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EnErgija jE naŠa priHodnost, 
varčujmo z njo. 
Toplotna črpalka zrak-voda omogoča kulturo boljšega in ekološko naravnanega bivanja. 

Delovanje toplotne črpalke je v osnovi preprosto in za-
nesljivo. Princip je podoben kot pri zmrzovalniku, ki je že 
desetletja v vseh naših domovih. Nekoliko težje si je pred-
stavljati, da lahko iz mrzlega zunanjega zraka pridobimo 
dovolj toplote za ogrevanje našega doma. 

Bliskovit razvoj tehnologije nam omogoča prav to. Ko po-
mislimo, kaj vse se je v zadnjih letih spremenilo ugoto-
vimo, da iz našega vsakdana izginjajo naprave, za katere 
smo mislili, da so višek tehnološke dovršenosti. Izpodri-
nile so jih nove, boljše, za uporabnika in okolje bolj pri-
jazne. 

S povečanjem ekološke zavesti potrošnikov, ter narašča-
njem cen energije, postajajo toplotne črpalke vedno bolj 
priljubljene. So energetsko učinkovit in okolju prijazen 
sistem za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.
 
To je proizvajalce spodbudilo k razvijanju novih tehnologij, 
ki omogočajo toplotnim črpalkam zrak/voda izboljšanje iz-
koristka delovanja, zmanjšanje dimenzij in znižanje meje 
delovanja do najnižjih temperatur zunanjega zraka, celo 
do -25°C. Toplotna črpalka porabi približno 30% primarne 
energije, ostalih 70% energije črpa brezplačno iz okolja. 
Občutno je tudi zmanjšanje emisij CO

2 v okolje.

1 kW električne energije

2-4 kW 
energije 
iz okolice

3-5 kW 
koristne 
toplote za 
ogrevanje
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Toplotna črpalka zrak-voda v deljeni izvedbi

Toplotna črpalka zrak-voda ECODAN je zanesljiv in prilagodljiv sistem, 
ki omogoča popolnoma samostojno ogrevanje objektov med 60 in 
300m2, saj lahko deluje do -25°C. V kombinaciji z nizkotemperaturnimi 
sistemi ogrevanja zagotavlja uporabniku najvišjo možno raven udobja. 
V primerjavi s stadnardnimi ogrevalnimi kotli na fosilan goriva, omo-
goča natančnejšo regulacijo in zagotavlja izjemno ekonomično delo-
vanje. Poleg ogrevanja skrbi tudi za pripravo tople sanitarne vode za 4 
do 6 člansko družino vse leto. 

Sistem ECODAN je primeren tako za novogradnje, kakor tudi za 
adaptacije. Ne zahteva posebnega prostora za vgradnjo, niso potrebni 
dimniki in zračniki, ni potrebno zagotoviti prostor za zalogo goriva in 
niso potrebna nikakršna zemeljska dela. Vse to bistveno zniža stroške 
investicije. 

V kompaktni notranji enoti so nameščeni vsi osnovni deli ogrevalnega 
sistema, elektronika že omogoča krmiljenje dveh ogrevalnih krogov, v 
primeru kombinacije talnega ogrevanja in radiatorjev. 

Obstoječe ogrevalne sisteme lahko enostavno nadgradimo s toplotno 
črpalko ECODAN in tako zagotovimo optimalno porabo energije.

Pestra izbira zunanjih enot, od 7.0 do 16.0 kW nazivne moči, omogo-
ča, da sestavimo primeren sistem, ki lahko popolnoma samostojno, 
ali v kombinaciji z drugini toplotnimi viri, ogreva tudi večje stavbe. 

Nizkotemperaturni
radiatorji

Talno / stensko
gretje

Priprava tople 
sanitarne vode

Področja uporabe

priprava sanitarne vode in 

osnovni sistem z direktnim 

ogrevnim krogom

priprava sanitarne vode in 

sistem s kombinacijo direktni + 

mešalni ogrevni krog
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Ecodan, toplotna črpalka zrak-voda, je sistem 
v deljeni izvedbi (split sistem) sestavljen iz 
zunanje enote MITSUBISHI ELECTRIC in 
notranje vodne enote švedskega proizvajal-
ca BORÖ. 

Proizvajalca sta znanje in najučinkovitejše 
tehnologije združila v toplotno črpalko, ki 
omogoča energetsko varčno in učinkovito 
ogrevanje prostorov ter pripravo tople sani-
tarne vode, z enostavnim upravljanjem celo-
tnega sistema. 

Notranja in zunanja enota sta povezani s 
plinsko in električno povezavo, tako da vodo, 
ki kroži po sistemu centralnega ogrevanja, ni 
potrebno voditi iz objekta. To omogoča, da 
zunanjo enoto postavimo kjerkoli, izognemo 
pa se tudi nevarnosti zmrzovanja vode ob 
nizkih zunanjih temperaturah.

Notranja vodna enota je bila zasnovana za 
prilagajanje večini inštalacij, ne glede na to 
ali uporabljamo talno ogrevanje, nizkotem-
peraturne radiatorje ali ventilacijske konvek-
torje. Elektronika omogoča krmiljenje dveh 
ogrevalnih krogov, v primeru kombinacije 
talnega ogrevanja in radiatorjev. Zato, tudi 
pri prenovi, vgradnja notranje enote ne za-
hteva dodatnega dela v bivalnih prostorih, 
saj se prilagaja obstoječemu ogrevalnemu 
sistemu.

zunanjE EnotE 

Zunanja enota zbira toplotno energijo v zraku zunaj stavbe in jo 
uporablja za ogrevanje notranjosti. Pri sestavi sistema lahko iz-
biramo med dvema serijama zanesljivih profesionalnih zunanjih 
enot MITSUBISHI ELECTRIC, ki delujejo z visoko učinkovito 
in varčno invertersko tehnologijo; serijo POWER INVERTER in 
serijo ZUBADAN. 

