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Comfort Optimum

Тепловий насос з пасивною
системою кондиціонування.

Thermia Comfort Optimum є досконалою системою клімат-контролю, яка
підтримує необхідну температуру у приміщенні цілий рік. Поєднання
теплового насосу і системи охолодження забезпечує Вас теплом
взимку, прохолодою влітку і гарячою водою цілий рік. Ви легко зможете
вибрати необхідну температуру, а все інше зробить система Comfort.

Загальні витрати енергії низькі: висока продуктивність теплового
насосу (SPF)* дозволяє зменшити Ваші витрати по опаленню
приміщення більше ніж на 70%, а функція охолодження споживає
стільки електроенергії, скільки звичайна лампочка на 100 Ват. Крім
цього технологія TWS**, використана в баку для нагріву води, дозволяє
нагрівати велику кількість води використовуючи мінімум електроенергії.

Використовуючи додатковий пристрій Thermia Online, Ви можете
контролювати Ваш тепловий насос через Інтернет і за допомогою якого
Ви можете внести зміни або коректувати роботу теплового насосу.
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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 Comfort Optimum

Під’єднання

Виходи зовнішнього колектора можуть під'єднуватись

як з лівої, так і з правої сторони теплового насосу.
1 Лінія колектора (Вхід росолу), 28 Cu
2 Лінія колектора (Вихід росолу), 28 Cu
3 Лінія подачі с-ми опалення, 22 Cu: 6-8 kW, 28

Cu: 10-17 kW
4 Зворотня лінія с-ми опалення, 22 Cu: 6-8 kW,

28 Cu: 10-17 kW
5 Запобіжний клапан, 22 Cu
6 Подача гарячої води, 22 Cu
7 Подача холодної води, 22 Cu
8 Піключення електроживлення

Comfort Optimum 4 6 8 10
Охолоджувач Тип R407C R407C R407C R407C

Кількість kg 0.75 1.2 1.35 1.45
Компресор Тип Scroll Scroll Scroll Scroll
Електроживлення 3-N Мережа Volt 400 400 400 400

Номінальна потужність компресор kW 2.3 3.0 3.2 4.2
Номінальна потужність насосів kW 0.1 0.1 0.1 0.3
Додатковий електронагрівач, 3
ступеня kW 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Пусковий струм 1 A 15 9 10 12
Автомат вимкнення A 164/205/256 104/165/206 104/165/206 164/165/206

Продуктивність COP 2 4.58 4.74 4.88 4.84
COP 3 4.09 4.04 4.34 4.24
Теплова потужність3 kW 4.09 5.33 7.51 9.40
Споживання 3 kW 1.0 1.3 1.7 2.2

Max/Min температура Лінія колектора °C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10
Лінія системими опалення °C 60/20 60/20 60/20 60/20

Росіл 8 Пропіленгліколь + вода -17°C ± 2

Рівень шуму7 dB(A) 42 47 44 46

Об’єм води л 180 180 180 180
Вага Пустий kg 225 229 229 229

Повний kg 405 409 409 409

* SPF = (Фактор сезонної експлуатації) система вимірювання ефективності
роботи теплового насосу на протязі року.
** TWS = Запатентована технологія для водонагрівачів, розроблена Thermia. 1) Відповідно до IEC61000. 7) Рівень шуму відповіднодо EN ISO 3741 в BOW45 (EN 12102).

2) At B0W35 Δ10K тепла сторона (викл. цирк. насоси). 8) Завжди перевіряйте місцеві правила використання антифризу.
3) At B0W35 відповідно до EN 14511 (вкл. цирк. насоси).
4) Тепловий насос з 3 kW додатковим нагрівачем.
5) Тепловий насос з 6 kW додатковим нагрівачем.
6) Тепловий насос з 9 kW додатковим нагрівачем.
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