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V Dimplexu so med prvimi v Evropi, že pred več kot 40-timi leti, začeli s 
serijsko proizvodnjo ogrevalnih toplotnih črpalk. To je od leta 1976 v okviru 
firme KKW GmbH (Kulmbacher Klimageräte-Werk) in od leta 1990 v okviru 
skupine Glen Dimplex. Vseskozi v kraju Kulmbach  na Bavarskem. Bogate 
izkušnje, vrhunsko strokovno znanje, kvalitetne komponente in sodobna 
tehnologija izdelave ter testiranja toplotnih črpalk zagotavlja, da vam bo 
toplotna črpalka zanesljivo služila desetletja. 

Toplotne črpalke izdelujejo pod lastno blagovno znamko pa tudi za več kot 
20 drugih priznanih evropskih blagovnih znamk.

Tudi v Sloveniji je minilo že več kot 20 let od vgradnje prvih njihovih 
toplotnih črpalk in lahko se prepričamo, da še danes delujejo.

Iz izkušenj iz preteklosti gradimo učinkovite toplotne črpalke prihodnosti 

Doseči tehnološko dovršenost izdelka glede na trenutno stanje tehnike je plod dela številnih strokovnjakov na 
različnih področjih. Nadalje je pomembna izbira kvalitetnih in varčnih komponent, pravilna zasnova hladilnega 
sistema ter medsebojna usklajenost vseh elementov.  Vse to mora povezovati inteligentno krmiljenje, ki je 
hkrati tudi enostavno za uporabnika.  In na koncu je potrebno veliko testiranja v laboratorijih in na terenu. 
Poleg toplotne črpalke je pomemben tudi cel ogrevalni sistem, saj morajo biti vse komponente med seboj 
usklajene. Zato v Dimplexu vedno dobite rešitev za celoten sistem.

Učinkovit ogrevalni sistem zasluži subvencijo

Ker so toplotne črpalke ogrevalni sistemi prihodnosti,  saj zmanjšujejo 
rabo primarne energije in emisije CO2, država za vgradnjo takšnih 
sistemov namenja subvencije. Vse toplotne črpalke so glede učinkovitosti 
testirane v akreditiranih laboratorijih za tovrstno testiranje. Hkrati pa je 
njihova učinkovitost daleč nad minimalnimi zahtevami, ki jih za subvencije 
predpisuje EKOSKLAD. Zato so vse toplotne črpalke tudi na njihovem 
seznamu za pridobitev subvencij. Za različne izvedbe in za različne namene 
je moč dobiti subvencijo v višini od 20 pa do 50% celotne investiije.

Podrobno o tem na: www.ekosklad.si 

EHPA – testirano in potrjeno

Dimplex toplotne črpalke imajo znak EHPA. To pomeni, da so bile testirane v neodvisnih 
akreditiranih laboratorijih na delovanje, učinkovitost in hrup. To je garancija, da vse 
toplotne črpalke delujejo, skladno s podatki ki so navedeni v dokumentaciji. Hkrati pa je 
s tem tudi potrjeno, da je navoljo vsa tehnična dokumentacija in navodila za uporabo in 
montažo v slovenskem jeziku.

Dimplex toplotne črpalke – že več kot 40 let 
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Izberite samo najtišje

Poleg učinkovitosti in  zanesljivosti toplotnih črpalk je hrup le-teh 
danes vse bolj pomemben dejavnik. Delovne obremenitve ljudi v 
razvitem svetu so vse večje in ko pridemo domov želimo enostavno 
mir. Mir in tišino želimo imeti tako mi, kot naši sosedje. 
Toplotne črpalke voda/voda in zemlja/voda ne rabijo zraka kot 
toplotnega vira in so tako lahko popolnoma zaprte v ohišju.  Hrup 
teh toplotnih črpalk za hišno uporabo (do moči ca. 20 kW) se je v 
zadnjih 5-tih letih znižal na raven hladilnika ali še nižje. Hrup teh 
toplotnih črpalk je torej na razdalji 1 m ca. 30 dB, kar je popolnoma 
nemoteče.

Pri toplotnih črpalkah zrak/voda je zniževanje hrupa precej 
zahtevnejše, saj ohišja ne moremo povsem zapreti, dodatno pa je 
vgrajen še ventilator  ki hrup bolj ali manj širi v okolico. Kljub temu 
pa je bilo pri DIMPLEXU v zadnjih letih ogromno narejenega na tem 
segmentu in rešitve so tu. Za zmanjšanje hrupa je bilo izvedeno 
dušenje glavnih virov, kot sta kompresor in ventilator in sicer z 
naslednjimi rešitvami:

•  Dvojno elastično vpetje kompresorja
•  Zvočna izolacija kompresorja
•  Popolna zvočna izolacija ohišja 
•  Tihi EC ventilator s posebno obliko elise 
•  Velik ventilator – vrtenje z  z zelo nizkimi obrati,
•  Zmanjševanje nizkih tonov – z optimirano obliko ohišja 
•  Funkcija »tiha noč« - v želenem času lahko znižamo  
    obrate ventilatorja 

V večini primerov hrup toplotnih črpalk zrak/voda ni moteč, ko delujejo pri delni moči, ko pa delujejo z 
maksimalno močjo pa je lahko moteč za nas in za sosede.  Zato moramo za izbrano toplotno črpalko preveriti 
maksimalni hrup pri polni moči delovanja. Te podatke najlažje najdemo na straneh nemškega ali avstrijskega 
združenja toplotnih črpalk – naslova sta spodaj.  Da sodita liniji toplotnih črpalk Dimplex: LA…STU  in System 
M med najtišje na trgu lahko vidite v spodnji tabeli.

Podrobne podatke za glasnost toplotnih črpalk Dimplex, kot tudi ostalih toplotnih črpalk  lahko najdete na: www.dimplex.
de/schallrechner , www.waermepumpe.de/schallrechner ali na www.waermepumpe-austria.at/schallrechner-v2

Linija LA…S-TU(R) in System M 
   - med najtišjimi toplotnimi črpalkami zrak/voda na trgu

LA 12 S-TU(R) System M Comfort 12 Konkurenca

Zvočni tlak na razdalji 10 m 26 dB(A) 27 dB(A)

Zvočni tlak na razdalji 5 m 32 dB(A) 32 dB(A)

Zvočni tlak na razdalji 1 m 46 dB(A) 47 dB(A)

Maximalna zvočna moč 54 dB(A) 55 dB(A) 57 do 71 dB(A)
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Zunanje enoteSystem Notranje enote

Pregled zunanjih in notranjih enot toplotnih črpalk zrak/voda

LA 25, 40, 60 TU-2, 60 TUR+

Krmiljenje

Bojler + zalogovnik

LA 22, 28 TBS

Krmiljenje

Bojler + zalogovnik

Dve dimenziji, 5 skupin designov 4-6 kW 9-16 kW

LAK (LAW) 9                          LAK (LAW) 14

LAK...

KNE 269 LAW...

LA 6 S-TU (R)                             LA 9,12,18 S-TU (R)
Kompaktna enota z bojlerjem 

in zalogovnikom

Krmiljenje

Brez zunanje enote – 
samo rešetki za dovodni in odvodni zrak na fasadi

ali v svetlobnem jašku

LI, LIK  8 do 28
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Toplotne črpalke  zrak/voda – split izvedbe 

Toplotne črpalke so namenjena za pasivne in nizkoenergijske hiše do 
velikosti 450 m2 in pa za hiše z običajno izolacijo brez prezračevanja 
do 250 m2 ogrevalne površine. Lahko se uporabijo pri sistemih s 
talnim ogrevanjem, kot pri radiatorskih sistemih, saj je maksimalna 
temperatura dvižnega voda do 55°C oz. 62°C pri ugodnih hladilniških 
razmerah.

Zunanja enota se postavi poleg objekta in se poveže z notranjo enoto s 
hladilniško povezavo, katera omogoča 100% zaščito pred zamrznitvijo 
povezovalnih vodov v primeru izpada električne energije. Kompresor 
v zunanji enoti prilagaja moč potrebam objekta. Glede na potrebno 
ogrevalno moč tudi  EC aksialni ventilator prilagaja obrate tako, da  
hladilni proces deluje  čimbolj optimirano. Omogočeno je ogrevanje 
in hlajenje prostorov ter segrevanje sanitarne vode, kakor tudi:
•  enostavna montaža s številnimi možnosti  povezovanja v različne 

ogrevalne sisteme  
•  možnost povezave na internet s pomočjo kartice NWPM
•  možnost povezave s sobnim korekcijskim termostatom 
    tipa Smart RTH

Notranje enote za prilagodljivo postavitev - izvedbe LAK… 

Te izvedbe je možno poljubno kobinirati z ostalimi elementi v 
kotlovnici (bojler, zalogovnik, obstoječa peč ipd.) Notranja enota 
je zelo kompaktne dimenzije (70 x 45 x 25 cm) in se enostavno 
namesti na steno prostora. Vsebuje pa naslednje komponente: 

•  visokoučinkoviti toplotni izmenjevalec
•  varčna obtočna črpalka
•  varnostni ventil
•  pretočni električni grelec moči (2, 4 ali 6 kW)
•  krmiljenje WPM Econ5 za upravljanje toplotne črpalke in  

ogrevalnega sistema

Za ogrevanje sanitarne vode pa je potrebno dodati samo še 
grelnik vode želenega volumna in pa 3-potni preklopni ventil 
ter raztezni posodi. 

Pri notranji enoti KNE 269 pa so vsi ti elementi že vgrajeni.

Kompaktne notranje enote - izvedbe LAW…, 
kotlovnica v malem 

Te toplotne črpalke imajo enako zunanjo enoto kot izvedbe 
LAK… Notranja enota pa je kompaktne izvedbe in ima 
vgrajene vse potrebne elemente ogrevalnega sistema. 
Zaradi kompaktne oblike notranje enote, le-ta zavzema zelo 
malo prostora in jo je praktično moč postaviti že na 1m2 
prostora. Poleg komponent, ki so vgrajenih pri izvedbah 
LAK.. so vgrajene še naslednje komponene :

•  grelnik vode volumna 300 l s povečanim toplotnim 
izmenjevalcem (3,2 m2)  in grelcem moči 1,5 kW

•  zalogovnik volumna 100 l za  hidravlično uravnoteženje 
sistema 

•  3-potni preklopni ventil med ogrevanjem in pripravo 
sanitarne vode

•  Čistilni kos in pretočno stikalo

LAK 9 IMR LAK 14 ITR LAW 9 IMR LAW 14 ITR

Grelna moč/COP (A7/W35) kW 9,0/4,3 14,7/4,3 9,0/4,3 14,7/4,3

Hladilna moč  (A35/W7) kW 6,2 12,3 6,2 12,3

LAK 9 IMR LAK 14 ITR KNE 269 LAW 9 IMR LAW 14 ITR
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Toplotne črpalke  zrak/voda – split izvedbe 

Namenjene so tako za novogradnje s talnim ogrevanjem, kot 
za obstoječe hiše z radiatorji. Temperatura dovoda je lahko 
do max. 62°C, s čimer lahko pokrijemo tudi vse starejše hiše 
z radiatorji. Ker omogočajo konstantno ogrevanje v praksi 
pri večini takšnih hiš niti ne potrebujem temperature vode 
višje kot 50°C. Na voljo sta 2 zunanji enoti z invertersko 
tehnolgijo (prilagajanje moči dejanskim potrebam) in sicer 
prva do moči 9 kW (LAK/LAW 9 IMR) in druga do moči 14 
kW (LAK/LAW 14ITR). 