Vse zunanje enote so izredno diskretne do okolice, saj so kom-
paktne in tihe. Najbolj opazna razlika med serijama je v delova-
nju pri nizkih zunanjih temperaturah. Enote POWER INVERTER 
delujejo do -20°C, enote ZUBADAN pa delujejo celo do -25°C 
in vzdržujejo nazivno grelno moč vse do -10°C* zunanje tempe-
rature, saj so posebej prilagojene za delovanje na zelo hladnih 
območjih. To je izjemnega pomena, če je toplotna črpalka edini 
vir gretja. 

*model PUHZ-HRP125 izgubi ca 1kW pri -7°C
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notranja vodna Enota

Kompaktna notranja vodna enota je tipa »vse v enem« 
in se jo lahko namesti praktično kjerkoli v stanovanju. 
Deluje izjemno tiho, pri delovanju ni izgorevanja, zato 
ne potrebuje dimnika in zračnika, ter ne oddaja nepri-
jetnih vonjav. 

Za vgradnjo zahteva manj kot 0,4 m2 površine, stroški 
vgradnje pa so minimalni, saj že vsebuje vse bistvene 
elemente sistema: toplotni izmenjevalec, rezervoar 
za toplo sanitarno vodo iz nerjavečega jekla (185 l ali 
285 l), tripotni ventil za preklop med ogrevanjem in 
pripravljanjem tople sanitarne vode, obtočno črpalko 
ogrevalnega kroga, mrežasti fi lter, ekspanzijsko poso-
do, pomožni električni grelec in regulacijski vmesnik, 
povezan z zunanjim in prostorskim senzorjem tempe-
rature.

Napreden daljinski upravljalni sistem omogoča popoln 
nadzor ogrevanja, na zahtevo uporabnika pa lahko daje 
prednost pripravi tople sanitarne vode. Zahvaljujoč 
dvema senzorje-
ma temperature 
pri svojem delo-
vanju upošteva 
zunanjo tempera-
turo in temperatu-
ro v prostoru (t.i. 
vremensko vo-
deno delovanje). 
Upravljalni sistem 
omogoča pove-
zavo na dodatni 
ogrevalni krog.

Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode se progra-
mirata ločeno, nastavi se tudi prehod z zimskega na 
poletni način upravljanja sistema.

Uporabniški vmesnik (daljinski upravljalnik) je ergonom-
sko zasnovan, prijazen in enostaven za uporabo, tako 
za inštalaterja kot za uporabnika. Omogoča dostop do 
nastavitev upravljalnega sistema. Z njim je vzdrževanje 
sistema izjemno enostavno, predvsem zaradi ročnega 
načina upravljanja in slikovnega prikaza stanja vsakega 
elementa v sistemu. 

Primer ogrevalnega sistema, kjer se 
kot edini vir gretja uporablja toplo-
tno črpalko zrak-voda, v kombinaciji z 
mešanim sistemom talno ogrevanje 
/radiatorji in pripravo tople sanitarne 
vode.

* Hidravlična kretnica, mešalni 
ventil in obtočne črpalke za 
sekundarni del ogrevalnega 
sistema niso sestavni del si-
stema ECODAN.
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LEV B

LEV CLEV A

Technologie Zubadan
"La solution haute capacité de chauffage 
pour basses températures extérieures"

Vanne 4-voies

Bouteille
de réserve
de puissance

Unité intérieureUnité extérieure

HIC

Circuit 
"Injection 
Flash"

La technologie “injection fl ash” Mitsubishi Electric.

Le circuit “Circuit Injection Flash” comprend un compresseur avec un circuit bypass et un “Heat 

Inter Changer” (HIC). Celui-ci est utilisé pour dévier une partie du réfrigérant afi n de le transformer 

de liquide en mélange gaz-liquide. Cela réduit la charge sur le compresseur.

Avec l'aspiration, un mélange de gaz et de liquide est injecté directement dans le compresseur. Cette injection permet de modérer la 

température de refoulement à des températures extérieures très basses ainsi qu’une circulation de réfrigérant en quantité suffi sante.

Refoulement

Aspiration

Injection

Flux de réfrigérant 
normal

Flux de 
réfrigérant 
injecté

Le débit de réfrigérant injecté venant 
via le détendeur électronique LEV C 
(la pression du réfrigérant est également 
abaissée par le détendeur LEV C).

Le débit de réfrigérant 
venant du LEV A

Heat Inter Changer

Effectuer la compression d'un liquide est une charge importante 

pour un compresseur. Le circuit HIC a été ajouté pour réduire 

cette charge : grâce à l'échange de chaleur, le réfrigérant injecté 

est transformé de liquide pur en mélange liquide/gaz, moins 

contraignant pour le compresseur.

Injections dans le compresseur

Le réfrigérant venant du HIC est amené dans le 

compresseur via une porte d'injection. Grâce au deux 

portes d'accès (injection et aspiration), il est possible 

d'augmenter le volume du réfrigérant au début de la 

demande de chaud ou pour des températures extérieures 

plus basses.

