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ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА   
С ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЯЛО   

 
 
 

Предлаган обхват   
 

 
Тип на уреда   

IP Термопомпа   

(обратима на охлаждащата страна) 

 
Изпълнения   

VB Основно изпълнение   

 
Акустични показатели   

AB С нормални акустични показатели   

AS С намалено ниво на шум   
 
 

Описание на уреда   
 

Тази серия от термопомпи въздух-вода 

задоволява изисквания за отопление, 

охлаждане и производство на гореща вода 

за битови нужди за битови инсталации с 

малък и среден капацитет.   

Всички уреди са подходящи за инсталация 

с две тела (вътрешни и външно тяло, 

свързани с тръби за хладилен агент) и 

могат да бъдат използвани в конвекторни 

инсталации, инсталации с подово 

лъчисто отопление и високоефективни 

излъчващи инсталации.    

Системата за управление позволява да 

бъдат управлявани не само кръга с 

топлинния агент, но и цялото оборудване с 

възможност за избиране на различни 

решения за управление на инсталации за 

отопление, за охлаждане и за производство 

на гореща вода за битови нужди.  Налице е 

също така възможност за използване на 

соларни панели или други източници на 

топлина.   

Функцията за отопление оптимизира 

температурата на подаваната вода в 

съответствие с температурата в 

помещенията и външната температура чрез 

климатични криви, адаптирани към 

характеристиките на сградата.  Възможно е 

управлението на буферен съд и два 

независими кръга (един директен и един 

смесителен).   

Управлението на горещата вода за битови 

нужди позволява използване на трипътен 

клапан, буферен съд и цикли за защита от 

легионела (при необходимост). 

Функцията за охлаждане може да бъде 

реализирана чрез "активно охлаждане" 

(инверсия на охлаждащия кръг).  Когато 

уредът се използва в инсталация с подово 

излъчване. може да бъде монтиран сензор 

за влажността в помещението с цел 

избягване на кондензация. 

Вградения програмируем часовник 

позволява да бъдат дефинирани дневни 

програми за охлаждане, отопление и 

производство на гореща вода за битови 

нужди.   

 
 

 

Термопомпата се състои от вътрешно тяло 

(кондензиращ блок с компресор), където е 

поместен хидравличния кръг, електричес-

кото табло, компресорът и част от кръга на 

топлинния агент и от външно тяло 

(дистанционен изпарител).   

Кръгът на топлинния агент, поставен в 

кутия с възможност за изваждане с цел 

улесняване на операциите по поддържане, 

е оборудван с ротационен компресор, 

монтиран на поглъщащи вибрациите 

тампони, топлообменник със запоени 

пластини, термостатичен клапан и клапан 

за обратен цикъл и резервоар за течност.   

Кръгът е защитен с превключватели за ви-

соко и ниско налягане и превключвател по 

дебит през пластинчатия топлообменник.   

Пластинчатият топлообменник и 

хидравличните тръби за термично 

изолирани за избягване на кондензация и 

за намаляване на загубите на топлина.   

Корпусите на вътрешното тяло и на 

хладилната кутия са термично и акустично 

изолирани за създаване на двойна 

преграда срещу разпространението на 

звукови вълни, което позволява монтиране 

в домашни условия.   

За да бъде избегнато разпространението на 

вибрации по тръбите на хидравличната 

система, хладилната кутия е монтирана 

върху гасящи трептенията тампони, а 

свързващите тръби за гъвкави.   

Външното тяло се състои от оребрена 

серпентина, направена от медни тръби и 

алуминиеви профилирани ребра и осев 

вентилатор със защитни решетки.  

Вентилаторът, свързан с постояннотоков 

двигател и електронно управление на 

честотата на въртене, гарантира висока 

ефективност и ниско ниво на шум във 

всички условия на експлоатация.   

Всички уреди се доставят със сензор за 

външна температура за реализация на 

климатичен контрол.   

 
 
 
Всички уреди са старателно направени и 

индивидуално изпитани в заводски условия.  При 

монтажа се изисква само свързване с 

електрическата и хидравличната инсталация, както 

и свързването на вътрешното и външното тяло с 

тръбите за топлинния агент.   