Pri novogradnjah običajno potrebujemo 
manjše moči toplotnih črpalk. Prostor 
v notranjosti pa je običajno namenjen 
še za ostale potrebe, zato je najbolj 
elegantna izbira kompaktne notranje 
enote z vgrajenim bojlerjem, obema 
razteznima posodama ter z vsemi 
ostalimi elementi ogrevalnega sistema. 
Potrebna je samo še priključitev na 
razvod talnega ogrevanja ter priključitev 
tople in hladne vode.

Pri obstoječih ogrevalnih sistemih pa lahko toplotno črpalko enostavno kombiniramo z obstoječo pečjo. Pri večjih 
potrebah po sanitarni vodi se priporoča izbira 300 l bojlerja, hkrati pa se pri radiatorskem sistemu, kot pri sistemih z več 
ogrevalnimi krogovi, kjer lahko prihaja do zmanjševanja pretokov, (zaradi vgradnje termostatskih ventilov) priporoča 
izbira manjšega zalogovnika volumna do 150 l. Takšno kombinacijo lahko enostavno postavimo v stolp in tako ne zavzame 
veliko prostora.

Cenovno ugodne rešitve s številnimi kombinacijami

Zunanji enoti  se lahko z ustrezno postavitvijo  lepo zlijejo 
z okoljem. Hkrati pa se  lahko z ustrezno ozelenitvijo okrog 
zunanjih enot še dodatno zmanjšamo glasnost le-teh.  

Toplotni črpalki sta nadomestila 
obstoječe ogrevanje na kurilno 
olje oz. drva, hkrati pa je ostal 
sistem radiatorskega ogrevanja 
nespremenjen. 
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Toplotne črpalke za novogradnje in za obnovo obstoječih 
ogrevalnih sistemov. Izberite najtišjo toplotno črpalko!

Te toplotne črpalke so namenjena za pasivne in 
nizkoenergijske hiše do velikosti 500 m2 in pa 
za hiše z običajno izolacijo do 350 m2 ogrevalne 
površine. Lahko se uporabijo pri sistemih s talnim 
ogrevanjem, kot pri radiatorskih sistemih, saj je 
maksimalna temperatura dvižnega voda do 60°C . 

Toplotne črpalke  so namenjene  za zunanjo postavitev z notranjim 
stenskim upravljalnikom toplotne črpalke, ki upravlja toplotno črpalko  
in cel ogrevalni sistem – WPM Econ5S. Zvočno optimirane izvedbe  z 
optimiranim pretokom zraka brez turbolenc in z zvočno optimiranim 
ohišjem kompresorja. Tihi EC aksialni ventilator in dvojno antivibracijsko 
vpetje kompresorja s plavajočo nosilno ploščo še dodatno utiša 
toplotno črpalko. Zelo visoki faktorji učinkovitosti (COP) so doseženi z 
vgradnjo visoko učinkovitega uparjalnika, ekonomizerja,  elektronskega  
ekspanzijskega   ventila in EC ventilatorja, ki prilagaja pretok zraka 
potrebam hladilnega sistema.  Maksimalna zanesljivost delovanja 
je zagotovljena z vgrajenimi tlačnimi sondami za nadzor in nenehno 
optimizacijo hladilnega procesa. Vgrajen je samoučeči način odtaljevanja, 
ki spremlja trenutne razmere v hladilnem procesu in upošteva čas 
predhodnega odtaljevanja pri naslednjem ciklusu odtaljevanja. 

•  Vgrajen je merilnik toplotne energije. Vrednosti pridobljene energije 
za segrevanje in za pripravo sanitarne vode pa enostavno odčitamo 
na krmilniku toplotne črpalke. 

•  Enostavna montaža s številnimi možnosti  povezovanja v različne 
ogrevalne sisteme (monoenergetski, bivalentni, alternativni, ..).

•  Toplotna črpalka se lahko poveže na internet s pomočjo kartice NWPM

•  Možnost povezave z enim ali več sobnimi korekcijskimi termostati tipa 
Smart RTM

•  EHPA certifikat – učinkovitost, moč, hrup in drugi tehnični podatki 
so izmerjeni in potrjeni s strani akreditiranih evropskih laboratorijev 
za toplotne črpalke

•  Vgrajen mehek zagon in kontrola faz 

•  Toplotna črpalka ima sprednjo in zadnjo stranico v beli barvi (podobno 
RAL 9016), stranske stranice pa v sivi barvi (RAL 7035)

•  Možnost izbire barve ohišja po RAL lestvici

*Samo pri reverzibilnih izvedbah (oznaka …R), ** dvokompresorska izvedba s stopenjsko regulacijo

Notranja enota

LA 6 S-TU(R)

LA 9,12,18 S-TU(R)

LA 6 S-TU(R) LA 9 S-TU(R) LA 12 S-TU(R) LA 18 S-TU(R)**

Grelna moč (A7/W35) kW 6,4 8,4 11,3 15

COP (A7/W35) / 4,6 4,8 4,7 4,8

Hladilna moč * (A35/W7) kW 4 4,9 5,3 12
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Kompaktne toplotne črpalke zrak/voda

Toplotne črpalke iz linije LA…STU sodijo v linijo najtišjih toplotnih črpalk na trgu. V povprečju so, pri maksimalni moči, 
za ca. 10 dB tišje od klasičnih split sistemov. Zaradi tega so tudi ene najpogostejših toplotnih črpalk, ki se vgrajujejo 
na tržiščih Nemčije, Avstrije in Švice, kjer so zahteve glede hrupa zelo ostre in tako ne dovoljujejo, da bi hrup toplotne 
črpalke ponoči presegel 30 dB (28 v Švici) na meji parcele. Zaradi tega jih v Sloveniji vgrajujemo v strnjenih naseljih saj 
so zaradi skoraj neslišnega delovanja praktično nemoteče za lastnika, kot za sosede.

Kompaktne zunanje enote lahko enostavno integriramo v okolico. Vse cevne povezave so skrite, saj gredo skozi podstavek 
v zemlji do objekta. Zaradi tihega delovanja jih lahko obrnemo tudi proti hiši.

Za integracijo v obstoječe kotlovnice, kot za novogradnje. Stolpna postavitev bojlerja in zalogovnika zavzame zelo malo 
prostora. Z regulacijo v prostoru upravljate s toplotno črpalko, kot z celim ogrevalnim sistemom. Možnost krmiljenja 3 
ogrevalnih krogov, ogrevanja sanitarne in bazenske vode ter krmiljenje cirkulacijske črpalke. Z dodatnim modulom tudi 
možnost krmiljenja hlajenja preko talnega  in/ali konvektorskega sistema.

Ko ste lahko 100% prepričani v zelo tiho in nemotečo delovanje.
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System M Compact

•  Upravljanje preko displeja 
na dotik in  preko Smart Room 
Heating App
•  Moč: 6 kW
•  Vgrajen bojler 180 l
•  Zalogovnik 26 l
•  Pretočni EG 2,4,6 kW
•  Raztezna posoda ogrevanja 18 l

Ogrevanje – vse komponente 
za priključitev na direktni 
sistem so že vgrajene

System M Compact Plus

•  Upravljanje preko displeja 
    na dotik in  preko Smart 
    Room Heating App
•  Moč: 4 do 6 kW – zvezna 
    regulacija (inverter)
•  Vgrajen bojler 180 l
•  Zalogovnik 26 l
•  Pretočni EG 2,4,6 kW
•  Raztezna posoda ogrevanja 18 l

Ogrevanje in hlajenje
Vse komponente za priključitev 
na direktni sistem so že vgrajene

System M Comfort

•  Upravljanje preko displeja 
    na dotik in  preko Smart 
    Room Heating App
•  Moči: 9 in 12 kW
•  Samo ogrevanje
•  zalogovnik 50 l
•  pretočni EG 2,4,6 kW
•  raztezna posoda ogrevanja 24 l

Opcije:
- bojler 220 l
- 1x direktni krog
- 1x direktni krog + 1x mešalni
- 2x mešalni krog
- bivalentno, regenerativno 
  delovanje

Ogrevanje – vse komponente 
za priključitev na direktni 
sistem so že vgrajene

System M Comfort Cooling

•  Upravljanje preko displeja 
    na dotik in  preko Smart 
    Room Heating App
•  Moči: 9 in 12 kW
•  ogrevanje + hlajenje
•  zalogovnik 50 l
•  pretočni EG 2,4,6 kW
•  raztezna posoda ogrevanja 24 l

Opcije:
- bojler 220 l
- 1x direktni krog
- 1x direktni krog + 1x mešalni
- 2x mešalni krog
- bivalentno, regenerativno 
  delovanje

Ogrevanje – vse komponente 
za priključitev na direktni 
sistem so že vgrajene

System M Comfort Plus

•  Upravljanje preko displeja 
    na dotik in  preko Smart 
    Room Heating App
•  Moč: 9 do 16 kW zvezna 
    regulacija (inverter)
•  ogrevanje + hlajenje
•  zalogovnik 50 l
•  pretočni EG 2,4,6 kW
•  raztezna posoda ogrevanja 24 l

Opcije:
- bojler 220 l
- 1x direktni krog
- 1x direktni krog + 1x mešalni
- 2x mešalni krog
- bivalentno, regenerativno 
  delovanje

Ogrevanje – vse komponente 
za priključitev na direktni 
sistem so že vgrajene

System M – en sistem – preko 20.000 kombinacij

•  Izjemno tihe toplotne črpalke

•  Edinstven design toplotnih črpalk v Evropi

•  Modularne izvedbe toplotnih črpalk

•  2 skupini moči, 10 osnovnih modelov, 20 kombinacij ogrevalnih sistemov, 
    1630 designov zunanjih enot

•  Serijska izdelava, a je vsaka toplotna črpalka narejena po osebnem naročilu in  
    prilagojena željam investitorja

• Enostavna in hitra montaža – vsi elementi so vgrajeni, dodatni moduli so povezljivi 
    s pomočjo hitrih spojk in konektorejv

Osnovne izvedbe toplotnih črpalk System M
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Upravljanje Systema M - enostavno in dosegljivo povsod 

•  Upravljanje preko zaslona na dotik

•  Enostavno upravljanje z gafičnim prikazom 

•  Vse funkcije so jasno strukturirane

•  Serijsko vgrajen WEB modul za upravljanje 
     preko telefona ali računalnika

•  Enak prikaz na zaslonu ali na telefonu

•  Hiter in enostaven zagon

Elek. Napajanje: 380V-50Hz. Vsi podatki po EN 14511. Možne razdalje med enotama: min, normalna, max: 3,7 in 10 m. 
*Hlajenje je samo pri modelih M Comfort Cooling oz. pri M Comfort Plus Cooling.