BUT: 

Changer la phase liquide en mélange diphasique gaz/liquide.

EFFET: 

Amélioration de l'effi cacité énergétique.

BUT: 

Augmenter le volume du réfrigérant.

EFFET: 

Puissance chaud en nette augmentation pour des 

températures extérieures plus basses, une température de 

pulsion élevée et des cycles de dégivrage plus courts.
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srCE sistEma, zunanjE EnotE mitsubisHi ElECtriC

Pri izbiri zunanje enote moramo upoštevati kakšne so maksimalne po-
trebe po gretju, ki jih želimo s toplotno črpalko pokrivati in kakšen pri-
klop električne moči imamo na razpolago (enofazni ali trofazni). 
Vedeti moramo, da se moč toplotne črpalke z upadanjem temperature 
zunanjega zraka znižuje. Pri zelo nizkih temperaturah je bilo pri klasičnih 
toplotnih črpalkah zrak/voda potrebno zagotoviti dodaten ali celo nado-
mestni vir ogrevanja. MITSUBISHI ELECTRIC je na podlagi dolgoletnih 
izkušenj pri izdelavi klimatskih naprav razvil tehnologije, ki omogočajo 
učinkovito delovanje tudi pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah. 

Vse zunanje enote so v energijskem RAZREDU A, imajo napredno 
INVERTERSKO krmiljenje, ki zagotavlja natančno nadziranje moči in 
učinkovito delovanje. Tiho delovanje, kompaktna ohišja in cevne pove-
zave dolge do 75m, omogočajo zelo prilagodljivo namestitev.

Serija toplotnih črpalk POWER INVERTER, z nazivnimi močmi med 
7.0 in 16.0 kW, omogoča delovanje do -20°C zunanje temperature. 

Serijo ZUBADAN, z edinstvenim sistemom »Flash injection«, ki ohra-
nja nominalno moč gretja do -10°C1 zunanje temperature in omogoča 
delovanje do -25°C, pa tvorijo enote nazivne moči 8.0, 11,2 in 14,0 kW. 
To nam omogoča uporabo toplotne črpalke kot edini vir ogrevanja. 

Zunanje enote ZUBADAN so posebej prilagojene za delovanje na zelo 
hladnih območjih. Vodo lahko segrejejo do 60°C brez pomoči dodat-
nega električnega grelca (npr. ogrevanje z radiatorji oz. za pripravo to-
ple sanitarne vode), vse do tempertaure -3°C. Pri zunanji temperaturi 
-15°C vodo segrejejo čez 55°C in imajo za približno 30% višjo moč2 od 
za razred večjih enot POWER INVERTER. V primerjavi s klasičnimi to-
plotnimi črpalkami voda v sistemu hitreje doseže želeno temperaturo. 
Pri nizkih zunanjih temperaturah je odtaljevanje hitrejše in manj pog-
osto, hitrejši pa je tudi ponovni zagon po končanem odtaljevanju. 

Zrak je neizčrpen vir toplote in je povsod na 
voljo, potrebujemo pa naprave, ki zmorejo črpati 
toploto tudi pri zelo nizkih temperaturah.

Navzven so si vse naprave podobne. Tudi delujejo 
po istem principu, razlike so v kakovosti sestavnih 
delov in v naprednih tehnoloških rešitvah. Iz 
spodnjih shematskih prikazov so razvidne razlike 
med posameznimi serijami toplotnih črpalk.
1PUHZ-HRP71/100 | 2ZUBADAN PUHZ-HRP100 primerjan z POWER INVERTER PUHZ-RP125
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‘’Flash Injection’’ krogotok, sestavljen iz kompresorja 
z obvodom (by-pass) in izmenjevalnika toplote (HIC), 
pri delovanju toplotne črpalke ob nizkih zunanjih 
temperaturah, preprečuje padce pretoka hladilnega 
sredstva, ki nastanejo zaradi zmanjšanja pritiska 
hladilnega sredstva na dotoku v kompresor. S tem 
prepreči pregrevanje hladilnega sredstva na iztoku iz 
kompresorja, ki nastane zaradi prevelikega povečanja 
tlaka, kar poveča sposobnost gretja pri nizkih tempe-
raturah, višjo izhodno temperaturo na nortanji enoti in 
hitrejše odtaljevanje.

Serija POWER INVERTER je opremljena z 
dodatnim linearnim razteznim ventilom, 
ki skupaj s krmilno elektroniko omogoča natanč-
no nadziranje moči kompresorja v odvisnosti 
od zunanje temperature. Krogotok je prilagojen 
lastnostim hladilnega sredstva R410A in tako 
poveča izkoristek naprave.

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

PUHZ-RP 60/71PUHZ-RP 100/125/140

PUHZ-HRP 71/100/125
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ZUBADANSERIJA
Predstavljamo ZUBADAN, novo serijo klimatskih naprav, oprem-
ljenih s »Flash Injection« tehnologijo, ki omogoèa uèinkovito gretje 
tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.

Obmoèje zagotovljenega
gretja se je poveèalo do
zunanje temperature – 25°C.

