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ZAKAJ COOLWEX?

Coolwex Exclusive MONO
NOTRANJA ENOTA

Coolwex Exclusive DUO
NOTRANJA ENOTAZUNANJA ENOTA

uporabite preverjene tehnološke 
rešitve v svojo korist
Blagovna znamka Coolwex je sinonim kakovosti vodilnih proizvajalcev toplotnih 
črpalk na področju tehničnega in tehnološkega razvoja, inovacij, dizajna,  
vlaganja v znanje in kontrole kakovosti v vseh fazah proizvodnega procesa.

Coolwex s svojo razvojno filozofijo temelji na štirih temeljih:

•  usmerjenosti h kupcem in okolju,

•  znanju in kakovosti,

•  širokem spektru ponudbe izdelkov in

•  nenehni kontroli materialov in kakovosti.
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Energetski sistemi z uporabo toplotnih črpalk 
Coolwex, ki izkoriščajo okolju prijazne tehnologije 
obnovljivih virov, dolgoročno predstavljajo najbolj 
ekonomičen vir ogrevanja in hlajenja, saj lahko 
z njihovo uporabo prihranite kar do 66 % stroškov 
za ogrevanje ali hlajenje.

dokazano najnižji stroški ogrevanja ali 
hlajenja z uporabo okolju prijaznih tehnologij
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uporaba brezplačne energije iz okolja

rešitev za vsak prostor
Toplotne črpalke so odlična rešitev za etažna stanovanja, adaptacije obstoječih 
energetskih sistemov, novogradnje in idealna rešitev za prostorsko omejene objekte. 

Toplotna črpalka ne zasede veliko prostora zato je izredno praktična rešitev 
za prostore, kjer je potrebno optimizirati postavitev. Zunanjo enoto lahko 
pozicioniramo praktično kamor koli, uporabiti pa jo je mogoče tudi v etažnih 
stanovanjih večstanovanjskih stavb. 

okolju prijazna izbira
Energetski sistemi s toplotnimi črpalkami, ki uporabljajo tehnologijo rabe obnovljivih 
virov predstavljajo naložbo za prihodnost. Njihova ekološka dimenzija temelji 
na vzajemni rabi rabe energije, zato boste z uporabo toplotnih črpalk okolju 
prihranili izpust škodljivih snovi. Skrb za okolje je naša odločitev in odgovorno 
dejanje za prihodnost in sedanjost.

Toplotne črpalke zrak-voda pridobivajo do 3/4 
potrebne energije brezplačno iz okolja - zraka.

Njihovo delovanje lahko pojasnimo na principu 
delovanja hladilnika, ki potrebno toploto za 
uparjanje zajema v prostoru, ki ga hladimo in jo 
prenaša v okolico. Toplotna črpalka zrak-voda, 
pa zajema energijo iz zraka in jo s pomočjo 
električne energije, ki poganja kompresor, 
spremeni v koristno toplotno energijo višjega 
temperaturnega nivoja. Takšna energija je 
uporabna za ogrevanje in hlajenje bivalnih 
prostorov ter za pripravo sanitarne vode.

Toplotna črpalka zrak - voda je uporabna za:
•  ogrevanje,
•  hlajenje in
•  pripravo sanitarne vode.

ZAKAJ JE TOpLOTNA čRpALKA 
NAJBOLJŠA IZBIRA ZA OGREVANJE 
IN HLAJENJE?

električna 
energija

kompresor

ekspanzijski
ventil

toplota  
iz okolja

uporabna
toplota 

1/4

3/4
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nižji stroški ogrevanja
Letna poraba energije pri toplotni črpalki je v primerjavi z drugimi viri ogrevanja 
občutno nižja. V enem letu lahko prihranimo tudi do 66 % energije. 

