
Thermia Atec

Atec

Тепловий насос повітря/вода, який
забезпечує комфорт круглий рік

Thermia Atec - це новий рівень теплових насосів повітря/вода.

Чудові показники середньорічної ефективності* Thermia Atec
дозволять заощадити максимальну кількість електроенергії, а
унікальна конструкція забезпечує практично безшумну роботу.
Функція охолодження забезпечує приємну температуру в приміщенні
в гарячий період року. І якщо у вас є басейн, ви можете значно
заощадити, оскільки Thermia Atec може працювати на його підігрів.

Thermia Atec дуже технологічна модель. Споживання енергії буде
мінімальним, постійно оптимізуючи три основні параметри:
продуктивність повітряного потоку (змінна швидкість вентилятора),
потоку контуру опалення (електронний розширювальний клапан) і
розподіл теплового потоку (технологія Optimum). Енергія збирається
з повітря, і використовується для нагріву води у баку та води у
системі опалення, забезпечуючи ефективну роботу при низьких
температурах (до -20°C). Це означає, що ви можете знизити
споживання електроенергії на опалення до 70 відсотків.
Thermia Atec складається з двох частин: сам тепловий насос, який
встановлюється на вулиці, і внутрішній блок. Ви можете вибрати один
з трьох варіантів внутрішнього блоку, кожен з різними функціями.
Вибір блоку залежить від налаштування вашої системи опалення.
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A+++ клас енергоспоживання, коли тепловий насос є частиною інтегрованої системи

A++ клас енергоспоживання, коли тепловий насос є єдиним генератором тепла
Клас енергоспоживання відповідно до Eco-design Directive 811/2013
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Технічні дані Atec

Під’єднання

1 Лінія подачі с-ми опалення: 28 mm Cu

2 Зворотня лінія с-ми опалення: 28 mm Cu

Внутрішній блок

STANDARD

• Панель керування

PLUS

• Панель керування
• Додатковий

електронагрівач,(15 kW
3~400VAC; 9kW
1 ~~230VAC)

• Циркуляційний насос
• 3-ох ходовий клапан

TOTAL

• Панель керування
• Додатковий електронагрівач,

(15 kW 3~400VAC; 9 kW 1 ~~230VAC)
• Бак для гарячої води, 180 л
• Циркуляційний насос
• 3-ох ходовий клапан
(Тільки для Atec 6-9-11-13)

Atec 6 9 11 13 16 18
Охолоджувач Тип R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Кількість kg 4.0 4.3 5.0 5.1 5.59 5.59
Максимальний тиск MPa 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Робочий тиск MPa 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Компресор Тип Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Oil POE POE POE POE POE POE

Електроживлення Мережа Volt 400 400 400 400 400 400
3-N, ~50Hz Потужність, компресор kW 2.2 2.9 3.3 4.2 5.0 6.1

Потужність, насоси kW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7
Пусковий струм A 12 10 18 17 18 18
Автомат вимкнення A 10 10 16 16 16 16

Електроживлення Мережа Volt 230 230 230 230 230 -

1-N, ~50Hz Потужність, компресор kW 2.4 2.8 3.6 4.3 5.5 -

Потужність, насоси kW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 -

Пусковий струм A 11 21 26 28 38 -

Автомат вимкнення A 20 20 25 32 32 -

Продуктивність COP1 4.7 4.7 5.0 4.7 4.6 4.3
COP2 4.3 4.4 4.7 4.4 4.1 4.0
Теплова потужність 2 kW 6.5 8.6 11.1 12.3 15.2 17.6
Споживання (опале
ння)2 kW 1.5 2.0 2.4 2.8 3.7 4.4
Охолоджувальна
потужність3 4.2 5.9 7.5 8.9 10.4 13.1
Споживання(охолодж
ення) 3 1.9 2.5 3.0 3.7 4.5 5.7

Робочий діапазон
(зовнішня температура) °C -20~+45 -20~+45 -20~+45 -20~+45 -20~+45 -20~+45
Максимальна температура
подачі 5 Система опалення °C 60 60 60 60 60 60
Рівень шуму Робочий режим6 dB(A) 61 61 61 62 66 76

Тихий режим6 dB(A) 60 59 60 61 64 71
Вага Зовнішній блок kg 125 131 150 155 185 191

Standard kg 18 18 18 18 18 18
Plus kg 21 21 21 21 21 21
Total kg 106 106 106 106 - -

Габарити Зовнішній блок mm 856 x 510 x 1272 856 x 510 x 1272 1016 x 564 x 1477 1016 x 564 x 1477 1166 x 570 x 1557 1166 x 570 x 1557(Ширина x Глибина x
Висота)

* Середньорічна ефективність є показником ефективності теплового 1) At A7/W35 Δ10K гаряча сторона (EN 255)
насосу протягом року, включаючи холодний і гарячий періоди, 2) At A7/W35 відповідно до EN 14511.
виробництво гарячої води. 3) At A35/W7 відповідно до EN14511. .

5) При зовнішній температурі  0°C.
6) Відповідно до SS-EN 12102, EN ISO 3741.
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