
ÚVOD DO PREVÁDZKY

Kompaktný dizajn + Bojler
Kombináciou už existujúceho bojlera môžete dosiahnuť silné 
vykurovanie aj pri nízkych vonkajších teplotách.

+ Zásobník TÚV
Zásobník (voliteľný) môže dodávať teplú vodu 
pripojením do systému

Elegantná montáž

Model všetko v jednom

Vonkajšie jednotky

Zásobník TÚV
(Volite¾né)

Hmotnosť

49 kg
5 kW model

300 mm

825 mm
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Jednoduché nastavenia
Vyhrievanie miestnosti 
& Teplej úžitkovej vody

• Vonkajšia a hydraulická vnútorná jednotka môžu byť nainštalované kdekoľvek vďaka
malým rozmerom.

• Montáž je jednoduchá, stačí správne pripojiť potrubia.

• Zásobník TÚV môže byť pripojený od vnútra.

Hydraulická vnútorná jednotka

300 L



PREHĽAD PRODUKTOV     pre rôzne potreby

-20°C
Použiteľné pri 

vonkajšej teplote

-20°C
Použiteľné pri 

vonkajšej teplote

-20°C
Použiteľné pri 

vonkajšej teplote

-25°C
Použiteľné pri 

vonkajšej teplote

-25°C
Použiteľné pri 

vonkajšej teplote

Typ 

Séria High Power Séria High Power Séria Komfort Séria Komfort Séria Kompakt

Hydraulická vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

Rozsah výkonu

Charakteristika

Zdroj napájania

Rozsah výkonu

5 kW

6 kW

8 kW

10 kW

11 kW

14 kW

16 kW

1Ø 230 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 3Ø 400 V/50 Hz3Ø 400 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz

*Príslušenstvo je nevyhnutné.

Skontrolujte platnosť štítku na 
www.ehpa.org/QL

11/14 kW 11/14 kW5/6/8 kW
5/6/8 kW

5 kW11/14/16 kW 11/14/16 kW10 kW
10 kW

8/10 kW

• Dodáva 60°C  teplú vodu aj pri vonkajšej teplote 
-20°C c

• Možnosť použitia pre rozličné vykurovacie
systémy, ako sú: podlahové vykurovanie,
radiátory a iné*

• Vykurovanie a TÚV sú v jednom systéme*

• Dodatočný záložný ohrievač

• Až dva nezávislé regulačné obvody*

• Solárne pripojenie pre ohrev vody*

• Kaskádovité pripojenie až troch systémov*

• Je možné chladenie* 

• Dodáva 55°C teplú vodu pri vonkajšej teplote 
-10°C 

• Možnosť použitia pre rozličné vykurovacie
systémy, ako sú: podlahové vykurovanie,
radiátory a iné*

• Vykurovanie a TÚV sú v jednom systéme*

• Dodatočný záložný ohrievač

• Až dva nezávislé regulačné obvody*

• Solárne pripojenie pre ohrev vody*

•  Kaskádovité pripojenie až troch systémov*

•  Je možné chladenie* 

• Dodáva 60°C teplú vodu pri vonkajšej teplote 
-20°C 

• Možnosť použitia pre rozličné vykurovacie 
systémy, ako sú: podlahové vykurovanie, 
radiátory a iné*

•  Vykurovanie a TÚV sú v jednej hydraulickej 
jednotke*

•  Dodatočný elektrický záložný ohrievač

• Až dva nezávislé regulačné obvody*

•  Solárne pripojenie pre ohrev vody*

•  Kaskádovité pripojenie až troch systémov*

•  Je možné chladenie* 

• Dodáva 55°C teplú vodu pri vonkajšej 
teplote -10°C 

• Možnosť použitia pre rozličné vykurovacie 
systémy, ako sú: podlahové vykurovanie, 
radiátory a iné*

•  Vykurovanie a TÚV sú v jednej 
hydraulickej jednotke*

•  Dodatočný elektrický záložný ohrievač

•  Až dva nezávislé regulačné obvody*

•  Solárne pripojenie pre ohrev vody*

•  Kaskádovité pripojenie až troch systémov*

•  Je možné chladenie* 

• Dodáva 55°C teplú vodu pri vonkajšej 
teplote -20°C 

• Vykurovanie a TÚV sú v jednom 
systéme

• Dodatočný záložný ohrievač môže 
byť pripojený pre prevenciu 
zamŕzania*

• Je možné chladenie* 



Vnútorná jednotka

Vnútorná jednotka

Hydraulická jednotka
WSYP100DG6

Hydraulická jednotka

WSYP100DG6

WPYA050LG

WPYA080LG
WPYA100LG

5 kW

8 kW 10 kW

Vysoký Výkon

Compact

Vykurovací emitor

Doskový výmenník tepla

Okolitý vzduch 

KompresorVýparník

       Čerpadlo vykurovacieho okruhu    

Jednotka Monoblok

Horúca vody

Hydraulická 
jednotka

séria

Kompaktný dizajn jednotky tepelného 
čerpadla. Nie je potrebná práca s 
chladiacim potrubím. Treba vykonať iba 
hydraulické prípojné práce. Sú v ňom 
zahrnuté obehové čerpadlo, poistný 
ventil a automatický odvzdušňovací 
ventil. Jednoduchá montáž a údržba

VLASTNOSTI

Komfortné ovládanie
• Automatická regulácia vykurovacej krivky
•  Automatické prepínanie
•  Funkcia chladenia
•  Rýchla obnova teploty po odmrazovaní
•  Záložný ohrievač 