-10oC -5oC 0oC-15oC-20oC-25oC

-25oC

-20oC

-11oC

ZUBADAN 3-5HP

Power INV 4&5HP

Power INV 3HP
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Zunanja temperatura zraka
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-7oC-15oC-20oC-25oC 0oC

Power INV 4HP

Približno 30% boljša kot pri 1 krat večjem 
modelu (primer: model 4HP)

ZUBADAN 5HP

ZUBADAN 4HP

Power INV 5HP

ZUBADAN 3HP

Veèje udobje

S »Flash Injection» krogotokom sta izboljšana zagon in ponovni zagon, po konèanem delovanju funkcije odtaljevanja. Z novim nadzorom delovanja 
je izboljšana tudi frekvenca odtaljevanja. Rezultat je hitrejše doseganje želene temperature v prostoru in njeno ohranjanje.

Izpopolnjena uèinkovitost gretja

»Flash Injection« krogotok omogoèa visoko sposobnost gretja, saj se nominalna moè gretja ohranja do -15 °C zunanje temperature in zagotavlja 
gretje tudi, ko se zunanje temperature spustijo do – 25 °C. ZUBADAN-ov »Flash Injection« krogotok omogoèa gretje prostorov samo s toplotno 
èrpalko tudi v zelo mrzlih obmoèjih.
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Normal INVERTER
45oC v 19 min.

Temperatura zraka 
doseže 50oC

19min

50% krajši čas

10min

Stable

13kW moči in 45oC 
izhodne temp. zraka

ZUBADAN nadzor odtaljevanja in hitrejši ponovni zagon po konèanem postopku odtaljevanja
Rezulati na terenu: Poslovna stavba v kraju Asahikawa (Hokkaido – severna Japonska)

Hiter zagon

• Podatki delovanja na dan 25. januar

• Delovanje pri zunanji temperaturi + 2°C Delovanje pri zunanji temperaturi - 20°C

• Podatki delovanja na dan 02. december
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-10°C
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»Flash Injection« krogotok 
uèinkovito zmanjšuje 
èas odtaljevanja s 4 na 3  minute.

Pri zunanjih temperaturah okoli – 20°C ali 0°C znaša, z 
novim ZUBADAN nadzorom, najveèji premor med dvema 
intervaloma odtaljevanja 150 minut. 

Primer vgradnje
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45oC v 30 min.

33% krajši čas
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Hitro narašèanje temperature
ZUBADAN 45°C v 10min

Hitro narašèanje temperature
ZUBADAN 45°C v 10min
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Sposobnost gretja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.
Z Mitsubishi Flash Injection tehnologijo do pravega rezultata!

Izmenjevalnik toplote (HIC)

Izmenjevalnik toplote (HIC)

Izmenjevalnik 
toplote (HIC)

A

HIC preèni prerez

Kompresija tekoèine predstavlja veliko obremenitev za kom-
presor in posledièno zmanjšuje uèinkovitost delovanja. Prav 
zato je napravi dodan HIC, ki podpira dva nivoja pritiska ob 
katerih se izmenjuje toplota hladilnega sredstva, in tako pripo-
more k manjši obremenitvi kompresorja.
Izmenjevanje toplote spremeni vbrizgano hladilno sredstvo iz 
tekoèega v lažje, plinasto-tekoèe stanje.

Zubadan Mr.Slim klimatska naprava je opremljena z našim novim »Flash 
Injection« krogotokom. Krogotok je sestavljen iz kompresorja z obvodom - 
bypassom in izmenjevalnika toplote, ki preusmerjeno hladilno sredstvo spremeni 
iz tekoèega v plinasto-tekoèe stanje ter tako zniža obremenitev kompresorja. 
Uporaba takšnega krogotoka omogoèa uèinkovito gretje tudi pri zelo nizkih 
zunanjih temperaturah.
Pri delovanju klimatske naprave ob nizkih zunanjih temperaturah, krogotok 
prepreèuje padce pretoka hladilnega sredstva, ki nastanejo zaradi zmanjšanja 
pritiska hladilnega sredstva na dotoku v kompresor. S tem prepreèi pregrevanje 
hladilnega sredstva na iztoku iz kompresorja, ki nastane zaradi prevelikega 
poveèanja tlaka.

Namen: Spremeniti tekoèe hladilno
 sredstvo v plinasto-tekoèe.

Uèinek: Poveèanje energijske
 uèinkovitosti pri delovanju z INJ
 krogotokom (Flash Injection Circuit).

Hladilno sredstvo, ki gre skozi izmenjevalnik toplote, vstopi v 
kompresor skozi INJ vstopno odprtino. Dve vstopni odprtini 
omogoèata poveèanje obtoka hladilnega sredstva pri nizkih 
zunanjih temperaturah in skrajšata èas, ki je potreben za za-
èetek gretja.

Namen: Poveèati obtok hladilnega sredstva.

Uèinek: Poveèana sposobnost gretja pri zelo nizkih zunanjih
 temperaturah, višja izhodna temperatura notranje
 enote in hitrejše odtaljevanje.

Pot vbrizganja hladilnega sredstva pri prehodu skozi 
linearni expanzijski ventil (LEV) C
(Tlak hladilnega sredstva je zaradi LEV C znižan)

Pot hladilnega sredstva, ki ne prehaja skozi LEV C

Izstopna odprtina

Obièajen tok
hladilnega sredstva

Tok vbrizganega
hladilnega
sredstva

Smer vbrizganega 
hladilnega sredstva

Vstopna odprtina

INJ vstopna
odprtina

Mollierov graf med operacijo Flash Injection

ZUBADAN

Vbrizgalni kompresor

Vbrizgalni kompresor

Flash Injection krogotok

B

A

A B

B

Notranji
izmenj.