Velja za vrednosti:

ENERGENT
CENA  

(EUR/enoto)
KURILNA VREDNOST 

(kWh/enoto)

EL kurilno olje (L) 0,612 10,8

Zemeljski plin (m3) 0,551 9,5

UNp (L) 0,5373 7,4

Toplotna črpalka - elektrika (kWh) 0,0708 COp 3

nižji stroški začetne investicije
Uporaba toplotnih črpalk sistema zrak-voda lahko znatno zniža tudi stroške začetne 
investicije projekta. Izognemo se lahko na primer strošku postavitve in priprave 
prostora za kurilnico, ki predstavlja neizbežen del začetne investicije pri uporabi 
ostalih vrst kuriv, odštejemo pa lahko tudi stroške vzdrževanja kurilnice, peči in 
skladiščnega prostora za kurivo, gorilnika in gradnje ter vzdrževanja dimnika. 

1500 EUR

1000 EUR

500 EUR

0 EUR

EL kurilno olje Zemeljski plin UNp Toplotna črpalka

Ogrevanje s TOpLOTNO čRpALKO  Coolwex je 
dolgoročna naložba za prihranek pri ogrevanju.



vaša odlična izbira

napredna tehnologija coolwex-mitsubishi
Toplotna črpalka Coolwex Exclusive temelji na uporabi tehnologij Coolwex in 
Mitsubishi, ki predstavljata novost v razvoju učinkovitih sistemov ogrevanja 
na svetovnem trgu. 

Kombinacija dveh sistemov zunanje enote (Zubadan, power inverter), ki ju razvija 
podjetje Mitsubishi Electric, in dveh izvedb notranje enote Coolwex (Exclusive Duo, 
Exclusive Mono) predstavlja zanesljiv in popolnoma prilagodljiv sistem ogrevanja  
in hlajenja pri novogradnjah ter sanacijah.

TOpLOTNA čRpALKA  
COOLWEX EXCLUSIVE

Prednosti uporabe toplotnih črpalk 
Coolwex Exclusive:

•   najsodobnejša tehnologija Coolwex-
Mitsubishi z visoko stopnjo 
učinkovitosti in “pametnim” 
delovanjem zunanje enote, 

•  dolga življenjska doba, 
•  uporabniku prijazno delovanje,
•  privlačna oblika in prilagodljivost ter
•  jamstvo za varno delovanje. 

Toplotna črpalka Coolwex Exclusive 
je nadgradnja učinkovitih energetskih naprav 
blagovne znamke Coolwex, z izredno visoko 
učinkovitostjo izrabe energije. Naprava energijo 
pridobiva neposredno iz zraka in zagotavlja varčno 
ogrevanje prostora. 

Ogrevanje s toplotno črpalko Coolwex je odlična 
rešitev za ekološko osveščene uporabnike in hkrati 
investicija za naslednjih deset do dvaset let. Ob 
varnosti naložbe, prilagodljivosti, nizkih stroških 
ogrevanja, udobju in številnih ekonomskih ter 
ekoloških koristih, predstavlja naložbo v vašo 
prihodnost in prihodnost vaših otrok.

NOTRANJA ENOTA sobni REGULATOR opcijskoZUNANJA ENOTA
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Zunanja enota
sistema zubadan in power inverter 

Zunanja enota zbira toplotno energijo v zraku zunaj stavbe  
in jo uporablja za ogrevanje prostorov. Deluje izredno tiho 
− je hkrati diskretna in kompaktna. Strokovnjaki svetujejo, 
da pri izbiri toplotne črpalke upoštevamo zunanje pogoje 
(najnižje zimske temperature) in naše potrebe po ogrevanju. 
Moč toplotne črpalke namreč pada z zniževanjem zunanje 
temperature zraka v okolici. 

Mitsubishijeva napredna tehnologija vzdržuje visoko nazivno moč tudi pri zunanjih 
temperaturah do −15 °C (zunanja enota ZUBADAN), brez uporabe dodatnega 
električnega grelca.

