronski modul

TEHNIČNE
INFORMACIJE
MODEL

Aerogor Compact 16 W

Aerogor Compact 21 W

Aerogor Compact EVI
13 W

Aerogor Compact
EVI 21 W

Grelna moč (A7/W35 ) [kW] *

15,88

20,78

12,88

19,95

Priključna moč (A7/W35) [kW] *

3,33

4,36

2,62

4,06

COP (A7/W35) *

4,77

4,77

4,91

4,91

Min. temperatura vira (zunanji zrak)

-20°C

-20°C

-20°C

-20°C

Maks. temperatura vira (zunanji zrak)

40°C

40°C

40°C

40°C

Temperatura ogrevalne vode

60°C

60°C

65°C

65°C

Zunanja enota Š x G x V [mm]

1345 x 930 x 943

1345 x 930 x 943

1345 x 930 x 943

1345 x 930 x 943

Hydrobox Š x G x V [mm]

600 x 255 x 916

600 x 255 x 916

600 x 255 x 916

600 x 255 x 916

Masa notranje enote [kg]

29,3

29,3

29,3

29,3

Masa zunanje enote [kg]

231

240

245

260

Zvočni tlak zunanje enote [dB] **

46

47

47

46

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

3,9

4,6

4,2

5,1

Copeland SCROLL ZH

Copeland SCROLL ZH

Copeland SCROLL
ZH EVI

Copeland SCROLL
ZH EVI

1”

11/4”

1"

11/4”

Pretok – primarna stran [m /h]

3236

4953

3600

4959

Nominalni pretok – sekundarna stran [m3/h]

2,20

3,00

2,2

3,00

OBMOČJE DELOVANJA IN TEMPERATURNE OMEJITVE

DIMENZIJE IN MASA

PARAMETRI HLADILNEGA KROGA
Tip hladilnega sredstva
Polnitev hladiva [kg]
Tip kompresorja

DIMENZIJE PRIKLJUČKOV, NOMINALNI PRETOKI, PADCI TLAKA
Dimenzije priključni cevi – sekundarna stran
3

Padec tlaka – primarna stran [kPa]
Padec tlaka – sekundarna stran [kPa]
Priporočen d T dvižni vod / povratni vod [K]

0,028

0,028

0,066

0,05

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

5

5

5

5

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

4 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm2

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

25/C

25/C

25/C

25/C

ELEKTRIČNI PARAMETRI IN DIMENZIJE KABLOV
Glavni priključni kabel – dimenzije
Povezovalni kabli med ZE in NE - dimenzije
Napetost
Varovalka / Tip [A]
Nominalni tok [A]

6,1

7,2

5,7

9,7

Maksimalni tok [A]

21,6

23,3

21,5

25,5

MCI 12

MCI 15

MCI 12

MCI 15

16,1

19

15,04

25,6

Softstart
Zagonski tok [A]
DODATNO VGRAJENE KOMPONENTE
Obtočna črpalka - energijski razred
Obtočna črpalka – povratni vod
Bivalenten pretočni grelec

A

A

A

A

Serijsko vgrajena:
25/1-6

Serijsko vgrajena:
25/1-8

Serijsko vgrajena:
25/1-6

Serijsko vgrajena:
25/1-8

2/4/6 kW

2/4/6 kW

2/4/6 kW

2/4/6 kW

3 – potni preklopni ventil

Vgrajen serijsko

Vgrajen serijsko

Vgrajen serijsko

Vgrajen serijsko

Integriran krmilnik

Siemens RVS 21

Siemens RVS 21

Siemens RVS 21

Siemens RVS 21

(*) Merjeno v skladu s standardom EN 14511. Merjeno pri temperaturi vstopnega zraka 7°C in temperaturi ogrevalne vode 35°C.
(**) Merjeno na razdalji 4 m.

PRIKAZ OGREVALNEGA SISTEMA
S TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK / VODA AEROGOR COMPACT W

HR
ZV
HB

TČ

TČ - toplotna črpalka (zunanja enota)
HB - Hydrobox (notranja enota)
HR - hranilnik sanitarne vode
ZV - zalogovnik ogrevalne vode

Tihi aksialni ventilator črpa velike
količine zraka in ga preko hladilnega kroga toplotne črpalke pretvarja v

koristno toplotno energijo. Notranja
enota Hydrobox s pomočjo 3-potnega
ventila preusmerja toploto v zalogovnik

ogrevalne vode ali hranilnik sanitarne
vode. Gre za energetsko optimiziran in
učinkovit sistem.

OGREVANJE

PRIPRAVA SANITARNE VODE

AKTIVNO HLAJENJE

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.