Sprejemnik 
mo~i

Zunanji
izmenj.

Vbrizgalni kompresor
(vstopna odprtina)

Flash INJECTION krogotok

LEV B

LEV CLEV A

Flash Injection Circuit

13kW moči in 45oC 
izhodne temp. zraka

* Enote na fotografiji so Japonski modeli
 Evropski modeli so nekoliko drugaèni.

EER
A

COP
A“Razred A” energijske uèinkovitosti za vse modele

Te izjemno uèinkovite enote v “Razredu A” energijske uèinkovitosti bodo zahvaljujoè njihovi varènosti obèutno znižale stroške za energijo.

Hlajenje
Gretje

Razred ARazred A Razred A Razred A

PLA-RP71BA2
PUHZ-HRP71VHA2

EER
3.66

COP
4.21

EER
4.10

COP
4.41

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100VHA2

EER
4.00

COP
4.31

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100YHA2

EER
3.30

COP
3.92

PLA-RP125BA2
PUHZ-HRP125YHA2

Izhodna temperatura notranje enote

Zunanja temperatura

Sobna temperatura

Izhodna temperatura notranje enote

Zunanja temperatura

Sobna temperatura
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notranja vodna Enota: »kurilniCa« na 0,4 m2

Notranja enota sistema ECODAN je proizvod švedskega proizvajalca 
BORÖ in je popolnoma prilagojena evropskim standardom.

Notranja vodna enota prevaja toploto iz segretega hladilnega sredstva 
na vodo, ki potem kroži po sistemu centralnega ogrevanja oz. rezervo-
arju tople sanitarne vode, ko to zahteva uporabnik. Ogrevno vodo lah-
ko segreje na temperaturo do 60°C, tako da omogoča uporabo talnega 
gretja, nizkotemperaturnih radiatorjev in konvektorjev. 

Kompaktno ohišje vsebuje vse osnovne dele ogrevalnega sistema. Za 
osnovno namestitev je dovolj, da povežemo cevi za hladilno sredstvo, 
sanitarno vodo in cevi ogrevalnega krogotoka na priključke, ki se na-
hajajo na zgornjem delu ohišja. 

V notranji enoti je vgrajen rezervoar za sanitarno vodo iz nerjavečega 
jekla sistem »tank-in-tank« oz. »rezervoar v rezervoarju«, ki zagotav-
lja odlično toplotno izmenjavo in zmanjša nastajanje vodnega kamna. 
Topla sanitarna voda se zadržuje v nepropustnem rezervoarju, ki je na-
meščen znotraj drugega rezervoarja, napolnjenega z ogrevano vodo. 

Vgrajena krmilna elektronika nadzira delovanje zunanje enote 
MITSUBISHI ELECTRIC in od nje zahteva samo toliko moči, kot je 
trenutno potrebno za segrevanje vode na želen nivo. Ker so zunanje 
enote krmiljene z invertersko tehnologijo, za delovanje sistema ni po-
treben zalogovnik. Krmilna elektronika upošteva zunanjo in prostorsko 
temperaturo, temperaturo sanitarne vode in temperaturo ogrevne 
vode za dva ogrevna kroga (pri kombiniranem sisteme talno gretje/ra-
diatorji). Glede na zahteve uporabnika krmili vse glavne dele sistema, 
vključno z vgrajenim tripotnim ventilom za preklop med ogrevanjem in 
pripravo sanitarne vode, ter mešalni ventil za drugi krogotok.

V notranji enoti je vgrajen tudi 
tristopenjski pomožni električni 
grelec moči 3/6/9 kW, ki nase pre-
vzame del ogrevalnega bremena, 
če samo z močjo kompresorja 
toplotne črpalke ne dosežemo 
želene temperature vode. Služi 
tudi za občasno pregrevanje sa-
nitarne vode v protilegionelnem 
programu.

Grafi čni uporabniški vmesnik 
(daljinski upravljalnik) je 
ergonomsko zasnovan, prijazen 
in enostaven za uporabo, tako 
za inštalaterja kot posameznika. 
Omogoča tudi dostop do nastavitev 
upravljalnega sistema.

Simbolna slika

1.  Obtočna črpalka 
2.  Tripotni ventil 
3.  Avtomatske varovalke
4. Krmilna elektronika 
5.  Odzračevalnik 
6.  Hladilno sredstvo - povratek
7.  Hladilno sredstvo - vtok
8.  Anoda 
9.  Priklop hladne vode 
10.  Priklop tople vode
11.  Ogrevalni krogotok - vtok
12.  Ogrevalni krogotok - povratek
13. Upravljalnik
14. Tipolo T3
15.  Pretočni električni grelec
16.  Varnostni ventil
17. Manometer
18. Mrežasti fi lter
19.  Ekspanzijska posoda 
20. Ploščni izmenjevalnik 

Rezervoar za vodo iz 
nerjavečega jekla želeno 
temperaturo doseže v 
samo 30 minutah.
Prostornina rezervoarja (185 l ali 285 l) 
je prilagojena potrebam 4- do 6-članske 
družine, zahvaljujoč veliki površini 
izmenjave toplote se sanitarna voda 
tudi izjemno hitro ogreje.