Ključne prednosti uporabe zunanjih enot Mitsubishi: 

•  vzdrževanje 100 % nazivne toplotne moči tudi pri zunanji temperaturi −15 °C, 
brez uporabe električnega grelca,

•  vzdrževanje temperature 60 °C v ogrevalnem sistemu pri zunanjih temperaturah 
do −3 °C ter 55 °C pri zunanjih temperaturah do −15 °C,

•  prilagodljiva toplotna moč (inverter), ki omogoča višje grelno število, 

•  zelo tiho delovanje,

•  prostorska optimizacija, ki sprosti potrebo po zalogovniku, kar pomeni tudi nižje 
stroške nabave opreme in montaže,

•  izredno kratek odtaljevalni ciklus,

•  injektorsko vbrizgavanje hladiva pri sistemu Zubadan, ki omogoča delovanje tudi 
pri zunanjih temperaturah do −25 °C,*

•  samostojno delovanje sistema Zubadan skozi vse leto, ki ne potrebuje dodatnega 
vira ogrevanja in

•  možnost razmika med zunanjo in notranjo enoto tudi do 75 m (maksimalni 
vertikalni odmik je 35 m).

* model pUHZ-HRp125 izgubi cca 1 kW pri −7 °C

Inteligentne toplotne črpalke Coolwex Exclusive zmorejo 
veliko več kot običajne. Z najmodernejšo tehnologijo 
maksimalno izkoriščajo energijo zraka in predstavljajo 
novost pri znižanju stroškov ogrevanja na svetovnem trgu.

7



sistem zubadan 
posebnost zunanje enote ZUBADAN je, da deluje tudi do temperature −25 °C in 
vzdržuje nazivno grelno moč vse do −15 °C zunanje temperature ter ohranja 100 % 
nazivno moč.  posebej je prilagojena za delovanje na zelo hladnih območjih. 

pRIMERJAVA ODVISNOSTI TOpLOTNE KApACITETE OD TEMpERATURE ZUNANJEGA  
ZRAKA MED KLASIčNO TOpLOTNO čRpALKO IN SISTEMOM ZUBADAN

Serija Zubadan z edinstvenim sistemom “Flash Injection” ohranja nominalno moč 
gretja pri nizkih zunanjih temperaturah, kar nam omogoča uporabo toplotne črpalke 
kot edinega vira ogrevanja.

posebna tehnologija zunanje enote − krogotok “Flash Injection” − omogoča: 

•   visoko sposobnost gretja, saj ohranja 100 % nazivno moč do −15 °C zunanje 
temperature,*

•   učinkovito zmanjševanje časa odtaljevanja, kar povzroči hitrejše doseganje želene 
temperature,

•   izboljšano frekvenco odtaljevanja zaradi novega nadzora delovanja in

•   vzdrževanje temperature 60 °C v ogrevalnem sistemu pri zunanjih temperaturah 
do −3 °C ter 55 °C pri zunanjih temperaturah do −15 °C.*

* model pUHZ-HRp125 izgubi cca 1 kW pri −7 °C

sistem power inverter 
Vrhunska inverterska tehnologija, uporabljena v zunanji enoti pOWER INVERTER, 
omogoča visoko energetsko učinkovitost in se uvršča v najvišji A energetski razred. 
Ogreva celo do −20 °C zunanje temperature. prednosti pOWER INVERTERJA sta tudi 
hitro doseganje želene temperature, kar poleg varčnega hlajenja omogoča tudi 
varčno ogrevanje prostora, in širok razpon moči od 5 kW do 16 kW.

100 %

70 %

50 %

0%

−15 −10 −7 0 7 15

serija Zubadan

običajna toplotna črpalka
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pri delovanju običajne toplotne 
črpalke se ob nizkih zunanjih 
temperaturah uplinjeno 
hladilno sredstvo na zunanjem 
izmenjevalniku ne segreje dovolj, 
zato se zmanjša pritisk na 
dotoku v kompresor. To povzroča 
zmanjšanje pretoka hladilnega 
sredstva, zmanjšanje moči in 
pregrevanje kompresorja.