Tehnični podatki

System M Compact Compact plus Comfort / Comfort Cooling Comfort Plus

Model 061HOIAOW4 06IHOIAOW2 091HCIAOC6 121HCIAOC6 16IHOIA OC6D

Energijski razred/
energijska 
učinkovitost (TP=35°C)

- / % A+/143 A++/153 A++/165 A++/168 A+++/198

Max. temperatura 
predtoka °C 60 60 60 60 60

Grelna moč/COP  
pri A7/W35 kW 5,5/4,0 4,4/4,6 8,1/4,9 11,0/4,7 6,8/4,8

Grelna moč/COP  
pri A2/W35 kW 4,5/3,5 4,0/3,7 6,2/3,9 8,6/3,8 6,5/4,2

Grelna moč/COP  
pri A-7/W35 kW 3,6/2,9 4,7/2,8 5,0/3,0 7,0/2,9 9,4/2,9

Električna moč  
pri A2/W35 kW 1,4 1,4 1,7 2,3 2,4

Hladilna moč  
(pri A35/W7) kW / / 5 6 6

Zvočna moč 
normalno/znižano dB(A) 57/53 57/53 54/53 55/54 55/47

Zvočni tlak (10 m) 
normalno/znižano dB(A) 27/23 27/23 25/24 25/24 25/24

Hladivo/količina -/kg R410A/2,38 R410A/2,38 R410A/4,2 R410A/4,78 R410A/4,78

Cevne povezave med 
enotama mm 10 in 12 10 in 12 12 in 18 12 in 18 12 in 18

Dimenzije notranje 
enote (ŠxVxG)/teža cm/kg 60x210x60/

169+47
60x210x60/

174+49
60x140x75/

100+64
60x140x75/

100+71
60x140x75/

100+75

Dimenzije zunanje 
enote (ŠxVxG)/teža cm/kg 60x87x60/58 60x87x60/58 85x123x60/90 85x123x60/98 85x123x60/98
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Od sredine leta 2020 bodo prednje maske v beli barvi. 

Toplotne črpalke zrak/voda za notranjo postavitev - brez zunanje enote

Elegantno - vse je postavljeno v 
kotlovnici

Topotne črpalke za notranjo postavitev odlikuje 
visoka prilagojenost arhitekturi objekta. Ker 
ne potrebuje nobene zunanje enote lahko 
okolico objekta zelo lepo uredimo. Toplotna 
črpalka in vsi ostali elementi so nameščeni v 
kotlovnici. Skozi zid rabimo samo 2 odprtini za 
zajem in izpust zraka. Na fasadi sta tako vidni 
samo dve zračni rešetki.  

Kompaktni izvedbi LIK 8 TES in LIK 12 TU
Omogočajo enostavno vgradnjo in največjo izkoriščenost 
prostora, saj so vse bistvene komponente že vgrajene in 
povezane. Vgrajene so naslednje komponente: 50 l hranilnik 
z vgrajenim 2 kW el. grelcem, glavna obtočna črpalka, 24 l 
raztezna posoda in varnostna grupa. Za ogrevanje sanitarne 
vode pa se dogradi zunanji grelnik vode.

Toplotne črpalke z 90° in 180° preusmeritvijo zraka
Pri teh izvedbah z 90° preusmeritvijo zraka (LIK 8 TES, 
LI 9,12 TU in LIK 12 TU) je možna namestitev toplotne 
črpalke  v vogalu hiše  praktično brez zračnih kanalov 
(rabimo  samo kanala  skozi  steno).  Zrak  sesamo  na eni 
steni, izpih zraka pa je na drugi steni. Vse ostale izvedbe 
imajo 180° vodenje zraka, pri čemer je lahko toplotna 
črpalka postavljena vzporedno ali prečno na steno kjer 
zajemamo zrak. Vse izvedbe LI…TU imajo 3D radialni 
EC ventilator ki sesa zrak na zadnji strani, izpihuje pa ga 
lahko levo, desno ali navzgor.

Univerzalne izvedbe
Univerzalne izvedbe  (vse razen LIK…) omogočajo 
specifične rešitve za stranke s fleksibilno postavitvijo 
toplotne črpalke. Posamezne komponente ogrevalnega 
sistema, ki se jih lahko prosto kombinira, omogočajo:

•  bivalenten ali bivalentno regenerativen način 
obratovanja za kombiniranje z drugimi viri ogrevanja  
(npr. kotel na kurilno olje/drva)

•  oskrba več ogrevalnih krogov na različnih 
temperaturnih nivojih (npr. talno gretje in radiatorji)

•  priprava tople vode in priprava bazenske vode

Izvedbi  LI 9,12 TU se lahko namestita neposredno na 
hranilnik tople vode PSP 120 E, s čimer pridobimo na 
prostoru in dvignemo toplotno črpalko bolj pod strop, 
če rabimo dovod in odvod zraka čim višje ( npr. pri delno 
vkopani kleti).

LI 8 TES LI 9 TU LI 11 TES LI 12 TU LIK 12 TU
Grelna moč / COP 

(A7/W35) kW 7,7/4,1 8,5/4,7 10,0/4,2 11,5/4,8 11,5/5,0

LI 16 TES LI 20 TES LI 24 TES LI 28 TES
Grelna moč / COP 

(A7/W35) kW 16,4/4,0 17,7/4,0 23,4/3,9 27,8/3,5

LIK 8TES LI 16TES, 
LI   20TES

LI 24 TES, 
LI 28 TES

LIK 12 TU, LI 12 TU, 
LI 11 TES, LI 9 TU
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Toplotne črpalke zrak/voda za večje objekte 
visokotemperaturne in tihe izvedbe 

Te toplotne črpalke so namenjene za objekte do 700 m2 ogrevalne 
površine. Lahko se uporabijo pri sistemih s talnim ogrevanjem, kot 
pri radiatorskih sistemih, saj je maksimalna temperatura dvižnega 
voda do 65°C. Vse toplotne črpalke so 2-kompresorske, kar omogoča 
stopenjsko prilagajanje moči dejanskim potrebam.  Sanitarno vodo 
pa je moč ogrevati s samo enim kompresorjem, zato  lahko uporabimo 
grelnik vode z manjšim toplotnim izmenjevalcem. 

Toplotne črpalke  so namenjene  za zunanjo postavitev z notranjim 
stenskim upravljalnikom toplotne črpalke, ki upravlja toplotno črpalko  
in cel ogrevalni sistem - WPM Econ5. Zvočno optimirane izvedbe  z 
optimiranim pretokom zraka brez turbolenc in z zvočno optimiranim 
ohišjem kompresorja. Tihi EC aksialni ventilator in dvojno antivibracijsko 
vpetje kompresorja s plavajočo nosilno ploščo še dodatno utiša toplotno črpalko. 
Zelo visoki faktorji učinkovitosti (COP) so doseženi z vgradnjo visoko učinkovitega 
uparjalnika,  elektronskega  ekspanzijskega   ventila in EC ventilatorja, ki prilagaja 
pretok zraka potrebam hladilnega sistema.  Maksimalna zanesljivost delovanja 
je zagotovljena z vgrajenimi tlačnimi sondami za nadzor in nenehno optimizacijo 
hladilnega procesa. Vgrajen je samoučeči in prilagodljivi način odtaljevanja, ki 
spremlja trenutne razmere v hladilnem procesu in upošteva čas predhodnega 
odtaljevanja.

•  Enostavna montaža s številnimi možnosti povezovanja v različne  ogrevalne 
sisteme (bivalentni, alternativni,..).

•  Možnost izkoriščanja variabilne tarife električne energije (Sg ready)

•  Toplotna črpalka se lahko poveže na internet s pomočjo kartice NWPM

•  Vgrajen je merilnik toplotne energije. Vrednosti pridobljene energije za 
segrevanje in za pripravo sanitarne vode pa enostavno odčitamo na 
krmilniku toplotne črpalke. 

•  Možnost povezave z enim ali več sobnimi korekcijskimi termostati tipa 
Smart RTM

•  Vgrajen mehek zagon in kontrola faz 

•  Možnost izbire barve ohišja po RAL lestvici

LA 22 TBS LA 28 TBS

Grelna moč (A7/W35) kW 17,6 25,1

COP (A7/W35) / 4,1 4,2

Dimenzije (ŠxVxG) cm 107 x 186 x 78 107 x 186 x 78

Notranja enota

•  Visokotemperaturne 
izvedbe – do 65°C

•  Stopenjska regulacija
2-kompresorske izvedbe

•  Zelo tiho delovanje
trapezna oblika ohišja
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•  Visokotemperaturne 
izvedbe – do 65°C

•  Stopenjska regulacija
2-kompresorske izvedbe

•  Zelo tiho delovanje
trapezna oblika ohišja

Toplotne črpalke za velike objekte – za največje prihranke

Te toplotne črpalke so namenjene za objekte od 500 m2  do nekaj 1000 m2 ogrevalne površine. Lahko se 
uporabijo pri sistemih s talnim ogrevanjem, s konvektroskimi sistemi, kot tudi pri radiatorskih sistemih, 
saj je maksimalna temperatura dvižnega voda od 55 do 65°C. Vse toplotne črpalke so 2-kompresorske, kar 
omogoča še večje prilagajanje moči dejanskim potrebam. Sanitarno vodo pa je moč ogrevati z  enim ali z 
dvema kompresorjema. Toplotne črpalke lahko vežemo v kaskado, s čimer pokrijemo toplotne potrebe zelo 
velikih objektov.

Pametna naložba za novogradnje in za sanacijo stavb 

Visokozmogljive toplotne črpalke dosegajo učinkovitost, ki je blizu 
učinkovitosti toplotnih črpalk zemlja/voda. S toplotnimi črpalkami 
LA 25 TU-2 do LA 60 TU-2 se lahko dosežejo temperature dvižnega 
voda od  55˚C do 65°C. Tako je tudi pri saniranih obstoječih stavbah s 
konvencionalnimi radiatorji mogoče doseči visoko letno grelno število 
(učinkovitost) za ogrevanje in pripravo tople vode.  Istočasno je pri seriji 
TU integriran števec pridobljene toplote in porabljene energije, ki nam 
jasno kaže učinkovitost ogrevalnega sistema.

Naravna  tišina

Kot je preprosta  montaža visokounčikovitih toplotnih črpalk zrak/voda, tako enostavno in udobno je tudi 
njeno obratovanje. Krila ventilatorjev   toplotnih črpalk LA 25 TU-2 do LA 40 TU-2 so bionično oblikovana kot 
krila pri  sovah kar omogoča zelo tiho delovanje teh toplotnih črpalk. Ventilator se vrti 30 % počasneje kot 
pri podobnih toplotnih črpalkah, kar še dodatno prispeva k izjemno tihemu delovanju teh toplotnih črpalk. 
Kompresor kot tudi cel hladilni sistem je antivibracijsko ločen od ohišja, zato se vibracije ne prenašajo na 
ohišje in podlago. Toplotne črpalke LA 25 TU-2 do LA 60 TU-2 imajo vgrajen varčen EC ventilator, kateri je tudi 
krmiljen, tako da se pretok zraka prilagaja glede na potrebe pri delovanju. 