7
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Moč sistema je potrebno prilagoditi toplotnim izgubam 
objekta, ki ga želimo ogrevati, saj mora v celoti pokriti 
potrebe po toploti tudi na najhladnejši dan v letu.

Pri sistemih zrak/voda sta ključna dva podatka:
-  toplotne izgube objekta in
-  najnižje zunanje temperature, ki so običajne za po-

dročje kjer stoji stavba 

Toplotna črpalka ECODAN omogoča popolnoma samo-
stojno ogrevanje objektov med 60 in 300m2, odvisno 
od toplotnih izgub objekta. Te so odvisne od objekta 
samega (površina, izolacija sten, zasteklitev...) in od raz-
like med notranjo in zunanjo temperaturo. Najbolje je, da 
vam ta podatek izračuna kvalificiran projektant.
V grobem velja za novogradnje med 40 in 70 W/m2 toplo-
tne izgube, za starejše objekte brez ustrezne izolacije pa 
tudi 100 W/m2 toplotnih izgub in več. Prišteti  moramo 
še toploto, ki je potrebna za pripravo tople sanitarne 
vode, običajno med 30 in 60l tople vode na osebo, kar 
predstavlja približno 0.2 kW/osebo na dan.
Toplotne izgube obstoječih objektov lahko ocenimo tudi 
iz letne porabe olja ali plina za ogrevanje.

V Sloveniji teperature le redko padejo pod -7°C in še to 
za krajši čas. Toplotne črpalke ECODAN lahko tudi takrat 
zagotovijo dovolj toplote za ogrevanje. Na spletni strani 
Agencije RS za okolje http://www.arso.gov.si/vre-
me/podnebje lahko najdete obsežen arhiv podatkov za 

temperaturo zraka v Sloveniji (preverite podatke za vam 
najbližji kraj). 

Če bo toplotna črpalka edini vir gretja (za pokrivanje 
konic lahko uporabimo moč dodatnega električnega 
grelca) bodo prihranki največji. Tudi vrednost naložbe je 
praviloma nižja kot pri kombiniranih sistemih. V prime-
ru, da ne gradimo kurilnice, dimnika, prostora za zalogo 
goriva oz., da obstoječo kurilnico preuredimo v koristen 
bivalni prostor, je vrednost investicije v ogrevalni sistem 
bistveno manjša, kot pri kotlih na fosilna goriva. 

Z znižanjem zunanje temperature se veča potreba po 
gretju, istočasno pa se manjša moč toplotne črpalke. Od 
toplotnih izgub je odvisno ali bo celotno breme ogreva-
nja lahko prevzela toplotna črpalka (skupaj z dodatnim 
elekrtičnim grelcem) ali bo potrebno v celoti preklopili na 
drug način ogrevanja (npr. kotel na fosilna goriva). Sistem 
ECODAN v kombinaciji z zunanjimi enotami ZUBADAN 
ima tudi pri -15°C dovolj moči za ogrevanje večine sta-
novanjskih objektov, lahko pa ga brez težav uporabimo v 
kombinaciji z klasičnimi kotli na fosilna goriva. 

In nenazadnje električni priklop in odjemna moč, 
ki jo lahko namenimo za delovanje toplotne črpalke. 
Samostojni sistem sicer omogoča največje prihranke, 
če nimamo dovolj priklopne moči ali imamo še številne 
druge porabnike, pa se je kljub vsemu bolje odločiti za 
kombinacijo s klasičnim virom ogrevanja.

oCEna potrEbnE moči in izbira najbolj 
ustrEznEga sistEma obratovanja

temeratura zunanjanega zraka (°C)
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temeratura zunanjanega zraka (°C)
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Toplotna črpalka kot edini vir gretja lahko sama ali s 
pomočjo dodatnega električnega grelca zagotovi vso 
potrebno toploto.

Toplotne izgube objekta na najhladnejši dan v letu 
nam povedo kakšno moč ogrevalnega sistema 
potrebujemo. 

Točka ravnovesja je temperatura zunanjega zraka, 
pri kateri toplotna črpalka samo z močjo kompresorja 
zagotovi vso potrebno toploto. Pod to točko je potrebna 
dodatna moč električnega grelca.

Če so toplotne izgube prevelike, da bi ojekt ogrevali samo 
s toplotno črpalko se lahko odločimo za kombinirani 
sistem toplotna črpalka + klasični kotel.

Pod točko ravnovesja v celoti prevzame breme ogrevanja 
drug toplotni vir. Odvisno od povezave obeh sistemov in 
izvedbe regulacije je preklop lahko ročen ali popolnoma 
avtomatski. 
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Toplotna črpalka v kombinaciji z nizkotemperaturnimi sistemi ogre-
vanja zagotavlja uporabniku ekonomično delovanje in najvišjo možno 
raven udobja. Moč toplotne črpalke in njen izkoristek sta odvisna od 
temperature zunanjega zraka in temperature vode v ogrevalnem kro-
gotoku. Talno oz. stensko gretje zahteva nižje temperature ogrevne 
vode (običajno do 35°C) kot radiatorji oz. konvektorji, zato je ta kom-
binacija najboljša. Sistem ECODAN, z vgrajeno vermensko vodeno 
regulacijo in možnostjo segrevanja vode do 60°C, pa omogoča udobno 
in ekonomično ogrevanje tudi z radiatorji. 