Serija pOWER INVERTER je 
opremljena z dodatnim linearnim 
razteznim ventilom, ki skupaj s 
krmilno elektroniko omogoča 
natančno nadziranje moči 
kompresorja glede na zunanjo 
temperaturo. Krogotok je 
prilagojen lastnostim hladilnega 
sredstva R410A in tako poveča 
izkoristek naprave.

“Flash Injection” krogotok, 
sestavljen iz kompresorja 
z odvodom (by-pass) in 
izmenjevalnika toplote (HIC), 
pri delovanju toplotne črpalke 
ob nizkih zunanjih temperaturah 
preprečuje zmanjšanje pretoka 
hladilnega sredstva, ki nastaja 
zaradi zmanjšanja pritiska 
hladilnega sredstva na dotoku 
v kompresor. S tem prepreči 
pregrevanje hladilnega sredstva na 
dotoku iz kompresorja, ki nastane 
zaradi prevelikega povečanja tlaka, 
kar poveča sposobnost gretja pri 
nizkih temperaturah in omogoči 
višjo izhodno temperaturo 
na notranji enoti ter hitrejše 
odtaljevanje zunanje enote.

9
Varčno ogrevanje v najhujšem mrazu, 
tudi do −25 °C.



notranja enota coolwex
sistema duo in mono
Ključne prednosti delovanja notranjih enot Coolwex:

•   varčno in zanesljivo ogrevanje in hlajenje, 

•   “pametno” vodenje vremenske regulacije, ki omogoča 
ogrevanje prostorov in sanitarne vode z zvezno regulacijo moči 
zunanje enote, hlajenje prostorov, vodenje solarnega sistema in 
prioritetno ogrevanje sanitarne vode,

•   vgrajen bojler za sanitarno vodo iz nerjavnega jekla 
(Exclusive DUO),

•   dva toplotna izmenjevalca, ki sta vgrajena v zalogovniku tople 
sanitarne vode; prvi je za ogrevanje sanitarne vode,  
drugi pa za solarni sistem (Exclusive DUO),

•  vrhunski dizajn in tiho delovanje, 

•  možnost postavitve v bivalne prostore in 

•  COP certifikat, ki zagotavlja visoke standarde EU.

Sistem notranjih enot omogoča dve rešitvi:

•   integriran bojler volumna 270 litrov, ki pomeni dodaten prihranek 
pri stroških, prostoru in montaži (Exclusive DUO) ali

•   samostojna notranja enota brez bojlerja za sanitarno vodo, 
ki omogoča uporabo vseh bojlerjev pokončne izvedbe  
(Exclusive MONO).
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exclusive duo
Notranja enota Exclusive DUO ima integriran 270 litrski zalogovnik sanitarne 
vode iz nerjavečega jekla, ki ima dodaten toplotni prenosnik in omogoča priključitev 
sončnih kolektorjev. 

V notranji enoti Exclusive DUO so vgrajeni ploščni toplotni prenosnik, dva preklopna 
ventila, obtočna črpalka, pretočno električno grelo, pretočno stikalo in “pametna” 
vremensko vodena regulacija, ki omogoča tudi upravljanje solarnega sistema. čistilni 
kos je priložen. prav tako ima Exclusive DUO v bojlerju dodatni spiralni prenosnik, ki 
omogoča priključitev solarnih kolektorjev.

exclusive mono
Notranja enota Exclusive MONO je uporabna v primeru, ko že imamo zalogovnik 
sanitarne vode.

V notranji enoti Exclusive MONO so vgrajeni ploščni toplotni prenosnik, dva 
preklopna ventila, obtočna črpalka, pretočno električno grelo, pretočno stikalo in 
čistilni kos. pametna, vremensko vodena regulacija podpira tudi priključitev solarnih 
kolektorjev.

Notranja enota Coolwex Exclusive združuje 
moderne oblike in vrhunske tehnologije, ki že 
na prvi pogled obljubljajo izjemno kakovost. 
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dolga življenjska doba

jamstvo za varno delovanje
pretočni tristopenjski električni grelec je integriran v 
sistem za zagotavljanje varnosti. Vključi se le v primeru, 
ko toplotna črpalka ne deluje, in avtomatsko, kadar se 
temperature v prostoru spustijo pod 8 °C.

