Dimplex
WI 10, 14, 18, 22 TU
Visokoučinkovite toplotne črpalke voda/voda s
spiralnim toplotnim izmenjevalcem

Toplotne črpalke voda/voda črpajo
toploto za ogrevanje iz podtalnice, ki
ima tudi v globoki zimi temperaturo
+7 °C do +12 °C. V povezavi toplotne
črpalke voda/voda Dimplex in
nizkotemperaturnega
sistema
ogrevanja nastane zelo učinkovit
ogrevalni sistem. Pogoj za to je, da
imate na voljo zadostno količino
dovolj kakovostne vode iz vodnjaka in
dovoljenje pristojnega vodnega urada.
Toplotne črpalke voda/voda Dimplex
so idealna kombinacija ekološkega
proizvajanja energije, brezhibnega
delovanja in velikega udobja. S
pametno tehniko toplotnih črpalk
Dimplex, se optimalno izrablja v vodi
shranjena
toplota.
Stroškovno
ugodneje in okolju prijazneje se ne
morete ogrevati.

Prednosti:
→ Na zadnji strani ohišja so vodni
priključki ki omogočajo
fleksibilno priključitev
primarnega in sekundarnega
sistema.
→ Celotno ohišje je odlično zvočno
izolirano, tako da je s tem
preprečeno širjenje zvoka v okolico
in na ogrevalni sistem
→ Dvojno elastično vpetje
kompresorja, preko nihajoče
nosilne plošče, še dodatno
zmanjša hrup toplotne črpalke
→ Te toplotne črpalke dosegajo
zelo visoka grelna števila in to
zaradi bogato dimenzioniranih
toplotnih izmenjevalcev,
elektronskega ekspanzijskega
ventila in economizerja.

Ogrevanje s toploto iz narave
Toplotne črpalke voda/voda
9,6 do 22,3 kW

A++

→ Vgrajen je optimiran spiralni
uparjalnik iz legiranega jekla,
za zaščito pred korozijo in
zamrznitvijo. Tako v
primerih, ko temperatura
podtalnice ne preseže 13°C
ni potrebna vgradnja
predizmenjevalca.
→ Za optimirano in učinkovito
delovanje hladilnega kroga
skrbijo senzorji temperature in
tlaka. Celoten hladilni proces se
tako ves čas giblje v idealnem
področju delovanja, kar
zagotavlja izredno dolgo
življensko dobo teh toplotnih
črpalk.
→ Vgrajen je merilnik pridobljene
toplote za ogrevanje in za
pripravo sanitarne vode.

→ bivalenten ali bivalentno
regenerativen način delovanja,
→ izvedbo in krmiljenje 1 x direktni
in 2 x mešalni ogrevalni krog

Vgrajene so tudi naslednje
komponente:
- mehki zagon (od WI 14 dalje)
- tokovna zaščita za potopno črpalko
- tipalo temperature dvižnega in
povratnega voda ter tipalo zunanje
temperature (tip NTC-2).
Upravljalnik toplotne črpalke WPM
Econ5 Plus
Te zelo učinkovite toplotne črpalke so
opremljene z upravljalnikom WPM
Econ5 Plus s senzoričnim
spremljanjem hladilnega procesa.
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Napajanje
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Omogoča tudi izkoriščanje variabilnih tarif
električnega omrežja na osnovi česar lahko
marsikje od distributerja električne energije
pridobite nižjo ceno za električno energijo.
Želeno temperature v prostorih pa lahko
enostavno dosežete z vgradnjo Smart RTC+
sobnih termostatov – do 10 na ogrevalni krog.
Na tak način si zagotovite idealne temperature
v vsakem prostoru in učinkovito delovanje
toplotne črpalke.

V

Grelna moč in grelno število po EN 14511
pri W10/W35

Širina x višina x globina

Upravljalnik nadzira delovanje toplotne
črpalke in celega ogrevalnega sistema.
Omogoča tudi priključitev na sodobna
komunikacijska omrežja, kjer lahko delovanje
toplotne črpalke spremljamo preko mobilnih
naprav od kjerkoli na svetu.
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Vaš partner:

Pridržujemo siPridržujemo
pravico do tehničnih
si pravicosprememb!
do tehničnih sprememb!

Upravljalna enota je vgrajena v
toplotni črpalki. Sam upravljalni del
z displejem pa je mogoče prestaviti
tudi na steno ali v drug prostor, če
nam je tam bolj pri roki (dodatna
oprema MS PGD). Serijska izvedba
toplotne črpalke je pripravljena za
ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode z vgrajenim tipalom dvižnega in
povratnega voda ter zunanjega tipala
temperature. Sam ogrevalni sistem
pa je mogoče razširiti na:

