
Thermia Mega

Mega

Максимальна продуктивність та
найкраща економія

Thermia Mega – це промисловий тепловий насос спеціально
розроблений для максимальної економії. Результатом є тепловий
насос з інверторним компресором, загальною потужністю до 84 кВт і
найвищою SOP на ринку. Ви можете підключити до 16 одиниць MegaXL
разом для досягнення загальної теплової потужності до 1344 кВт.

Інверторна технологія, яка безперервно регулює роботу теплового
насоса для поточного попиту, означає, що тепловий насос може
забезпечити 100 відсотків ваших потреб в енергії. Це також означає, що
ви зможете уникнути необхідності платити за перевитрати. Завдяки
інверторному керуванні, можна управляти окремими контурами
опалення та гарячого водопостачання без необхідності в додаткових
накопичувальних резервуарах. Це дозволить зменшити площу котельні
та витрати на монтаж.

Наша головна ціль при розробці Mega було створити потужну систему
керування. Моніторинг та контроль може здійснюватися безпосередньо
на новому кольоровому сенсорному дисплеї теплового насоса, а також
через web-сервер або мобільний телефон.

A+++

Її

A+++

A++
A+++ клас енергоспоживання, коли тепловий насос є частиною інтегрованої системи
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Клас енергоспоживання відповідно до Eco-design Directive 811/2013
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Технічні дані Mega

Під’єднання

1 Зворотня лінія с-ми опалення
2 Лінія подачі с-ми опалення
3 Лінія подачі теплообмінника hot-gas
4 Зворотня лінія теплообмінника hot-gas
5 Вихід росолу (від ТН)
6 Вхід росолу (до ТН)
7 Під’єднання кабеля живлення
8 Під’єднання датчиків

= Напрямок потоку

Mega MegaM MegaL MegaXL

Охолоджувач Тип R410A R410A R410A
Кількість kg 4,1 5,7 8,7
Робочий тиск MPa 4,3 4,3 4,3

Копресор Тип Scroll Scroll Scroll

Oil POE POE POE
Electrical data 3-N Мережа Volt 400 400 400

Номінальна потужність, компресор kW 17,5 22,2 32,5
Номінальна потужність, насоси kW 0,7 1 1

Автомат
вимкнення A 40 50 63

Performance COP 1 4,49 4,50 4,71
Вихідна потужність 1

kW 26,73 35,6 52,0
Споживання 1 5,95 7,71 11,0

kWSCOP (Сезонний коефіцієнт 5,32 5,1 2 5,3 3

Перетворення)

Діапазон потужності 4 11 - 45 14 - 54 21 - 84
Номінальний розхід 5 Насос колектора л/с 1,90 2,31 3,34

Насос с-ми опалення л/с 0,67 0,83 1,29
Max тиск в системі Колектора bar 6 6 6

Системи опалення bar 6 6 6

Min/max температура Насос колектора °C 20/-10 20/-10 20/-10
Насос с-ми опалення °C 65  8/20 65  8/20 65 8/20

Рівень шуму4 - dB (A) 41 - 56 54 - 61 55 - 63

Росіл Пропіленгліколь + вода -17°C ± 2

Вага kg 390 430 550

1) B0/W35, відповідно до EN14511 включно із циркуляційними насосами
2) B0/W35, відповідно до EN14825, Холодний клімат, Виконання 55 kW.
3) B0/W35, відповідно до EN14825, Холодний клімат, Виконання 73 kW.
4) Швидкість компресора 1500–6000 об/хв.
5) Номанальний розхід в системі опалення Δ10K, колектораΔ3Kпри 3600 об/хв.
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