Sistem zato ne potrebuje električnega grelca za dogrevanje, temveč ga uporablja samo 
v primeru okvare, v kombinaciji z zunanjo enoto ZUBADAN ali pOWER INVERTER.

TOpLOTNA čRpALKA  
COOLWEX EXCLUSIVE
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Dolgoročno delovanje toplotne 
črpalke je eno najpomembnejših 
zagotovil za njeno naložbeno 
učinkovitost. 

Toplotne črpalke Coolwex Exclusive 
temeljijo na naprednih tehnoloških 
rešitvah, ki zagotavljajo nemoteno 
delovanje sistema. 

•   INOX bojler
Visokokvaliteten nerjaveč zalogovnik vode 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo (Exclusive DUO).

•   EU standardi 
Vse vgrajene komponente so v skladu z EU 
standardi  sestavljene iz certificiranih in kvalitetnih 
materialov. Kakovost se preverja na vseh korakih 
proizvodnje.

•   Strokovna podpora 
Strokovna podpora in servis predstavljata 
zagotovilo za nemoteno delovanje toplotnih črpalk, 
ki imajo dveletno garancijo.

•   COp certifikat 
Zagotavlja kakovost in velike prihranke pri stroških 
ogrevanja.



uporabniku prijazno delovanje
Toplotna črpalka Coolwex Exclusive uporabnikom omogoča 
prijazen in enostaven način upravljanja. Z avtomatizacijo 
nastavitev lahko izkoristite možnosti “pametnega”  
delovanja sistema in prepustite upravljanje sistema 
preizkušenim tehnologijam.

Izjemno visoke standarde zagotavljajo:
•   prilagodljiva oblika, ki omogoča umestitev kjerkoli v prostoru,

•   enostavno in udobno upravljanje toplotne črpalke, ki ga omogoča upravljalnik 
na toplotni črpalki,

•   nizki stroški investicije in montaže − zaradi inverterskega delovanja namreč 
ni potrebe po zalogovniku in 

•   antilegionelni program z možnostjo vklopa in izklopa.
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Toplotna črpalka Coolwex 
nudi udoben način ogrevanja 
za ekološko ozaveščene ljudi.



privlačna oblika in prilagodljivost

Integrirani toplotni menjalnik, z inteligentno regulacijo v 
notranji enoti sistema Coolwex, omogoča priključitev solarnega 
sistema.  

Inteligentna regulacija podpira delovanje solarnega sistema, tako 
da avtomatsko vklopi toplotno črpalko, kadar iz solarnega sistema 
ne dobi dovolj energije. Ogrevanje sanitarne vode v kombinaciji s 
solarnim sistemom bistveno dvigne letno grelno število in s tem 
zniža stroške ogrevanja na minimum.

TOpLOTNA čRpALKA  
COOLWEX EXCLUSIVE
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Toplotna črpalka Coolwex 
se popolnoma prilagodi 
vašim potrebam. Številne 
možnosti izbire med različnimi 
kombinacijami notranjih in 
zunanjih enot omogočajo zlitje 
s funkcionalnimi zahtevami 
vašega prostora. 

Notranja enota je oblikovalsko 
dovršen izdelek. 

Njena linija je v harmoniji z modernimi 
in uporabnimi standardi, zato je idealna 
za bivalne in poslovne prostore ter kot 
dodatek k pohištvu, saj se domala zlije 
z okolico.



Coolwex Exclusive je prirejena za priključitev na več različnih 
načinov sistemov ogrevanja, kot so:
•   talno ogrevanje,

•   stensko ogrevanje,

•   radiatorsko ogrevanje,

•   konvektorsko ogrevanje in

•   kombinirano ogrevanje.