Pri uporabi radiatorjev obvezno upoštevajte na kakšno temperaturo 
lahko toplotna črpalka segreje ogrevno vodo pri nizkih zunanjih tem-
peraturah. Toplotna moč radiatorjev je odvisna od temperaturne raz-
like med zrakom v prostoru in ogrevno vodo (ΔT). Toplotna črpalka 
mora tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah (ko je potreba po gretju 
največja) vodo segreti na temperaturo, ki je bila upoštevana pri na-
črtovanju sistema centralnega ogrevanja. 
Sistem ECODAN z zunanjo enoto ZUBADAN doseže brez pomožne-
ga električnega grelca temperaturo vode 60°C do -3°C zunanje tempe-
rature (55°C vse do -15°C) in tako omogoča učinkovito in ekonomično 
ogrevanje tudi z radiatorji.

toplotna moè radiatorja (W)

40 60 80 100 120 140 160

20

30

40

50

T (°C)

voda 45°C

voda 55°C

voda 65°C

Toplotna moč radiatorjev je odvisna od temperaturne 
razlike med zrakom v prostoru in ogrevno vodo (ΔT). 
Zgoraj graf za aluminijasti člen 600mm radiatorja.

toplotna črpalka in talno grEtjE - idEalna 
kombinaCija, kaj pa radiatorji?
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temeratura zunanjega zraka (°C)

45

50

55

60

65

ZUBADAN PUHZ-HRP71/125

POWER INVERTER PUHZ-RP100/140

-20-25 -15 -3

Maksimalna temperatura vode, ki jo dosežemo 
samo z močjo kompresorja zunanje enote.
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Toplotne črpalke zrak-voda ECODAN so izjemno učin-
kovite in varčne, saj črpajo iz okolja približno dve tretjini 
brezplačne energije. 

Grelno število (COP faktor) je odvisno od izbrane napra-
ve, še bolj pa od zunanje temperature zraka in tempe-
rature ogrevne vode. Zato je najprimernejši nizkotempe-
raturni sistem talno/stensko gretje, ki nudi tudi največje 
udobje. Po izkušnjah uporabnikov so letna grelna števila 
(COP) vedno višja od 3,5, pri talnem gretju in v toplejših 
krajih pa se lahko približajo tudi številki 4.

Prihranji energije pri pripravi tople sanitarne vode, v me-
secih, ko ne potrebujemo ogrevanja, pa so v primerjavi 
s kotli na fosilna goriva ali direktnim električnim gretjem 
še bistveno večji.

Za učinkovito in ekonomično radiatorsko ogrevanje, 
morajo biti radiatorji dimenzionirani na režim 55/45°C 
(normalno so 75/55°C), to pomeni, da morajo biti približ-
no dvakrat večji, kot običajno. Toplotna moč radiatorjev 
je odvisna od razlike med temperaturo ogrevne vode in 
temperaturo zraka v prostoru (ΔT). Največjo moč radi-
atorjev potrebujemo, ko je zunaj najbolj hladno, v pre-
hodnih obdobjih zadošča že manjši del te moči. Sistem 
ECODAN omogoča vremensko vodeno regulacijo, ki 
samodejno prilagaja temperaturo ogrevne vode glede na 

nizki stroŠki obratovanja in 
vzdrževanja

zunanjo temperaturo. To omogoča večje udobje in nižje 
stroške obratovanja. Letna grelna števila so lahko tudi 
višja od 3,5.

Toplotne črpalke za delovanje uporabljajo električno 
energijo. Cene električne energije, tako kot vseh ostalih 
energentov, se trgu spreminjajo, zato je priporočljivo, da 
preverite katera ponudba je za vas najbolj ugodna.

Agencija RS za energijo na svoji spletni strani http://
www.agen-rs.si omogoča uporabo preprostega kalkula-
torja, ki vam bo pomagal pri izbiri ponudnika.

Glede na trenutne cene energentov je ogrevanje s toplo-
tno črpalko ECODAN lahko tudi za polovico ceneje kot 
uporaba fosilnih goriv.

Stroški energije pa so le del vseh stroškov, ki jih imamo 
z ogrevanjem. Če upoštevamo še investicijske stroške, 
predvideno življensko dobo in stroške vzdrževanja zlah-
ka ugotovimo, da so toplotne črpalke ECODAN izredno 
ugoden vir ogrevanja.

Če se odločimo, da bo toplotna črpalka edini vir ogreva-
nja se izognemo tudi investicijskim stroškom, ki jih obi-
čajno ne upoštevamo: prostor za kurilnico in morebitno 
zalogo energenta, dimnik ... 
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konstantna temperatura vode 55°C

variabilna temperatura vode 35-55°C

Prihranek 
energije

Vremensko vodena regulacija samodejno pri-
lagaja temperaturo ogrevne vode glede na 
zunanjo temperaturo. Pri uporabi radiatorjev 
omogoča do 20% prihranka na letni ravni.
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zemeljski plin EL kurilno olje peleti T.È. ECODAN

1
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energent (plin/olje/peleti/elektrika)

vzdrževanje (pregled, dimnikar...)

vrednost investicije porazdeljena na 20let

Primerjava stroškov za ogrevanje in pripravo sanitar-
ne tople vode, za povprečno enodružinsko hišo (ca. 
20.000 kW/h letno), glede na vir ogrevanja. Upoštevani 
so investicijski stroški (samo ogrevalnih naprav) poraz-
deljeni na predvideno življensko dobo 20 let in stroški 
vzdrževanja sistemov, ki nudijo primerljive zmogljivosti 
in udobje. 
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Pri obnovi objektov se običajno izvede tudi ukrepe za zmanjšanje to-
plotnih izgub (izolacija, zamenjava oken...), s tem se zmanjša potrebna 
moč ogrevalnega sistema (priporočljiv je nov izračun toplotnih izgub). 
Obstoječ ogrevalni sistem lahko enostavno nadgradimo s toplotno čr-
palko ECODAN, in tako zagotovimo optimalno porabo energije, oz. ga 
z njo v celoti nadomestimo.