Ogrevanje in hlajenje z enim sistemom

Toplotna črpalka LA 60 TUR+ dosega pri ogrevanju in hlajenju najvišjo učinkovitost. Ta toplotna črpalka ima 
vgrajen dodatni toplotni izmenjevalec, tako, da je mogoče vzporedno ogrevanje in priprava sanitarne vode. Pri 
hlajenju pa lahko izkoriščamo odpadno toploto hlajenja za segrevanje sanitarne vode. Le-ta nam je praktično 
brezplačno na voljo v času hlajenja. Kajti šele ko smo izkoristili vso odpadno toploto se pri hlajenju vključi 
krmiljen EC ventilator, ki začne višek odpadne toplote hlajenja odvajati v okolico. Ta inovativen postopek je 
edinstven v tehnologiji toplotnih črpalk in zaradi tega tudi patentiran.

LA 25 TU-2 LA 40 TU-2 LA 60 TU-2 LA 60 TUR+

Grelna moč (A7/W35) kW 24,5 32,7 55,8 55,3

COP (A7/W35) / 4,3 4,1 4,0 3,8

Hladilna moč  (A35/W7) kW / / / 49
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Upravljanje enostavno in učinkovito

Celotno upravljanje toplotne črpalke  in ogrevalnega sistema je možno preko 
vgrajenega krmilnika WPM Econ. Vendar nam je le-to včasih predaleč ali pa 
preveč zapleteno. Vse se seli v bivalni prostor ali pa na upravljanje preko 
telefona. Skratka prilagojeno za starejše in mlajše.

Upravljanje iz referenčnega bivalnega prostora

V bivalni prostor enostavno namestite  referenčni korekcijski termostat (Smart 
RTM)  in z njim nastavljate želeno temperaturo v prostoru. Glede na dejansko 
in želeno temperaturo v prostoru toplotna črpalka sama prilagodi temperaturo 
ogrevalne vode na toplotni črpalki, tako deluje toplotna črpalka kar najbolj  
učinkovito, saj se temperatura ogrevalne vode ne zvišuje po nepotrebnem (kar 
bi pomenilo slabšo učinkovitost). 

Nastavljanje želene temperature za vsak prostor

Če vam upravljanje temperature z enim referenčim termostatom ne ustreza, 
potem imate možnost, da na ogrevalni krog priključite do 10 sobnih termostatov 
(Smart RTM) in tako lahko želeno temperaturo nastavljate prav za vsak prostor. 
Sobni termostat na osnovi nastavitev odpira ali pripira ogrevalne veje za 
posamezni prostor. Hkrati pa toplotna črpalka spremlja vse temperature v 
posameznih prostorih in na osnovi teh podatkov pripravlja ustrezno temperaturo 
ogrevalne vode. Dodatno k temu pa je logika teh termostatov in krmiljenja 
toplotne črpalke še razširjena, saj se ne odziva samo z hitrim odpiranjem ali 
zapiranjem ampak poskuša toploto iz toplejših prostorov najprej prečrpati v 
hladnejše prostore.

Upravljanje na daljavo

Če krmiljenje toplotne črpalke povežete na internet potem lahko preko 
računalnika ali telefona upravljate toplotno črpalko od kjerkoli. Če imate 
vgrajene sobne termostate Smart RTM  potem pa lahko želeno temperaturo 
v prostoru s telefonom nastavljate prav za vsak prostor, kjer je nameščen 
termostat.
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Tehnični podatki toplotnih črpalk zrak/voda

Model LAK 9 IMR* LAK 14 ITR LAW 9 IMR* LAW 14 ITR

Energijski razred/energijska 
učinkovitost (TP=35°C) - / % A++/162 A++/151 A++/162 A++/151

Energijski razred/energijska 
učinkovitost (TP=55°C) - / % A+/112 A+/117 A+/112 A+/117

Max. temperatura predtoka °C 55 55 55 55

Vgrajen el. grelec kW 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6

Grelna moč/COP pri A7/W35 kW 9,0/4,3 14,7/4,3 9,0/4,3 14,7/4,3

Grelna moč/COP pri A2/W35 kW 5,3/3,6 10,5/3,6 5,3/3,6 10,5/3,6

Električna moč pri A2/W35 kW 2,11 3,39 2,11 3,39

Hladilna moč pri A35/W7 kW 6,2 12,3 6,2 12,3

Zvočna moč / zvočni tlak (10 m) dB(A) 63/32 67/36 63/32 67/36

Hladivo/količina -/kg R410A/1,9 R410A/2,9 R410A/1,9 R410A/2,9

Dimenzije Z.E. (ŠxVxG)/teža cm/kg 95x84x33/69 95x138x33/116 95x84x33/69 95x138x33/116

Dimenzije N.E. (ŠxVxG)/teža cm/kg 45x70x24/23 45x70x24/25 74x192x95/215 74x192x95/222

Model LA 6 S-TU(R) LA 9 S-TU(R) LA 12 S-TU(R) LA 18 S-TU(R)2 LA 22 TBS2 LA 28 TBS2

Energijski razred/energijska 
učinkovitost (TP=35°C) - / % A++ / 160 A+++/176 A++/170 A+++/181 A++/151 A++/153

Energijski razred/energijska 
učinkovitost (TP=55°C) - / % A+ / 111 A++/127 A++/127 A++/130 A+/116 A+/120

Max. temperatura predtoka °C 60 60 60 60 65 65

Grelna moč/COP pri A7/W35 kW 6,4/4,6 8,4/4,8 11,3/4,7 15,0/4,8 17,6/4,1 25,1/4,2

Grelna moč/COP pri A2/W35 kW 5,1/3,8 7,2/4,2 9,5/4 12,3/4,2 14,7/3,5 20,3/3,5

Električna moč pri A2/W35 kW 1,35 1,7 2,63 3,92 9/4,5 11,9/6,44

Hladilna moč (pri A35/W7)** kW 3,6** 4,9** 5,3** 12** / /

Zvočna moč / zvočni tlak (10 m) dB(A) 56/28 53/25 54/26 54/26 58/31 61/34

Hladivo/količina -/kg R410A/3,4 R410A/3,9 R410A/4,8 R410A/8,2 R417A/5,9 R417A/5,9

Dimenzije (ŠxVxG)/teža cm/kg 135x95x60/185 91x165x75/225 91x165x75/265 91x165x75/295 107x186x78/308 107x186x78/323

Model LA 25 TU-22 LA 40 TU-22 LA 60 TU-22 LA 60 TUR+2

Energijski razred/energijska 
učinkovitost (TP=35°C) - / % A++/157 A+143 A+/142 A++/151

Energijski razred/energijska 
učinkovitost (TP=55°C) - / % A+/111 A+113 A+/122 A+/120

Max. temperatura predtoka °C 55 55 64 60

Grelna moč/COP pri A7/W35 kW 24,5/4,3 32,7/4,3 55,8/4,1 55,3/3,8

Grelna moč/COP pri A2/W35 kW 10,9/3,7 15,2/3,6 24,2/3,6 26,4/3,5

Maximalna grelna moč/COP pri 
A2/W35 kW 19,5/3,7 27,6/3,6 47,2/3,6 47,6/3,4

Električna moč pri A2/W35 kW 5,6/9,2 8,2/13,4 14 / 21,9 14,2/28,8

Hladilna moč (pri A35/W7)** kW / / / 49

Zvočna moč / zvočni tlak (10 m) dB(A) 67/40 70/43 74/50 74/45

Hladivo/količina -/kg R449A/10,2 R449A/11,8 R407C/18,0 R417A/31

Dimenzije (ŠxVxG)/teža cm/kg 160x194x95/510 174x210x95/585 190x230x100/911 190x230x100/966

Model LIK 8 TES LI 11 TES LI 9 TU*** LI 12 TU*** LIK 12 TU*** LI 16 TES LI 20 TES2 LI 24 TES2 LI 28 TES2 

Energijski 
razred/nergijska 
učinkovitost 
(TP=35°C)

- / % A++ / 151 A++/151 A++/163 A++/167 A+++/176 A++/150 A++/153 A+/142 A+/137

Energijski 
razred/nergijska 
učinkovitost 
(TP=55°C)

- / % A+ / 110 A+/115 A+/118 A+/126 A++/127 A+/110 A+/117 A+/110 A+/110

Grelna moč/
COP pri A7 W35 kW 7,7/4,1 10,0/4,2 8,5/4,7 11,5/4,8 11,5/5,0 16,4/4,0 17,7/4,0 23,4/3,9 27,8/3,5

Grelna moč/
COP pri A2 W35 kW 6,6/3,6 8,3/3,6 6,8/3,9 9,4/4 9,4/4,2 13,4/3,3 14,7/3,3 19,9/3,4 25,2/3,3

Električna moč 
pri A2/W35 kW 1,91 2,3 1,7 2,35 2,35 4,0 4,4 5,9 7,8

Zvočna moč /
zvočni tlak (1 m) dB(A) 53/48 51/46 49/42 50/43 50/43 54/49 57/53 61/57 61/57

Hladivo/količina -/kg R410A/1,9 R410A/2,3 R410A/3,7 R410A/4,6 R410A/4,6 R410A/3,5 R410A/4 R410A/4,6 R410A/5,9

Dimenzije 
(ŠxVxG)/teža cm/kg 75x190x68/236 75x136x88/216 96x156x78/256 96x156x78/270 96x195x78/310 75x157x88/235 75x157x88/257 75x171x103/322 75x171x103/326

Dim. sesalnega 
kanala cm 44x44 50x50 73x73 73x73 73x73 65x65 65x65 73x73 73x73

Dim. izpih. 
kanala cm 44x44 50x50 55x36 55x36 55x36 65x65 65x65 73x73 73x73

Toplotne črpalke v ločeni izvedbi - split sistemi

Kompaktne zunanje toplotne črpalke do 33 kW

Kompaktne zunanje toplotne črpalke od 25 do 60 kW

Notranje izvedbe toplotnih črpalk – brez zunanje enote

*Elek. napajanje: 230V-50Hz, pri vseh ostalih je elek. napajanje: 380V-50Hz.  ** Hladilna moč velja samo za reverzibilne izvedbe (modeli imajo oznako …(R)…, 
kot npr. LA 9 S-TUR). ***Radialni ventilator. 2) Izvedbe z 2-ma kompresorjema. Vsi podatki po EN 14511. 
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Toplotne črpalke zemlja/voda – visokoučinkovite in tihe izvedbe 

Kot vir toplote za toplotne črpalke zemlja / voda služi 
površinski sloj zemljske skorje (globine  1 do 150 m).  
Zemlja  je ogromen hranilnik toplote, ki jo ogrevajo 
padavine in sončna toplota. Za trajno črpanje energije 
iz zemlje, sta na razpolago dva sistema: blizu površja 
položen površinski zemeljski kolektor ali v globino 
segajoče zemeljske sonde. V obeh primerih  skrbi za 
transport energije toplotni medij (mešanica: voda + 
protizmrzovalno sredstvo - glikol).