Coolwex Exclusive je hkrati idealna rešitev pri zamenjavi starega sistema 
ogrevanja ali priklopu na obstoječe sisteme ogrevanja. Obstoječi ogrevalni sistem 
(ELKO, UNp, Zp …) je mogoče enostavno nadgraditi s toplotno črpalko Coolwex 
Exclusive ali ga v celoti nadomestiti. pri adaptaciji se lahko v večini primerov 
uporabi obstoječi sistem radiatorjev oz. talnega ogrevanja. 
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ponudba coolwex exclusive zrak-voda

linija coolwex exclusive duo
Notranja enota Exclusive DUO ima integriran 270 litrski zalogovnik sanitarne 
vode iz nerjavečega jekla, ki ima dodaten toplotni prenosnik in omogoča priključitev 
sončnih kolektorjev. 

Sistem Zubadan v kombinaciji z zunanjo enoto Exclusive Duo dosega nadpovprečne 
rezultate, deluje celo do −25 °C in vzdržuje 100% nazivno ter grelno moč vse  
do −15 °C zunanje temperature.*

Serija Zubadan z edinstvenim sistemom “Flash Injection« ohranja nominalno moč 
gretja pri nizkih zunanjih temperaturah, kar nam omogoča uporabo toplotne črpalke 
kot edinega vira ogrevanja.

Vrhunska inverterska tehnologija, ki je uporabljena v zunanji enoti pOWER INVERTER, 
omogoča visoko energetsko učinkovitost, kar jo uvršča v najvišji A energetski razred. 
Varčno ogreva celo do −20 °C zunanje temperature.

* model pUHZ-HRp125 izgubi cca. 1 kW pri −7 °C

maks. temperatura izhodne vode °C 60

maks. dovoljeni tlak bar 2,5

obtočna črpalka tip Wilo Star RS25/6

preklop ogrevanje − sanitarna voda tip 2x preklopni

toplotni prenosnik tip SWEp

regulacija tip CAREL

prikazovalna enota CAREL

dimenzije plinskih priključkov cole 3/8 + 5/8

dimenzije vodnih priključkov cole 1

dimenzija enote (ŠxVxG) mm 600/2010/670

volumen integriranega bojlerja L 270

površina toplotnega prenosnika 1 m2 3

površina toplotnega prenosnika 2 m2 1,5

teža kg 135

električno napajanje V/Hz 230/50 // 400/50

napajalni kabel mm2 3x4 // 5x2,5

električno varovanje A 25 (odvisno od zunanje enote)

čistilni kos priložen
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linija coolwex exclusive mono
Naprava iz linije je namenjena predvsem za primere, ko že imamo zalogovnik 
sanitarne vode, lahko pa jo uporabimo tudi pri novogradnjah.

ponuja različne možnosti priključitve na obstoječi oz. novi zalogovnik sanitarne vode.

V kombinaciji z zunanjo enoto ZUBADAN predstavlja nove temelje varčnega 
ogrevanja pri ekstremno nizkih temperaturah do −25 °C.*

Skupaj z zunanjo enoto power Inverter je idealna rešitev varčnega ogrevanja za mrzle 
regije do −20 °C.

* model pUHZ-HRp125 izgubi cca. 1 kW pri −7 °C

maks. temperatura izhodne vode °C 60

maks. dovoljeni tlak bar 2,5

obtočna črpalka tip Wilo Star RS25/6

preklop ogrevanje − sanitarna voda tip 2x preklopni

toplotni prenosnik tip SWEp

regulacija tip CAREL

prikazovalna enota tip CAREL

dimenzije plinskih priključkov cole 3/8 + 5/8

dimenzije vodnih priključkov cole 1

dimenzija enote (ŠxVxG) mm 600/920/350

teža kg 60

električno napajanje V/Hz 230/50 // 400/50

napajalni kabel mm2 3x4 // 5x2,5

električno varovanje A 25 (odvisno od zunanje enote)