 
По заявка   
 
Производство на гореща вода за битови нужди   

•  няма   

•  трипътен клапан   

•  трипътен клапан   

и първичен топлообменник   

•  трипътен клапан   

и вторичен топлообменник   

Вградени електрически нагреватели   

•  няма   

•  стандартно на подаващи клон   

Устройство за плавен старт   

•  няма   

•  стандартно   

Свързване на буферния съд   

•  няма   

•  стандартно   

 

 
Приспособления   
 
Гумени тампони против вибрации   

Решетка за защита на серпентината   

Термостат с дистанционен управление (жичен или 

безжичен)   

Безжичен трансмитер   

Безжичен повторител   

Сензор за кондензата     

Превключват по влажността в помещенията   

Сензор за влажността в помещенията   

Буферен съд   

Тръби за свързване на соларни панели   

Кутия за охлаждащ кръг   
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ   

Микропроцесорният контролер е в състояние да управлява не само 

самия уред, но също така и всички компоненти на оборудването, 

което позволява реализацията на пълна система.   

Основните функции на системата за управление са:   

- управление на температурата в помещенията в съответствие с 

външната температура (климатичен контрол);   

- производство на гореща вода за битови нужди (управление на 

трипътен клапан, буферен съд, цикли за защита от легионела и 

др.);   

- управление на смесващ кръг за отопление и/или охлаждане 

(помпа и трипътен смесващ клапан);   

- управление на директен кръг за отопление (само помпа);   

- управление на буферен съд за отопление и/или за охлаждане;   

- управление на електрически нагреватели за отопление и 

гореща вода за битови нужди (тристъпкова логика);   

- управление на интегриран източник на топлина;   

- интегриране на соларни панели;   

- управление на влажността в помещенията при охлаждане с 
излъчващи системи;   

- вграден часовник (за отопление, охлаждане и гореща вода за 

битови нужди);   

- цифров вход за ниска тарифа на електрическата енергия;   

- управление на сигналите за неизправности и диагностика;   

- брояч на работните часове на компресора и помпата;   

- възможност за управление на уреди, свързани в каскада 
(максимум 16).   

 
Освен стандартния потребителски интерфейс, наличен на всички 

уреди, предлагат се жични или безжични термостати с дистанционно 

управление, които позволяват управлението на всички 

експлоатационни параметри на уреда и измерване на температурата 

в различните зони за по-прецизно и комфортно управление.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контролерът на уреда е в състояние да управлява редица системи, 

използвайки автоматично необходимите алгоритми за управление в 

съответствие с наличните свързани компоненти.   

Управлението на такива компоненти е възможно чрез допълнителни 

разширителни модули, които комуникират с уреда посредством 

вътрешна шина и осигуряват всички входни и изходни сигнали за 

реализацията на пълна система.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FS 

FS 

 

 
 
 
 
 
 

Контролерът е в състояние да управлява до две зони в 

отоплителен режим (една чрез смесващ кръг и една с директен 

кръг) и една зона в режим на охлаждане (чрез смесващ кръг).  

Възможна е реализацията на по-сложни системи, свързвайки 

различни разширителни модули към  контролера на термопомпата 

без ограничение на броя на управляваните зони.   

За всяка зона могат да бъдат зададени следните параметри:   

- зададена температура;   

- дневен или седмичен график;   

- климатична крива;   

- сензор в помещението:  сензорът може да бъде общ за повече 

зони или да бъде независим (във втория случай е необходимо 

монтирането на допълнителен стаен термостат).   

 
 

 
Охлаждане   Отопление   

 

Експлоатационни граници   Тип на уреда мин.   макс.   мин.   макс.   