Toplotni vir zemlja ima naslednje prednosti:
•  majhna temperaturna nihanja blizu površja: meje uporabe 

toplotne črpalke; temperatura mešanice - 9 ˚C do + 25 ˚C

•  uporaba za ogrevanje, pripravo tople sanitarne in 
bazenske vode

•  konstantni temperaturni nivo zemeljske sonde je
uporaben tudi za pasivno in aktivno hlajenje

Zemeljski kolektorji 
Če je na vrtu ali v okolici hiše na razpolago dovolj površine za polaganje, potem se priporoča polaganje 
zemeljskih kolektorjev. Tlačno odporne alkaten  cevi, v katerih kroži  mešanica vode in protizmrzovalnega 
sredstva. Za izračun potrebne površine za položitev, obstaja naslednje pravilo: ogrevalna moč toplotne črpalke 
(kW) x 40 =površina v m2. Globina za polaganje cevi (zaščiteno pred zmrzaljo) je približno 1,2 m pod zemeljsko 
površino. Razmik polaganja med posameznimi cevmi znaša 0,6 m do 0,8 m.

Zemeljske sonde
Če ni na razpolago dovolj prostora ali se zahteva še dodatno hlajenje, se ne koristi površina, temveč globina – z 
zemeljskimi sondami. Pri tem se v zemeljske vrtine, globine do 100 m, vstavijo tlačno odporne cevi, v katerih 
kroži mešanica vode in glikola. Velja pravilo: ogrevalna moč toplotne črpalke (kW) x 15 =dolžina sond v metrih.

Toplotne črpalke zemlja/voda z zemeljskimi kolektorji  Toplotne črpalke zemlja/voda z zemeljskimi sondami
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Visokozmogljive toplotne črpalke zemlja/voda

Visokozmogljive toplotne črpalke zemlja/voda odlikuje 
predvsem visoka učinkovitost in s tem nizki obratovalni 
stroški. Zaradi kompaktnih mer ohišja, toplotna črpalka 
zavzema zelo malo prostora na kraju namestitve. Dodatno 
pa so te toplotne črpalke tudi zelo tiho. Manjši modeli imajo 
na razdalji 1 m glasnost samo 34 dB. 

Visoka zmogljivost in varno obratovanje 
Visokozmogljive toplotne črpalke zemlja/voda serije SI 6 do 22 TU 
odlikuje njihova visoka učinkovitost in s tem nizki obratovalni stroški. 
Visoko učinkovitost zagotavljajo  naslednje komponente: elektronski 
ekspanzijski ventil, dodatni izmenjevalec, za povečanje učinkovitosti, 
krmiljenje moči obtočnih črpalk glede na želeno  temperaturno razliko 
med predtokom in povratkom, tlačne sonde, ki dajejo točne podatke 
potrebne za stabilno delovanje hladilnega sistema. 

Kompaktne dimenzije
Poleg visoke učinkovitosti se toplotne črpalke serije SI ... TU odlikujejo tudi s svojimi kompaktnimi dimenzijami. 
S tem privarčujemo v gospodinjstvu ali kleti prostor, ki ga lahko uporabimo v druge namene.  V primeru potrebe 
po vgradnji hranilnika lahko 100 litrski hranilnik toplote PSP 100E  namestimo tudi pod toplotno črpalko.

Izjemno tiho delovanje toplotne črpalke
Druga značilnost toplotnih črpalk zemlja/voda je njihovo zelo tiho delovanje. To je doseženo z dvojnim 
antivibracijskim blaženjem kompresorja ter z odlično izolacijo ohišja toplotne črpalke. 

Krmilnik toplotne črpalke in merilnik toplotne energije
V toplotnih črpalkah SI 6 do 22TU je že vgrajen krmilnik toplotne črpalke WPM EconPlus.  Poleg nadzorovanja 
hladilnega kroga, npr. preko krmiljenja elektronskega ekspanzijskega ventila,  skrbi krmilnik toplotne črpalke 
za vse funkcije sodobnega ogrevalnega sistema– od krmiljenja različnih ogrevalnih krogov vse do časovnega 
programiranja  priprave  tople vode. Dodatno pa toplotna črpalka meri še  količino  toplotne  energije.  Izmerjena  
pridobljena energija in za to porabljena energija  se preprosto odčita na zaslonu krmilnika toplotne črpalke.

Primerno tudi za obstoječe stavbe
Vse  visoko učinkovite toplotne črpalke zemlja/voda dosegajo temperature predtoka do 62 ˚C. Zato se te 
toplotne črpalke lahko uporabljajo tudi v obstoječih stavbah s konvencionalnimi radiatorji. To visoko 
temperaturo predtoka dosegajo tako pri ogrevanju prostorov, kot pri segrevanju sanitarne vode.  

Model SI 6 TU SI 8 TU SI 11 TU SI 14 TU SI 18 TU SI 22 TU

Grelna moč (B0/W35) kW 6,1 8,1 10,9 13,9 17,5 22,9

COP (B0/W35) / 4,7 4,8 4,9 5,0 4,7 4,4
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Kompaktne in visokotemperaturne toplotne črpalke zemlja/voda 

Kompaktne izvedbe z hidromodulom SIK…
Toplotne črpalke v kompaktni izvedbi olajšajo 
vgradnjo, ker so glavne  komponente ogrevalnega 
sistema že vgrajene in priključene. Vgrajene so 
torej naslednje komponente: varčni EC obtočni 
črpalki toplotnega vira in ogrevanja, raztezni 
posodi za toplotni vir in ogrevanje, varnostni ventil, 
nepovratni ventili, manometra,  čistilni kos in pa 
spirotech odzračevalni ventil.  Tako se lahko primarni  
vodi povežejo neposredno do razdelilnika sond 
ali zemeljskega kolektorja, pri čemer ni potrebno 
izoliranje drugih komponent (saj so le-te že vgrajene 
v TČ) razen povezovalnih cevi. 

Modularna izvedba omogoča številne kombinacije 
za pripravo sanitarne  vode in ogrevanja. Po potrebi 
se lahko pod toplotno črpalko vgradi hranilnik PSP 
100 E (enakih dimenzij in designa kot TČ), poleg pa 
se lahko postavi še 400 l grelnik vode (WWSP 442E), 
kateri je prav tako enakega designa kot toplotna 
črpalka. Vse skupaj izgleda kot ena elegantna enota.

Inteligentna regulacija prostorske temperature 
Vgrajen je krmilnik WPM Econ, ki omogoča krmiljenje 
celega ogrevalnega sistema. Nanj lahko priključimo 
tudi enega ali več sobnih termostatov RTM. 
Krmilnik zbere podatke za potrebno temperaturo v 
posameznih prostorih in v odvisnosti od tega zviša 
ali zniža potrebno temperaturo ogrevalne vode na 
izstopu iz toplotne črpalke. 

Kompaktne izvedbe s 170 l grelnikom vode SIW…
Po izvedbi so podobne kompaktnim izvedbam z 
hidromodulom, le da imajo vgrajen še 170 l grelnik 
vode. Namesto razteznih posod in odzračevalnega 
ventila pa je vgrajena še obtočna črpalka ogrevanja 
sanitarne vode in pretočni električni grelec za 
izvajanje pregrevanja sanitarne vode in za pomoč 
pri ogrevanju. 

Visokotemperaturne izvedbe SIH…
Izvedbe …SIH omogočajo doseganje temperatur 
dvižnega voda  do 70°C. Tako so idealne za ogrevanje 
večjih objektov z radiatorji, za segrevanje sanitarne 
vode kot tudi za pripravo tehnološke vode v raznih 
industrijskih procesih. 

Kompaktne z hidromodulom Kompaktne z  
grelnikom vode

Visokotemperaturne 
– do 70°C

Model SIK 6 
TES

SIK 8 
TES

SIK 11 
TES

SIK 14 
TES

SIW 6 
TES

SIW 8 
TES

SIW 11 
TES SIH 20 TE SIH 90 TE

Grelna moč 
(B0/W35) kW 5,9 7,8 10,5 13,1 5,9 7,8 10,6 21,4 88,6

COP  
(B0/W35) / 4,7 4,8 5,0 4,7 4,8 5,0 4,7 4,4 4,3

SIK 6,8,11,14 TES

Kompaktne izvedbe 
z hidromodulom

SIW 6, 8, 11 TES

Kompaktne izvedbe z vgrajenim  
170 litrskim grelnikom vode

SIH 20, SIH 90 TU

Visokotemperaturne 
izvedbe
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Model SI 26 
TU

SI 35 
TU

SI 50 
TU

SI 75 
TU

SI 90 
TU

SI 130 
TU

SI 35 
TUR

SI 50 
TUR

SI 70 
TUR

SI 85 
TUR

SI 130 
TUR+

Grelna moč 
(B0/W35) kW 26,7 33,7 48,4 73,5 86,0 138,1 33,0 47,3 69,8 82,4 108,5

COP  
(B0/W35) / 4,9 4,6 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2

Hladilna 
moč  

(B20/W18)
kW / / / / / / 45 64,9 93,9 110 168,2

Toplotne črpalke zemlja/voda – za velike objekte; ogrevanje in hlajenje

Uporaba toplotnih črpalk zemlja/voda ni omejena le za majhne 
zmogljivosti in enodružinske hiše. Zmogljive dvostopenjske toplotne 
črpalke zemlja /voda so posebej primerne za ogrevanje stanovanjskih 
stavb in funkcionalnih zgradb z visoko potrebo po ogrevanju.

Fleksibilno prilagajanje grelne moči - dvokompresorske 
izvedbe 
Toplotne črpalke zemlja/voda večjih moči, z vgrajenim  krmilnikom 
WPM, lahko prilagajajo grelno moč glede na zunanjo temperaturo. 
Hkrati pa ta krmilnik omogoča tudi krmiljenje vseh komponent v 
ogrevalnem sistemu. Regulacija moči omogoča razpolovitev grelne 
moči takrat ko so potrebe po ogrevanju manjše. K visoki učinkovitosti  
toplotnih črpalk serije …TU prispevajo še naslednje serijsko vgrajene 
komponente: elektronski ekspanzijski ventil, dodatni izmenjevalec 
za povečanje učinkovitosti in  krmiljene obtočnih črpalk za doseganje 
optimiranega načina delovanja. 

Idealno za enostavno gradnjo stanovanj
V velikih stanovanjskih zgradbah so potrebne visoke grelne moči, ki jo 
zagotovi visoka zmogljivost dveh kompresorjev.  Če so potrebni manjši 
grelniki sanitarne vode, potem lahko le-te ogrevamo samo z enim 
kompresorjem, pri čemer so potrebni manjši toplotni izmenjevalci v 
grelniku vode. Slednji je lahko standardne okrogle oblike ali pa je lepo 
oblikovan v enakem designu in enake višine kot toplotna črpalka (npr. 
WWSP 442).