čistilni kos vgrajen v napravi



do  
-25 °C

do  
-20 °C

ZUNANJE ENOTE ZUBADAN

model PUHZ-HRP 71VHA2 PUHZ-HRP 100VHA2 
PUHZ-HRP 100YHA2

PUHZ-HRP 125YHA2

OGREVANJE

izhodna moč (min.−maks.) kW 8 (4,5−10,2) 11,2 (4,5−14,9) 14 (5,0−16,0)

A7/...  temperatura ogrevane vode W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

          poraba energije 1 kW 1,82 2,50 3,33 2,63 3,46 4,55 3,32 4,38 5,93

          COp-grelno število 1 4,40 3,20 2,40 4,26 3,24 2,46 4,22 3,20 2,36

zajamčeno območje delovanja (temperatura) °C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

nazivni pretok vode (nominalno) l/min 22,9 32,1 40,1

temperatura vode (maksimalno) 2 °C 60 60 60

pretok zraka m3/h 6000 6000 6000

raven hrupa 2 dB(A) 52 52 52

dimenzije (VxŠxG) mm 1350x950x330 1350x950x330 1350x950x330

teža kg 120 120 // 133 133

napajanje f/Hz/V 1/50/230 1/50/23 // 3/50/400 3/50/400

napajalni kabel mm2 3G6 3G6 // 5G2,5 5G2,5

obratovalni tok (nominalno) A 8,2 11,7 // 4,0 5,3

varovalka A 32 40 // 16 16

povezovalne cevi (tekočina-plin) mm 9,52−15,88 9,52−15,88 9,52−15,88

max dolžina med zunanjo in notranjo enoto m 75 75 75

max višina m 30 30 30

ZUNANJE ENOTE POWER INVERTER

model PUHZ-RP 60VHA4 PUHZ-RP 71VHA4 PUHZ-RP 100VHA4
PUHZ-RP 100YHA4

PUHZ-RP 125VHA4
PUHZ-RP 125YHA4

PUHZ-RP 140VHA4
PUHZ-RP 140YHA4

OGREVANJE

izhodna moč kW 7 (2,8−8,2) 8 (3,5−10,2) 11,2 (4,5−14,5) 14 (5,5−16,0) 16 (6,5−18,0)

A7/...  temperatura ogrevane vode W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

          poraba energije 1 kW 1,46 2,15 3,01 1,91 2,51 3,49 2,67 3,51 4,71 3,39 4,53 5,50 4,13 5,37 6,11

          COp-grelno število 1 4,27 3,26 2,33 4,19 3,19 2,29 4,19 3,19 2,29 4,13 3,09 2,30 3,87 2,98 2,29

zajamčeno območje delovanja (temperatura) °C -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

nazivni pretok vode (nominalno) l/min 20,1 22,9 32,1 40,1 45,9

temperatura vode (maksimalno) 2 °C 55 55 55 55 55

pretok zraka m3/h 3600 3600 6600 7200 7200

raven hrupa 2 dB(A) 48 48 51 52 52

dimenzije (VxŠxG) mm 943x950x330 943x950x330 1338x1050x330 1338x1050x330 1338x1050x330

teža kg 67 67 16 // 124 116 // 126 118 // 132

napajanje f/Hz/V 1/50/330 1/50/230 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400

napajalni kabel mm2 3G2,5 3G4 3G6 // 5G2,5 3G6 // 5G2,5 3G6 // 5G2,5

obratovalni tok (nominalno) A 7,2 8,4 11,8 // 4,1 15,0 // 5,2 18,2 // 6,2

varovalka A 25 25 32 // 16 32 // 16 40 // 16

povezovalne cevi (tekočina-plin) mm 9,5−15,88 9,5−15,88 9,5−15,88 9,5−15,88 9,5−15,88

max dolžina med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 75 75 75

max višina m 30 30 30 30 30

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 14511, torej vključno z vhodno močjo obtočne črpalke. 2 Do temperature −3 °C, brez dodatnega električnega grelca (55 °C do −15 °C).
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ZUNANJE ENOTE ZUBADAN

model PUHZ-HRP 71VHA2 PUHZ-HRP 100VHA2 
PUHZ-HRP 100YHA2

PUHZ-HRP 125YHA2

OGREVANJE

izhodna moč (min.−maks.) kW 8 (4,5−10,2) 11,2 (4,5−14,9) 14 (5,0−16,0)