Температура на външния въздух   IP   5   45   -20   42   °C   

Температура на водата на изхода  IP   6   25   30   60   °C   

Температура в помещението   
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НОМИНАЛНИ параметри - Излъчващо оборудване   
 

IP Акустични показатели: AB 3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 

A
7

W
3

5
  
 Топлинна мощност   2.40 3.81 5.22 6.82 8.33 kW 

Консумирана мощност   0.56 0.89 1.24 1.61 2.00 kW 

COP   4.29 4.28 4.21 4.24 4.17 - 

Дебит на водата през оборудването   416 660 902 1179 1439 l/h 

Разполагаем статичен напор   60 54 47 43 40 kPa 

A
2

W
3

5
  
 Топлинна мощност   2.00 3.16 4.34 5.67 6.92 kW 

Консумирана мощност   0.55 0.88 1.23 1.59 1.96 kW 

COP   3.64 3.59 3.53 3.57 3.53 - 

Дебит на водата през оборудването   346 547 750 980 1197 l/h 

Разполагаем статичен напор   62 57 51 48 46 kPa 

A
3

5
W

1
8

  
 Охлаждаща мощност   2.51 3.99 5.45 7.12 8.69 kW 

Консумирана мощност   0.79 1.25 1.73 2.26 2.78 kW 

EER   3.18 3.19 3.15 3.15 3.13 - 

Дебит на водата през оборудването   433 688 941 1231 1502 l/h 

Разполагаем статичен напор   60 53 46 41 39 kPa 
 

НОМИНАЛНИ параметри - Стандартно оборудване   
 

IP Акустични показатели: AB 3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 

A
7

W
4

5
  
 Топлинна мощност   2.35 3.72 5.10 6.66 8.14 kW 

Консумирана мощност   0.68 1.09 1.51 1.97 2.43 kW 

COP   3.46 3.41 3.38 3.38 3.35 - 

Дебит на водата през оборудването   408 647 885 1156 1411 l/h 

Разполагаем статичен напор   60 54 47 43 41 kPa 

A
2
W

4
5

  
 Топлинна мощност   1.94 3.07 4.22 5.51 6.72 kW 

Консумирана мощност   0.68 1.08 1.50 1.95 2.39 kW 

COP   2.85 2.84 2.81 2.83 2.81 - 

Дебит на водата през оборудването   337 534 732 956 1166 l/h 

Разполагаем статичен напор   62 57 52 49 47 kPa 

A
3
5

W
7

  
 Охлаждаща мощност   1.95 3.09 4.21 5.51 6.73 kW 

Консумирана мощност   0.73 1.16 1.61 2.09 2.57 kW 

EER   2.67 2.66 2.61 2.64 2.62 - 

Дебит на водата през оборудването   335 530 724 947 1157 l/h 

Разполагаем статичен напор   62 58 52 49 47 kPa 
 

НОМИНАЛНИ параметри - Високотемпературно оборудване   
 

IP Акустични показатели: AB 3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 

A
7
W

5
5

  
 Топлинна мощност   2.26 3.58 4.90 6.40 7.82 kW 

Консумирана мощност   0.80 1.27 1.75 2.28 2.81 kW 

COP   2.83 2.82 2.80 2.81 2.78 - 

Дебит на водата през оборудването   246 390 534 697 852 l/h 

Разполагаем статичен напор   63 60 57 55 54 kPa 

A
2
W

5
5

  
 Топлинна мощност   1.85 2.93 4.01 5.25 6.41 kW 

Консумирана мощност   0.79 1.26 1.74 2.26 2.78 kW 

COP   2.34 2.33 2.30 2.32 2.31 - 

Дебит на водата през оборудването   202 319 437 572 698 l/h 

Разполагаем статичен напор   64 62 59 58 57 kPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декларирани данни в съответствие с EN 14511.  Стойностите се отнасят до уреди без добавки по заявка и без приспособления.   