Preprost transport in montaža
Podnožje (pri TČ širine 135 cm), pod katero se lahko zapelje transportni voziček, omogoča preprost  transport. 
Električna priključna in servisna dela se lahko izvajajo s sprednje strani. Hidravlična priključitev se izvede na 
zadnji strani ohišja.

Aktivno hlajenje in izkoriščanje odpadne toplote
Pri izvedbi SI 130 TUR+ se odpadna toplota hlajenja lahko izkorišča za segrevanje sanitarne in bazenske vode. 
Ob hkratni potrebi po hlajenju nam je le-ta torej brezplačno na voljo. Seveda pa lahko ogrevanje sanitarne 
in bazenske vode izvajamo tudi povsem samostojno tudi takrat ko ne rabimo hlajenja ali ogrevanja. Aktivno 
hlajenje prav tako omogočajo vse izvedbe …TUR, ki se lahko uporabljajo v kombinaciji z zemeljskimi sondami 
ali s podtalnico, pri čemer pred toplotno črpalko namestimo vmesni toplotni izmenjevalec. 

SI 26, 35 TU + PSP 300E, SI 35 TUR, SI 50 TU, SIH 20 TE

SI75, 90, 130TU, SI70,85TUR, SI130TUR+, SIH90TE
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Namenjene so za za manjše in srednjevelike objekte do 700 m2 
ogrevalne površine. Lahko jih uporabimo tako za sisteme s talnim 
ogrevanjem kot za radiatorse sisteme, saj dosegajo temperaturo 
do 62°C. Vsaka toplotna črpalka se lahko veže tudi v poljuben 
ogrevalni sistem.

Toplotne črpalke voda/voda – visokoučinkovite in tihe izvedbe 

Toplotne črpalke voda/voda delujejo visoko učinkovito, ker je razmerje med brezplačno okoljsko energijo in 
vloženo električno energijo zelo ugodno. Osnova za to je celoletno konstantna temperatura podtalnice (med 
7-12°C). Za koriščenje tega vira sta potrebni dve vrtini: sesalna (iz katere črpamo vodo) in ponorna (kamor 
izčrpano vodo vračamo) vrtina. V sesalno vrtino vstavimo potopno črpalko, ki črpa vodo skozi toplotno črpalko, 
katera ji pri tem odvzame del energije. Ohlajena voda (za 3 do 4°C) se nato vrača v zemljo.

Model WI 10 TU WI 14 TU WI 18 TU WI 22 TU

Grelna moč (W10/W35) kW 9,6 13,3 17,1 22,3

COP (W10/W35) / 5,9 6,1 5,8 5,7

Učinkovito in tiho  
Toplotne črplke serije WI 10 do 22 TU so v samem 
evropskem  vrhu po učinkovitosti. Dosegajo izjemno 
visoka grelna števila med 6,1 in 5,7 pri W10/W35. 
Izjemno visoka učinkovitost je plod dolgoletnih 
izkušenj in konstrukcije na osnovi najnovejšega stanja 
tehnike in elementov (scroll kompressor, elektronski 
ekspanzijski ventil, tlačne sonde na hladilnem 
sistemu za hitro in odzivno optimiranje procesa, 
dodatni izmenjevalec za povečanje učinkovitosti)

Tudi kar se tiče hrupa je ta linija med najtišjimi na 
trgu. Toplotna črpalka WI 10 TU ima hrup na razdalji 
1 m samo 30 dB.  Tako tihe izvedbe so bile dosežene 
z: dvojnim elastičnim vpetjem kompresorja, celotni 
hladilniški sklop je elastično vpet v ohišje preko 
nihajne plošče in preko fleksibilnih cevi, ohišje 
je v celoti zvočno izolirano z masivno izolacijo, ki 
absorbira hrup in še posebej znižuje nizke frekvence 
zvoka , ki so drugače najbolj moteče.

Spiralni toplotni izmenjevalec - večja  
zaščita - višja učinkovitost
Toplotne črpalke voda/voda so zaradi inovativnega 
spiralnega  toplotnega izmenjevalca iz legiranega 
jekla primerne za skorajda vse kakovosti podtalnice.  

Pri temperaturi podtalnice pod 13 ˚C ni potrebna 
analiza vode glede korozije. Preveriti in upoštevati je 
potrebno edino mejne vrednosti za železo in mangan, 
da se prepreči zamašitev toplotnega izmenjevalca. V 
vseh primerih pa je potrebna vgradnja vodnega filtra 
in pa kvalitetna izdelava sesalne in ponorne vrtine. To 
pomeni, da mora biti celoten krog podtalnice izveden 
povsem zrakotesno. 

Ker v teh primerih ni potreben vmesni toplotni 
izmenjevalec in dodatna obtočna črpalka dosežemo 
s takšnim ogrevalnim sistemom tudi bistveno 
višje letno grelno število, kar pomeni še dodatno 
zmanjšanje stroškov ogrevanja  vsaj za 10%. 

WI 10, 14, 18, 22 TU + podvgradni hranilnik PSP 100EWI 10, 14, 18, 22 TU Spiralni toplotni izmenjevalec prepreči korozijo in zaledenitev 
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Toplotne črpalke  voda/voda - za velike objekte - ogrevanje in hlajenje

Dvokompresorske toplotne črpalke  
večjih moči
Namenjene so za ogrevanje večjih objektov (stanovanjskih 
blokov, naselij, hotelov, šol, proizvodnih objektov kot 
tudi drugih poslovnih in turističnih objektov). Njihova 
prilagodljiva moč (z vklapljanjem in izklapljanjem 2. 
kompresorja) ogrevanja omogoča   odlično prilagajanje 
moči potrebam objekta.

Učinkovitost in zanesljivost je na 1. mestu
Bogato dimenzionirani toplotni izmenjevalci in druge 
komponente (elektronski ekspanzijski ventil, dodatni 
izmenjevalec, za povečanje učinkovitosti, krmiljenje moči 
obtočnih črpalk glede na želeno  temperaturno razliko 
med predtokom in povratkom) omogočajo najvišjo možno 
učinkovitost toplotnih črpalk v tem razredu. To vam 
dokaže tudi serijsko vgrajeno merjenje toplotne energije, 
saj lahko učinkovitost delovanja enostavno odčitate na 
displeju krmilnika toplotne črpalke.

Za zanesljivo delovanje pa skrbijo še merilni instrumenti 
na hladilnem krogu, ki omogočajo nadzor delovanja le-
tega. Za zmanjšanje vibracij in električnih sunkov pa skrbi 
serijsko vgrajen mehek zagon za oba kompresorja.

Hlajenje

Pri vseh teh toplotnih črpalkah je možno tudi pasivno 
hlajenje preko dodatnega ploščnega izmenjevalca. 

Pri reverzibilnih izvedbah SI…TUR (SI 35, 50, 70 in 85 
TUR) pa je prav tako možno aktivno hlajenje in ogrevanje 
prostorov ter segrevanje sanitarne in bazenske vode 
(izvedbe so opisane pri TČ zemlja/voda).

Visokotemperaturna izvedba
Toplotna črpalka WIH 120 TU je visokotemperaturna 
izvedba, saj omogoča doseganje temperature dvižnega 
voda  do 70°C. Takšna izvedba je še posebej primerna 
za starejše objekte z daljšimi ogrevalnimi linijami, kjer je 
potrebna višja temperatura, da lahko pri vseh porabnikih 
dosežemo ustrezno temperaturo v prostorih. Lahko pa 
z njo tudi segrevamo sanitarno vodo in imamo tako 
s to izvedbo rešeno tudi antilegionelno zaščito. Svoje 
mesto najde tudi v raznih industrijskih procesih, kjer so 
zahtevane višje temperature. 

Tiho delovanje
Za tiho delovanje je zelo pomembno, da so proizvajalci zvoka čim bolj ločeni od okolice. V ta namen je vgrajeno dvojno 
blaženje kompresorjev, oba kompresorja sta preko skupne nosilne plošče antivibracijsko ločena od ohišja. Prav tako sta 
v hladilnem krogu tudi kompresorja antivibracijsko ločena od toplotnih izmenjevalcev. Na koncu pa je celo ohišje zvočno 
izolirano do okolice.

Model WI 35 TU WI 45 TU WI 65 TU WI 95 TU WI 120 TU WI 180 TU WIH 120 TU

Grelna moč (W10/W35) kW 35,6 46,2 68,9 98,9 118,5 180,1 126,6

COP (W10/W35) / 6,2 5,8 6,2 5,9 5,9 5,6 5,5

WI 35 TU (+ PSP 300 E spodaj) 
WI 45 TU (+ PSP 300 E spodaj) WI 95, 120, 180 TU , WIH 120 TUWI 65 TU
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Lokalno prezračevanje stanovanj - vedno svež zrak

Izvedba lokalnih prezračevalnih naprav omogoča, da jih namestimo neposredno v zunanjo steno. Na ta način 
ni potreben prostor za napravo. Dva varčna EC ventilatorja skrbita za dovajanje svežega in za odvajanje 
izrabljenega zraka.  Z vgrajenim toplotnim izmenjevalnikom se do 90 % toplote v odpadnem zraku izkoristi za 
ogrevanje vstopnega zraka. Namenjeni so tako za novogradnje, kot za obstoječe objekte in sicer za prostore 
do 50 m2. Še posebej so primerni za obstoječe objekte, saj niso potrebni zahtevni gradbeni posegi za razvod 
cevovoda kot pri centralnih sistemih prezračevanja.

Pogled v prostoru

DL 50 R 
Okrogel zidni vložek z 

zunanjo masko

DL 50 W… 
Prezračevalna naprava z notranjo  

masko in regulacijo na njej

DL 50 Q 
Kvadratni zidni vložek z 

zunanjo masko

Izvedbe prezračevalnih naprav
DL 50 WA2 - prezračevalna naprava z notranjo masko 
z vgrajeno regulacijo na maski

DL 50 WE2 - prezračevalna naprava z notranjo masko 
z vgrajeno regulacijo na maski. K tej izvedbi se lahko 
dogradi brezžično stennsko upravljalno stikalo (ACS 
FS), ki lahko upravlja eno ali več prezračevalnih naprav. 
Možnost vgradnje senzorja za kvaliteto zraka (mešani 
plini, CO2, vlaga).

DL 50 WH2 prezračevalna naprava z notranjo masko 
z vgrajeno regulacijo na maski. K tej izvedbi se lahko 
dogradi brezžično stennsko upravljalno stikalo (ACS 
FS), ki lahko upravlja eno ali več prezračevalnih 
naprav. Možnost vgradnje senzorja za kvaliteto zraka 
(mešani plini, CO2, vlaga). Dodatni grelec vstopnega 
zraka zmanjša cikle odtaljevanja izmenjevalca z 
odpadnim zrakom, pri nizkih zunanjih temperaturah.