A7/...  temperatura ogrevane vode W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

          poraba energije 1 kW 1,82 2,50 3,33 2,63 3,46 4,55 3,32 4,38 5,93

          COp-grelno število 1 4,40 3,20 2,40 4,26 3,24 2,46 4,22 3,20 2,36

zajamčeno območje delovanja (temperatura) °C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

nazivni pretok vode (nominalno) l/min 22,9 32,1 40,1

temperatura vode (maksimalno) 2 °C 60 60 60

pretok zraka m3/h 6000 6000 6000

raven hrupa 2 dB(A) 52 52 52

dimenzije (VxŠxG) mm 1350x950x330 1350x950x330 1350x950x330

teža kg 120 120 // 133 133

napajanje f/Hz/V 1/50/230 1/50/23 // 3/50/400 3/50/400

napajalni kabel mm2 3G6 3G6 // 5G2,5 5G2,5

obratovalni tok (nominalno) A 8,2 11,7 // 4,0 5,3

varovalka A 32 40 // 16 16

povezovalne cevi (tekočina-plin) mm 9,52−15,88 9,52−15,88 9,52−15,88

max dolžina med zunanjo in notranjo enoto m 75 75 75

max višina m 30 30 30

ZUNANJE ENOTE POWER INVERTER

model PUHZ-RP 60VHA4 PUHZ-RP 71VHA4 PUHZ-RP 100VHA4
PUHZ-RP 100YHA4

PUHZ-RP 125VHA4
PUHZ-RP 125YHA4

PUHZ-RP 140VHA4
PUHZ-RP 140YHA4

OGREVANJE

izhodna moč kW 7 (2,8−8,2) 8 (3,5−10,2) 11,2 (4,5−14,5) 14 (5,5−16,0) 16 (6,5−18,0)

A7/...  temperatura ogrevane vode W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

          poraba energije 1 kW 1,46 2,15 3,01 1,91 2,51 3,49 2,67 3,51 4,71 3,39 4,53 5,50 4,13 5,37 6,11

          COp-grelno število 1 4,27 3,26 2,33 4,19 3,19 2,29 4,19 3,19 2,29 4,13 3,09 2,30 3,87 2,98 2,29

zajamčeno območje delovanja (temperatura) °C -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

nazivni pretok vode (nominalno) l/min 20,1 22,9 32,1 40,1 45,9

temperatura vode (maksimalno) 2 °C 55 55 55 55 55

pretok zraka m3/h 3600 3600 6600 7200 7200

raven hrupa 2 dB(A) 48 48 51 52 52

dimenzije (VxŠxG) mm 943x950x330 943x950x330 1338x1050x330 1338x1050x330 1338x1050x330

teža kg 67 67 16 // 124 116 // 126 118 // 132

napajanje f/Hz/V 1/50/330 1/50/230 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400

napajalni kabel mm2 3G2,5 3G4 3G6 // 5G2,5 3G6 // 5G2,5 3G6 // 5G2,5

obratovalni tok (nominalno) A 7,2 8,4 11,8 // 4,1 15,0 // 5,2 18,2 // 6,2

varovalka A 25 25 32 // 16 32 // 16 40 // 16

povezovalne cevi (tekočina-plin) mm 9,5−15,88 9,5−15,88 9,5−15,88 9,5−15,88 9,5−15,88

max dolžina med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 75 75 75

max višina m 30 30 30 30 30

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 14511, torej vključno z vhodno močjo obtočne črpalke. 2 Do temperature −3 °C, brez dodatnega električnega grelca (55 °C do −15 °C).
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o d g o v o r n o s t  d o  n a r a v e  s e  z a č n e  p r i  n a s  s a m i h . 

Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravice do sprememb.