Úspora energie
• Programovateľný časovač

Ochranná funkcia
• Funkcia Anti-legionella
•  Funkcia proti zamŕzaniu
•  Núdzová prevádzka
•  Alarm chýb/ údržby 

Kompaktný
Dizajn

Technológia vonkajšej jednotky

DC motor ventilátora
Vsadený, vysoko výkonný, vysoko 
účinný malý DC motor ventilátora

DC dvojitý rotačný 
kompresor
Vysoko výkonný, dvojitý rotačný 
kompresor

DC Inverter 
Plynulá regulácia teploty vody 
realizovaná DC inverterom

Vysokoúčinný doskový 
tepelný výmenník
Veľmi kompaktná veľkosť dosiahnutá 
tenkým, vysokoúčinným tepelným 
výmenníkom

Hmomtnosť

49 kg
5 kW model

Hmotnosť

72 kg
8 kW model

88
2 

m
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•  Kompaktná vnútorná jednotka ponúka dva stupne 
záložného elektrického ohrevu, každý s výkonom 
3kW

• Zabudovaná 12 L expanzná nádoba

• Optimalizácia vnútorného priestoru. Sadu pre 
ohrev TÚV je možné inštalovať vo vnútri jednotky

• Nová generácia ovládania. Možnosť pripojenia cez
komunikačný protokol Modbus

• Jednotka je pripravená pre inštaláciu merača tepla

Hydraulická jednotka môže byť pripojená

Jednoduchá 
montáž & údržba!
Model všetko v jednom!

PREHĽAD PRODUKTOV

Vysoká teplota 
vody na výstupe
Maximálna teplota vody na výstupe je 55°C bez záložného ohrievača. 
Dodávka horúcej vody môže byť zachovaná aj pri vonkajšej teplote -20°C 

*  V prípade potreby dodávky väčšieho množstva horúcej vody je možné pre 
túto operáciu využiť záložný ohrievač

Široký prevádzkový rozsah
Rozšírenie prevádzkového rozsahu až do  -20°C vonkajšej 
teploty

Vysoké COP 4.50 (8 kW model)

Vysoké COP je dosiahnuté použitím dvojitého rotačného DC 
kompresora s invertrovou technológiou a vysokoúčinného 
tepelného výmenníka.  

Bez
záložného
 ohrievača*
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Konfigurácia systému Prípadové štúdie

alebo

Káblový
diaľkový ovládač

Káblový
diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač
UTW-C78XD

Izbový termostat
UTW-C58XD

Izbový termostat
UTW-C55XA 

Lokálny dodávateľ

Diaľkový ovládać
UTW-C74TXF

Ovládač
(prísluśenstvo)

Systémové komponenty
(príslušenstvo)

Kúrenie & teplá voda
(lokálny dodávateľ)

Horúca voda
(lokálny dodávateľ)

Bojler
(lokálny dodávateľ)

Zásobník TÚV

Bazén

Výmenník tepla
UTW-ESPXA

& sada pre bazén
UTW-KSPXD*

Podlahové 

vykurovanie

alebo

Teplá voda

Sprcha

Vaňa

Radiátor

UTW-T20XA
UTW-T30XA
UTW-T30XD

Základná jednotka

Fan Coil

Vratné potrubiePrívodné potrubie

Kábel ovládača 

Úžitková teplá voda

Kábel servera siete

1. Je možné pripojiť iba jeden vykurovací okruh
2. Je možné pripojiť iba jeden ovládač (príslušenstvo)

Pozn: 

Monobloc Unit

WPYA050LG

WPYA080LG
WPYA100LG

Hydraulická jednotka

WSYP100DG6

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Internet

Sieťový server

RF Modul
UTW-MRCXD

Solárny panel
(lokálny dodávateľ)

Svorka Modbus
UTW-KMBXE

Automatický domáci
systém

Lokálny dodávateľ

Podlahové vykurovanie

Vonkajšia 
jednotka 

Hydraulická jednotka

Podlahové vykurovanie

Vonkajšia 
jednotka  

Hydraulická jednotka
Bojler

Ventil

Podlahové vykurovanie

Vonkajšia 
jednotka  

Hydraulická jednotka

Zásobník TÚV

Dodávka teplej vody
(napr. presprchu)

KONFIGURÁCIA SYSTÉMU     typ Monoblok

Samostatný systém vykurovania

Dva typy distribúcie tepla

Bojler pripojený k vykurovaniu (Bojler + Vykurovanie) 



•
•
•

•
•
•

120 mm
600 mm

120 mm

600 mm

300 mm
mini 1000 mm

350 mm
mini
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7°C/35°C  *
kW

5.00 8.00 10.00

1.78 2.30

COP 4.20 4.50 4.35

2°C/35°C  *
kW

4.35

1.07 1.23 1.44

COP 3.40 3.55 3.40

-7°C/35°C *
kW

3.55 7.10 8.00

1.38 3.32

COP 2.57 2.42 2.41

°C 55 35 55 35 55 35

A+ A++ A+ A++ A+ A++

(Prated) kW 4 4 7 7 8 

( S) 118 171 123 118 

kWh 3055 3828 3580 3700 

1 Ø  230 V  50 Hz

mm 803 × 450 × 457

kg 40

L 22

L 12

mm Ø 25.4/Ø 25.4

kW

1 Ø  230 V  50 Hz

mm 882 × 850 × 330

kg 72

Max A 15.2 17.5

Min/Max L/min 5.0/20.0 10.0/30.0

mm Ø 25.4/Ø 25.4

R410A (2,088) 

kg 1.05 1.72

Max °C 55

°C -20 to 35
80

3
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97 98
457 84
479

450

540155 155

75 70

850
825

50

405
57 43

50

73 16 300