Enostavna vgradnja
Skozi steno izdelajte okroglo (fi 32 cm) ali kvadratno 
(32,5cm) odprtino in vanjo vstavite zidni vložek. Na 
zunanji strani zidu namestite zunanjo masko. Ko je 
odprtina končana in obdelana v nameščen stiroporni 
vložek vstavite prezračevalno napravo in notranjo 
masko. V kolikor gre za novogradnjo lahko stiroporne 
vložke vstavite v zid že pri gradnji. Osnovni sestav 
je namenjen za debeline zidu med 32 in 48cm (pri 
okroglem zidnem vložku 53cm). Za večje debeline 
zidu so na voljo stiroporni podaljški. 

Model DL 50...

Pretok zraka po stopnjah m3/h 15/30/45/55

El. moč po stopnjah W 4/8/15/23

Dimenzije (premer x globina) mm 302 x 320 

Dimenzija notranje maske mm 340 x 340 x 70

Teža kg 4

Pogled zunaj
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Centralno prezračevanje stanovanj - svež zrak v vseh prostorih in 
maksimalno udobje

Zahteve glede toplotne zaščite in tesnjenja novogradenj so se zaostrile, zato da bi se znižala poraba 
energije. Vendar kar je koristno za okolje in denarnico, slabo vpliva na prostorsko klimo. Vlaga, plesen 
in zatohel zrak so posledica pomanjkljive izmenjave zraka. Rešitev te težave je vgradnja sodobne 
prezračevalne naprave z vračanjem odpadne toplote.

Elek. napajanje: 230V-50Hz.

Model ZL 300 VF ZL 400 VF M Flex Air M Flex Air Plus

Za prostore kvadrature:  m2 90-220 120-300 do 250 do 250

Max/min pretok zraka m3/ h 280/50 380/80 320/50 320/50

Pretok zraka (1., 2., 3. stopnja) m3/ h 90/160/250 130/240/350 90/160/225 90/160/225

Izkoristek do: % 92 95 92 85

El. moč (1., 2., 3. stopnja) W 19/36/95 29/91/195 19/36/95 19/36/95

Zvočni  tlak (1 m), 
(1., 2., 3. stopnja) dB(A) 29/34/42 33/45/51 29/34/42 29/34/42

Premer priključnih kanalov mm 150/160 150/160 160 160

Dimenzije (ŠxVxG)/teža cm/kg 75x73x47/32 75x73x47/35 53x136x56/32 53x136x56/32

Entalpijski izmenjevalec / / / DA

Dimplex naprave za prezračevanje stanovanj skrbijo za 
kontrolirano izmenjavo zraka v stanovanjskih stavbah 
do ca. 400 m2. Vgrajeni toplotni izmenjevalnik odvzema 
toploto odpadnemu zraku  in jo prenaša  na svež zunanji 
zrak. Tako se ohrani do 95 % toplotne energije v stavbi. 
Poleti se lahko čez noč avtomatsko dovaja hladnejši 
zrak neposredno v stavbo preko vgrajene bypass lopute. 
Kot dodatna oprema pa so na voljo tudi  CO2 senzorji in 
senzorji vlage ki merijo kakovost zraka in tako uravnavajo 
količino dovedenega zraka glede na dejanske potrebe. 

Izvedbe prezračevalnih naprav:
Univerzalne izvedbe: lahko vgradimo na steno pokonci ali 
horizontalno. Prav tako se lahko zamenja smer dovodnega in 
odvodnega zraka. Na voljo so izvedbe brez ali z entalpijskim 
izmenjevalcem (za vračanje vlage). Serijsko vgrajen sensor 
kvalitete dovodnega in odvodnega zraka.

Vertikalne izvedbe: se vgradijo na steno prostora. 
Cevne povezave gredo do razdelilcev in potem običajno 
pod stropom naprej. Dostop do filtrov in regulacije je iz 
prednje strani.

Funkcije prezračevalnih naprav
Vgrajena varčna EC ventilatorja omogočata enostavno 
prilagajanje hitrosti dovoda in odvoda zraka dejanskim 
potrebam po prezračevanju. Preko vgrajene regulacije 
lahko izbiramo številne funkcije  in urnike delovanja. 
Vgrajena je tudi kaminska funkcija, ki skrbi, da v prostoru 
nikoli ne pride do podtlaka, s čimer je zagotovljeno 
normalno izgorevanje v kaminih ali plinskih pečeh.

Kot dodatna oprema je na voljo tudi senzor kvalitete zraka 
in senzor dimnih plinov. Upravljanje je mogoče direktno 
na napravi ali pa preko dodatnega stenskega upravljalnika.

ZL 300, 400 VF
Vertikalne prezračevalne naprave

M Flex Air, M Flex Air plus
Univerzalne izvedbe

Centralno prezračevanje stanovanj z izkoriščanjem odpadne toplote
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Tehnični podatki toplotnih črpalk zemlja/voda in voda/voda

Toplotne črpalke voda/voda večjih moči

Elek. napajanje: 380V-50Hz,.Vsi podatki po EN 14511, energijski razred in učinkovitost sta podana za nizkotemperaturno ogrevanje (W35). Vse izvedbe nad 26 kW so 
dvokompresorske. Izvedbe …TUR so reverzibilne z enim izmenjevalcem, medtem ko so izvedbe …TUR+ reverzibilne z dodatnim izmenjevalcem za segrevanje sanitarne vode. 

Toplotne črpalke voda/voda

Večje moči toplotnih črpalk zemlja/voda in reverzibilne izvedbe

Kompaktne toplotne črpalke zemlja/voda in večje moči do 50 kW

Toplotne črpalke zemlja/voda nizko- in visokotemperaturne

Model SI 6 TU SI 8 TU SI 11 TU SI 14 TU SI 18 TU SI 22 TU SIH 20 TE
Energijski razred/
energijska 
učinkovitost 

- / % A+++ / 191 A+++/197 A+++/205 A+++/207 A+++/196 A+++/181 A+++/184

Max. temperatura 
predtoka °C 62 62 62 62 62 62 70

Grelna moč/COP  
pri B0/W35 kW 6,1/4,7 8,1/4,8 10,9/4,9 13,9/5,0 17,5/4,7 22,9/4,4 21,4/4,4

Električna moč pri 
B0/W35 kW 1,3 1,67 2,22 2,78 3,72 4,93 4,86

Zvočna moč / 
zvočni tlak (1 m) dB(A) 46/34 46/34 47/35 47/35 50/38 53/41 62/47

Min. pretok 
ogrevanje m3/h 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 4,0 3,7

Min. pretok 
toplotni vir m3/h 1,5 1,9 2,6 3,4 4,3 5,5 5,1

Hladivo/količina -/kg R410A/2,5 R410A/2,9 R410A/3,3 R410A/4,4 R410A/5,2 R407C/3,7 R134a/4,2
Dimenzije 
(ŠxVxG)/teža cm/kg 65x85x57/119 65x85x57/128 65x85x57/134 65x85x57/140 65x85x67/163 65x85x67/184 100x166x78/307

Model SIK 6 TES SIK 8 TES SIK 11 TES SIK 14 TES SIW 6 TES SIK 8 TES SIW 11 TES SI 26 TU SI 35 TU SI 50 TU
Energijski razred/
energijska 
učinkovitost 

- / % A+++ / 190 A+++/196 A+++/206 A+++/193 A+++ / 190 A+++/196 A+++/206 A+++ / 204 A+++/201 A+++/213

Max. temperatura 
predtoka °C 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Grelna moč/COP  
pri B0/W35 kW 5,9/4,7 7,8/4,8 10,6/5,0 13,1/4,7 5,9/4,7 7,8/4,8 10,6/5,0 26,7/4,9 34,8/4,8 52,0/5,0

Električna moč pri 
B0/W35 kW 1,24 1,61 2,13 2,78 1,26 1,61 2,12 5,45 7,25 10,4

Zvočna moč / 
zvočni tlak (1 m) dB(A) 42/30 42/30 43/31 43/31 42/30 42/30 43/31 47/41 58/42 61/45

Min. pretok 
ogrevanje m3/h 1,0 1,4 1,8 2,2 1,0 1,4 1,8 4,5 6,1 8,8

Min. pretok 
toplotni vir m3/h 1,1 1,5 2,2 2,7 1,3 1,5 2,0 4,9 6,4 9,6

Hladivo/količina -/kg R410A/1,2 R410A/1,6 R410A/1,9 R410A/2,3 R410A/1,2 R410A/1,6 R410A/1,9 R410A/8,4 R410A/10,9 R410A/16,8
Dimenzije 
(ŠxVxG)/teža cm/kg 65x112x 

69/129
65x112x 
69/144

65x112x 
69/147

65x112x 
69/158

59x200x 
73/265

59x200x 
73/280

59x200x 
73/287

100x89x 
80,5/275

100x89x 
80,5/315

100x167x 
80,5/465

Model SI 75 TU SI 90 TU SIH 90 TU SI 130 TU SI 35 TUR SI 50 TUR SI 70 TUR SI 85 TUR SI 130 TUR+
Energijski razred/
energijska učinkovitost - / % / / / / A+++/193 A+++/188 A+++/184 / /

Max. temperatura 
predtoka °C 62 62 70 62 62 62 62 60 58

Grelna moč/COP pri 
B0/W35 kW 73,5/4,8 86,0/4,7 88,6/4,3 138,1/4,6 33,7/4,6 48,4/4,5 69,8/4,4 82,4/4,4 108,5/4,2

Električna moč pri 
B0/W35 kW 15,3 18,5 20,4 30 10,4 11,2 15,9 18,5 25,8

Hladilna moč pri B20/
W18 kW / / / / 45 64,9 93,9 110 168,2

Zvočna moč / zvočni 
tlak (1 m) dB(A) 62/46 66/53 70/55 70/55 58/42 61/45 69/53 69/53 76/60

Min. pretok ogrevanje m3/h 12,7 15,1 15,4 23,5 5,7 9,2 12 14,1 19

Min. pretok toplotni vir m3/h 14,3 17,1 15,5 27,3 7,4 9,6 17 14,3 24,5

Hladivo/količina -/kg R410A/23 R410A/23 R134a/24,5 R410A/19,5 R410A/8 R410A/8,7 R410A/13 R410A/14 R410A/16,9

Dimenzije (ŠxVxG)/teža cm/kg 135x190x80,5/565 135x190x80,5/604 135x189x78/807 135x190x80,5/824 100x89x81/305 100x167x81/490 135x190x81/590 135x189x81/635 135x189x78/830

Model WI 10 TU WI 14 TU WI 18 TU WI 22 TU WI 35 TU WI 45 TU

Energijski razred/energijska učinkovitost - / % A+++ / 248 A+++/260 A+++/240 A+++/237 A+++ / 262 A+++/243

Max. temperatura predtoka °C 62 62 62 62 62 62

Grelna moč/COP  pri W10/W35 kW 9,6/5,9 13,3/6,1 17,1/5,8 22,3/5,7 35,6/6,2 46,2/5,8

Električna moč pri W10/W35 kW 1,63 2,18 2,95 3,91 5,74 7,97

Zvočna moč / zvočni tlak (1 m) dB(A) 41/30 43/31 44/32 47/35 57/41 58/42

Min. pretok ogrevanje m3/h 1,7 2,3 2,9 3,8 6,1 7,9

Min. pretok toplotni vir m3/h 2,2 3,1 3,3 4,0 6,3 8,6

Hladivo/količina -/kg R410A/2,7 R410A/3,3 R410A/3,4 R410A/4 R410A/8,4 R410A/10,9

Dimenzije (ŠxVxG)/teža cm/kg 65x85x67/142 65x85x67/151 65x85x67/160 65x85x67/179 100x89x80,5/275 100x89x80,5/315

Model WI 65 TU WI 95 TU WI 120 TU WI 180 TU WIH 120 TU

Energijski razred/energijska učinkovitost - / % A+++/263 / / / /

Max. temperatura predtoka °C 62 62 62 62 70

Grelna moč/COP pri W10/W35 kW 68,9/6,2 98,9/5,9 118,5/5,9 180,1/5,6 126,6/5,5

Električna moč pri W10/W35 kW 11,1 16,8 35,3 57,5 45

Zvočna moč / zvočni tlak (1 m) dB(A) 61/45 62/46 66/53 70/55 70/55

Min. pretok ogrevanje m3/h 12,1 17 20,6 30,8 21,2

Min. pretok toplotni vir m3/h 12,5 18,9 22,4 34,7 21,7

Hladivo/količina -/kg R410A/16,8 R410A/23 R410A/23 R410A/19,5 R134a/24,5

Dimenzije (ŠxVxG)/teža cm/kg 100x167x80,5/465 135x190x80,5/565 135x190x84/604 135x190x84/824 135x189x80,5/807
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Izkoristite brezplačno energijo sonca in postanite energetsko neodvisni! 