 

A7W65 = източник: въздух, вход 7°C подаване 6°C връщане / уред: вода, вход 55°C изход 65°C   
A7W55 = източник: въздух, вход 7°C подаване 6°C връщане / уред: вода, вход 47°C изход 55°C   
A7W45 = източник: въздух, вход 7°C подаване 6°C връщане / уред вода, вход 40°C изход 45°C   
A7W35 = източник: въздух, вход 7°C подаване 6°C връщане / уред: вода, вход 30°C изход 35°C   
A35W7 = източник: въздух, вход 35°C подаване / уред: вода, вход 12°C изход 7°C   
A35W18 = източник: въздух, вход 35°C подаване / уред: вода, вход 23°C изход 18°C   

A2W65 = източник: въздух, вход 2°C подаване 1°C връщане / уред: вода, вход 55°C изход 65°C   

A2W55 = източник: въздух, вход 2°C подаване 1°C връщане / уред: вода, вход 47°C изход 55°C   

A2W45 = източник: въздух, вход 2°C подаване 1°C връщане / уред: вода, вход 40°C изход 45°C   

A2W35 = източник: въздух, вход 2°C подаване 1°C връщане / уред: вода, вход 30°C изход 35°C   
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ   3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 

Захранване   230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 V-ph-Hz 

Тип на компресора   ротационен   ротационен   ротационен   ротационен   ротационен   - 

брой компресори / брой охлаждащи кръгове   1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 бр.   

Тип на топлообменника откъм уреда   
запоени плочи от 

неръждясваща стомана   

steel brazed plates 

запоени плочи от 

неръждясваща стомана    
запоени плочи от 

неръждясваща стомана    
запоени плочи от 

неръждясваща стомана    

запоени плочи от 
неръждясваща стомана    - 

Тип на топлообменника откъм източника   оребрена серпентина   оребрена серпентина   оребрена серпентина   оребрена серпентина   оребрена серпентина   - 

Тип на вентилаторите   осев   осев   осев   осев   осев   - 

Брой вентилатори   1 1 1 1 1 бр.   

Хидравлично свързване   1” външна резба   1” външна резба   1” външна резба   1” външна резба   1” външна резба   - 

Свързване на охлаждащата линия - течност 
line 

3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” - 

Свързване на охлаждащата линия - газ   5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” - 

 

3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 

H 903 903 903 1153 1153 mm 

A 600 600 600 600 600 mm 

B 300 300 300 300 300 mm 

C 400 400 400 400 400 mm 

D 600 600 600 600 600 mm 

E 200 200 200 200 200 mm 

 

8
5

2
 

B
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКУСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ   
 

Вътрешно тяло   3.1 4.1 5.1 7.1 9.1  
Ниво на шум   51 52 52 53 53 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 1 m   36 37 37 38 38 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 5 m   25 26 26 27 27 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 10 m   19 20 20 21 21 dB(A) 

Външно тяло   
С нормални акустични показатели (AB) 

 
3.1 

 

4.1 
 

5.1 
 

7.1 
 

9.1  

Ниво на шум   68 68 68 71 71 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 1 m   54 54 54 56 56 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 5 m   43 43 43 45 45 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 10 m   37 37 37 40 40 dB(A) 

Външно тяло   
С намалено ниво на шум (AS)   

 

3.1 
 

4.1 
 

5.1 
 

7.1 
 

9.1  

Ниво на шум   65 65 65 68 68 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 1 m   51 51 51 53 53 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 5 m   40 40 40 42 42 dB(A) 

Звуково налягане на разстояние от 10 m   34 34 34 37 37 dB(A) 
 

Акустичните показатели се отнасят до уреди A7W35, работещи в отоплителен режим при нормални условия.  Уредът е 

разположен в свободно поле на отразяващата страна (коефициент на посока, равен на 2).   

Звуковото налягане се измерва в съответствие със стандарта ISO 3744.   

Звуковото налягане се пресмята в съответствие със стандарта ISO 3744 и се отнася до разстояния от 1/5/10 m от външната страна на уреда.   
 

РАЗМЕРИ И МИНИМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПЛОЩ     
 

Спазвайте указаните на фигурата свободни пространства около вътрешното и външното тяло, за да гарантирате нормален достъп и за да 

улесните работите по поддържане и контрол.   
 

Вътрешно тяло   
с "буферен съд"   
като приспособление   

 
 
 
 
 
 

 
Вътрешно тяло   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Външно тяло   


