POMPE DE CALDURA
DE PUTERI MARI
CU PUTURI FORATE
DE MARE ADÂNCIME
SURSA: PĂMÂNTUL
Capacitate de încălzire
de la 50 - 138 kW

Putere şi performanţă durabile
Constanţă şi eficienţă. Pompele Industriale de la Heliotherm pot să vă ofere
toate aceste lucruri. Aceste Pompe de Căldură funcţionează uniform, au
nevoie de o întreţinere minimă, sunt sigure pentru mediul înconjurător şi au
grijă de bugetul de cheltuieli al companiei.

Doua sisteme – Un singur Partener pe care te
poţi bizui
Heliotherm este cel care oferă înaltă calitate, tehnologie inovativă de ultimă
oră, eficienţă şi produse de înaltă fiabilitate. Ca să întrunească toate aceste
cereri, Heliotherm produce o gamă largă de Pompe de Căldură Industriale
cu puţuri forate la mare adâncime. Aceste Pompe de Căldură pot asigura o
Răcire Activă sau Răcire Pasivă şi pot fi conectate şi la alte Pompe de
Căldură. Sistemele sunt foarte puţin zgomotoase pentru sectorul industrial.

Avantajele unei Pompe de Căldură Helioterm
Durată de viaţă mare şi fiabilitate mare
Ideală pentru clădiri industriale, cladiri de birouri, hoteluri,
pensiuni. (condiţionare de aer pasivă sau activă)
Este posibilă atât Răcirea Pasivă cât şi cea Activă
Cea mai înaltă eficienţă şi cele mai mici costuri prin
tehnologia marca Heliotherm, dsi technology.
Intervenţii în operare şi reparaţii foarte uşor de realizat
Servisare şi intervenţie rapidă prin metodele folosite de toţi
partenerii Heliotherm, prin “tele control”,
Acces de oriunde din lume la Pompa de Căldură, prin “web
control”,
“Funcţionare în şoaptă” datorită, formelor geometrice ale
cutiei Pompei de Căldură, cuplelor mecanice şi hidraulice din
interiorul acesteia şi a izolatiei fonice.
Se pot realiza sisteme hidraulice în “cascada”, des
cerute în aplicaţiile industriale,
Forma foarte compacta şi economica dimensional,
Se poate integra în sistem odata cu Pompa, orice alt sistem
de producţie agent termic cald (panouri solare, cazane cu lemne, peletti, etc).
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FIŞĂ TEHNICĂ – POMPE DE CALDURA DE PUTERI MARI CU PUTURI FORATE DE MARE
ADÂNCIME SERIA CONFORT DE BAZĂ
HP50S70W-WEB
CASCADE

HP65S85W-WEB
CASCADE

Heating capacity [kW]

52,0

65,4

4,5

4,6

4,5

4,5

Heating capacity [kW]

47,9

60,2

77,8

102,7

Heliotherm heat pump - type
Max. heat outlet temperature
B0W35 to
EN255 / ∆ 10 K COP
B0W35 to
EN14511/ ∆ 5 K COP

Dimensions in cm (H× W × D)

HP90S110W-WEB
CASCADE

HP110S135W-WEB
CASCADE

60 °C*
84,5

111,5

4,2

4,2

4,2

4,2

170 x 70,4 x 90

170 x 70,4 x 90

170 x 70,4 x 90

170 x 70,4 x 90

FIŞĂ TEHNICĂ – POMPE DE CALDURA DE PUTERI MARI CU PUTURI FORATE DE MARE
ADÂNCIME SERIA CONFORT DE BAZĂ
HP50S70W-WEB
CASCADE

HP65S85W-WEB
CASCADE

Heating capacity [kW]

64,1

81,4

5,6

5,5

5,6

5,6

Heating capacity [kW]

59,1

74,7

99,5

127,0

Max. heat outlet temperature
W10W35 to
EN255 / ∆ 10 K COP
W10W35 to
EN14511/ ∆ 5 K COP

Dimensions in cm (H× W × D)

HP90S110W-WEB
CASCADE

HP110S135W-WEB
CASCADE

60 °C*
108,5

138,5

5,1

5,1

5,1

5,2

170 x 70,4 x 90

170 x 70,4 x 90

170 x 70,4 x 90

170 x 70,4 x 90
* Compressor specific

Modulare continuă.
Tot timpul în strânsă legătură cu necesarul de căldură.
Schimbările de temperatură din exterior necesită un system de încălzire intelligent. Cu ajutorul unui
calculator inteligent şi cu o modulare a vitezei compresorului, sistemul va consuma energie electrica atât
cât este minim necesar pentru a produce căldura cerută. Numai aşa, costurile cu încălzirea se vor
optimiza automat, de-alungul întregului an.

Eficienţă exemplară.
Pompele de Căldură Heliotherm sunt premiate cu cel mai bun calificativ, de către institute independente
de testări. Heliotherm asigură cele mai scazute costuri de operare şi maximum de protecţie a mediul
înconjurător.

Partenerii Heliotherm, garanţia excelenţei.
Clienţii noştrii se pot baza pe sfaturile specialiştilor noştrii. Partenerii acreditaţi vă pot oferi: consultanţă,
scheme hidraulice, punere în operă şi service. Totul prin servicii tip one stop.
Tot timpul vă puteţi baza pe sfatul unui Partener Competent din grupul nostru.

Reglarea electronică a fluidului.
Acest patent al Heliotherm “DSI – technology”®
ajustează automat starea de funcţionare a
Pompei de Căldură, funcţie de cerinţe, aşa
asigurându-se costuri scăzute în exploatare.

Prezentarea a fost facuta de Partenerul Acreditat Heliotherm.
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Heliotherm heat pump - type