Prihodnost je električna! 
Izkoristite vašo streho in namestite nanjo sončno elektrarno. Država subvencionira 
vgradnjo sončne elektrarne, za samooskrbo. Višina subvencije je 180€/kW vršne 
moči modula oz. 20% investicije za pravne osebe. Tako lahko pokrijete vse potrebe 
po električni energiji v hiši preko celega leta, saj je električno omrežje vaš akumulator. 
Tako se pridobljena in porabljena električna energija se poračuna na koncu leta.

Če pa ste za ogrevanje izbrali še toplotno črpalko potem imate pokrite tudi celotne 
potrebe po ogrevanju, pripravi sanitarne vode in morebitnem hlajenju. Vračilna doba investiceije je ca. 7 let 
(odvisno od velikosti in izvedbe sončne elektrarne), kar pomeni, da imate po tem času brezplačno električno 
energijo za vse hišne potrošnike.

Izberite najustreznejšo sončno elektrarno – vrste in dimenzije modulov!

Garancija: 15 let,  Linearna garancija: 25 let – 85% izhodne moči v 25. letu

Polikristalni Monokristalni Spectrum poli Lumina BIPV - vgradni

Standardne dimenzije 
ali povečane XL 
dimenzije, postavitev 
vertikalno ali 
horizontalno

Učinkovitejše izvedbe. 
Standardne dimenzije 
ali povečane XL 
dimenzije, postavitev 
vertikalno ali 
horizontalno

Izvedbe z različnimi 
barvnimi odtenki 
stekla in okvirjev

Izvedbe z večjo ali 
manjšo prepusnostjo 
svetlobe skozi steklo. 
Primerno za zimske 
vrtove ali nadstreške

Izvedbe za vgradnjo v 
streho namesto kritine. 
Potrebne so samo 
zaključne obrobe

Izkoristek 17,1% Izkoristek 19% Izkoristek 15,3 do 
16,5%

Izkoristek odvisen od 
števila celic in stopnje 
prosojnosti

Izkoristek poli = 17,1% 
Izkoristek mono = 19%

BMU - 60 celic  
Moči od 275 do 285 W 
99x165x3,5 cm 
18,5 kg

BMO - 60 celic 
Moči od 310 do 330 W 
99x165x3,5 cm 
18,5 kg

BMU - 60 celic 
Moči od 255 do 290 W 
99x165x3,5 cm 
18,5 kg

BMU - 28 do 60 celic - 
polikristalni 
Moči od 130 do 280 W 
99x165x3,5 cm 
18,5 kg

BSU - 60 celic - poli 
Moči od 275 do 285 W 
102x169x2,9 cm 
18,4 kg

BMU XL - 72 celic 
Moči od 330 do 335 W 
99x197x4,0 cm 
22 kg

BMO XL - 72 celic 
Moči od 365 do 395 W 
99x197x4,0 cm 
22 kg

BMO - 28 do 60 celic-
monokristalni 
Moči od 145 do 310 W 
99x165x3,5 cm 
18,5 kg

BSO - 60 celic - mono 
Moči od 300 do 315 W 
102x169x2,9 cm 
18,4 kg
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Kakšno sončno elektrarno izbrati?

1. Kako močno sončno elektrarno potrebujem
Po sistemu za samooskrbo je smiselna sončna elektrarna, ki pokrije letne potrebe po električni energiji. 
Seštevek dobite, ko seštejete položnice za električno energijo zadnjega leta. V kolikor se predvidevajo dodatni 
potrošniki (toplotna črpalka, električni avtomobil,…) je potrebno prišteti še to predvideno porabo. Sama moč 
sončne elektrarne pa se lahko poveča takoj ali pa se vse pripravi za kasnejše povečanje.

2. Kakšno streho potrebujem
Idealna streha je tista, ki ima naklon ca. 35° in je 
obrnjena proti jugu. Hkrati pa je brez ovir (okna, 
dimniki,..) na njej in na streho ne pada nobena senca 
drugih ovir. Seveda je 100% idealnih streh malo, 
vendar se vam kjub vsemu splača namestitev sončne 
elektrarne tudi, če lega ni idealna. V tem primeru je 
potrebno za isto moč namestiti nekaj več modulov 
ali pa računati z manjšim izplenom. Točen izračun 
dobimo s prosto dostopnim programom PVGIS. V 
povprečju lahko računamo, da iz 1 kW instalirane moči 
modulov dobimo 1100 kWh električne energije.  Iz 11 
kW sončne elektrarne tako dobimo letno v povprečju 
okrog 12.000 kWh električne energije.

3. Kako veliko površino strehe potrebujem
S trenutnimi močmi modulov lahko dobite 200 W na m2 strehe, kar pomeni, da rabite za 1 kW 5 m2 strehe. 
Torej potrebujete za 11 kW sončno elektrarno minimalno 60 m2 strehe. V praksi pa je potrebna površina strehe 
lahko še večja, saj je zaradi standardnih dimenzij (npr. 1 x 1,65m) modulov ne moremo povsem zapolniti. 

4. Kako močno sončno elektrarno lahko vgradim
Na eni strani imamo naše letne potrebe po električni energiji, na drugi strani pa so omejitve električnega 
omrežja. Trenutno je lahko maksimalna dovoljena moč sončne elektrarne 80% priključne moči vašega 
priključnega mesta. Pri varovalkah 3 x 20A je to 11,2 kW , pri varovalkah 3 x 25A pa 13,6 kW in tako naprej. V 
kolikor pa so na določenem delu električnega omrežja dodatne omejitve, lahko elektro podjetja to max. moč 
še omejijo navzdol.

5. Kakšno dokumentacijo potrebujem
Osnovna dokumentacija je seveda pridobitev elektrosoglasja. Slednje se pridobi z oddajo vloge (skupaj z 
manjšim projektom – IDZ) na elektro podjetje, ki upravlja z omrežjem. S slednjim in z elektrodistributerjem 
se nato podpiše nova pogodba. Poleg tega je v vmesnem postopku do priključitve potrebnih še kar nekaj 
dokumentov, zato je najbolje, da celoten postopek vodi izvajalec vgradnje sončne elektrarne. 

6. Koliko traja cel postopek izgradnje sončne elektrarne
V idealnem primeru je možno sončno elektrarno zgraditi in priključiti v roku enega meseca. Običajno pa je 
potrebo računati vsaj z 2-mi meseci za kompletno izvedbo.

7. Kakšna je subvencija za sončno elektrarno
Za izgradnjo sončne elektrarne je na voljo subvencija in to tako za fizične kot pravne osebe. Hkrati pa je navoljo 
tudi ugoden kredit s subvencionirano obrestno mero. Oboje je na voljo preko EKOSKLADA. Je pa potrebno 
vložiti vlogo pred pričetkom izvedbe. Subvencija se dobi v višini 180 €/ 1kW instalirane moči modulov. Se pravi 
za 11 kW sončno elektrarno je na voljo subvencija v višini 1980 €. 

8. Kakšna je investicija, vračilna in življenjska doba sončne elektrarne
Za običajno izvedbo sončne elektrarne je investicija okrog 1000 € na 1 kW moči sončne elektrarne. Tako je  
vračilna doba ca. 8 let. Seveda se lahko višina investicije in s tem tudi vračilna doba spremeni v primeru bolj 
zahtevnih izvedb. Življenjska doba sončne elektrarne pa je okrog 30 let.
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Izbrano za vas

Moči modulov in njihova učinkovitost se neprestano izboljšuje. Izmed številnih izvedb smo za vas izbrali 
najboljše in tiste, ki se najpogosteje vgrajujejo. To so moduli serije Premium s črnim ali sivim okvirjem ter 
kot novost Serija Supreme s 100% jamstvom izhodne moči. 

Monokristalni moduli - Premium Monokristalni moduli - Supreme

Serija Bisol Premium
Moči od 310 do 330 W

Črn ali siv  Al okvir in črna ali bela hrbtna folija stekla
Dimenzije (ŠxVxG) : 99 x 165 x 3,5 cm

Teža: 18,3 kg
Antirefleksno kaljeno steklo debeline 3,2 mm

Odpornost proti toči: do fi 25 pri 83 km/h

Serija Bisol Supreme
Moči od 300 do 320 W

Črn eloksiran Al okvir in črna hrbtna folija stekla
  Dimenzije (ŠxVxG) : 99 x 165 x 3,5 cm

Teža: 18,3 kg
Antirefleksno kaljeno steklo debeline 3,2 mm

Odpornost proti toči: do fi 25 pri 83 km/h

15-letno jamstvo za proizvod
25-letno linearno jamstvo za delovanje

25-letno jamstvo za proizvod
100% jamstvo izhodne moči

Z linearnim jamstvom je zagotovljeno, da bodo 
moduli v 25. letu še vedno delovali s 85 %i izhodne 
moči. V prvem letu delovanja je zagotovljena najmanj 
97-odstotna izhodna moč modulov, čemur lahko sledi 
največ 0,50-odstotna letna izguba moči v naslednjih 24 
letih. V primerjavi s standardnim linearnim jamstvom 
v industriji moduli BISOL tako zagotavljajo 6,25 % višjo 
zmogljivost v 25. letu delovanja.

Z 100 % jamstvom izhodne moči  je zagotovljeno, da 
moč modulov ne pada ampak je po 25-tih letih še 
vedno enaka nazivni moči. Na tak način bodo moduli 
v tem času proizvedli 11% več električne energije, kot 
standardni moduli. 
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