Sistem ECODAN v kombinaciji z zunanjimi enotami ZUBADAN lahko 
ogrevno vodo segreje do 60°C samo z močjo kompresorja, tako da se 
v večini primerov lahko uporabi kar obstoječ sistem radiatorjev.

Notranjo enoto ECODAN lahko brez težav uporabimo v kombinaciji z 
obstoječimi elementi ogrevalnega sistema. Zunanje enote ZUBADAN 
in POWER INVERTER pa lahko tudi direktno integriramo v obstoječ 
sistem preko ploščnega izmenjevalca freon/voda (brez celotne notra-
nje enote). Krmilna elektronika nadzira samo delovanje zunanje enote 
in jo lahko povežemo z večino sistemskih upravljalnikov za ogevalne 
sisteme.

Kvalifi ciran izvajalec strojnih instalacij lahko tako sestavi sistem, ki je 
popolnoma prilagojen željam in zahtevam končnega uporabnika.

kaj pa obnova objEktov in intEgraCija 
v obstojEčE ogrEvalnE sistEmE? 

Krmilna elektronika 
PAC-IF011B oz. PAC-IF021B + PAR-W21MA

PAR-W21MA

Ploščni izmenjevalec
freon/voda

Elementi obstoječega 
ogrevalnega sistema

+
PAC-IF011B
PAC-IF021B

Toplotna črpalka

11
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1 Izmerjeno v skladu s standardom EN14511, torej vkljuèno z vhodno moèjo obtoène èrpalke
2 Merjeno 1 meter od zunanje enote 
3  Do temperature -3° C, brez dodatnega elektriènega grelca (55° C do -15° C)
4 Z uporabo dodatnega elektriènega grelca

PUHZ-HRP PUHZ-HRP PUHZ-HRP

6000 6000 6000

52 52 52

1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330

120 120 133 133

1 / 50 / 230 1 / 50 / 230 3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

 3G 6 3G 6 5G 2,5 5G 2,5

 8  ,2 11,7 4,0 5,3

 32 40 16 16

 9,52 - 15,88   9,52 - 15,88 9,52 - 15,88

 

 30 30 30

PUHZ-HRP PUHZ-HRP PUHZ-HRP

71VHA2 100VHA2 100YHA2 125YHA2

EHST18B-YB9 EHST30B-YB9

185 280

45 75

12 12

max 60 3/ 75 4 max 60 3/ 75 4

2,5 / 9 2,5 / 9

9 (trifazno) 9 (trifazno)

Wilo Star RS25/6-3 Wilo Star RS25/6-3

1920 x 600 x 650 1960 x 700 x 750

147 200

377 555

7/8 1 1/8

3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

5G 2,5

16

W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

8,0 8,0 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 14,0

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

4,40 3,20 2,40 4,26 3,24 2,46 4,22 3,20 2,36

-25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

22,9 40,1

60 3 60 3 60 3

NOTRANJA VODNA ENOTA  

Prostornine Topla sanitarna voda  litrov 

 Voda za gretje litrov 

Ekspanzijska posoda litrov 

Maksimalna temperatura vode °C

Maksimalni pritisk (ogrevalni sistem / sanitarna voda) bar

 Moè elektriènega grelca (napajanje) kW

Obtoèna èrpalka tip

Dimenzije mm

Teža Prazna kg

Polna kg

Premer povezovalnih cevi - voda "

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Varovalka A

ZUNANJA ENOTA

Pretok zraka m3/h

Raven hrupa 2 dB(A)

Dimenzije mm

Teža kg

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Obratovalni tok Nominalna moè (A7/W35) A

Varovalka A

Povezovalnih cevi Tekoèina - plin mm

Max. dolžina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Max. višina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Model Zunanja enota

OGREVANJE Temperatura ogrevne vode

A7/... Nominalna moè kW

Poraba energije 1 kW

COP - grelno število

Zajamèeno obmoèje delovanja (temperatura) °C

Nazivni pretok vode Nominalno l/min

Temperatura vode Maksimalna °C

(VxŠxG)

(VxŠxG)

75 75 75

5G 2,5

16

32,1

71VHA2 100VHA2 100YHA2 125YHA2

1

11,2

tEHnični podatki ECodan - zubadan

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN14511, torej vkljuèno z vhodno moèjo obtoène èrpalke
2 Merjeno 1 meter od zunanje enote 
3  Do temperature -3° C, brez dodatnega elektriènega grelca (55° C do -15° C)
4 Z uporabo dodatnega elektriènega grelca

PUHZ-HRP PUHZ-HRP PUHZ-HRP

6000 6000 6000

52 52 52

1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330

120 120 133 133

1 / 50 / 230 1 / 50 / 230 3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

 3G 6 3G 6 5G 2,5 5G 2,5

 8  ,2 11,7 4,0 5,3

 32 40 16 16

 9,52 - 15,88   9,52 - 15,88 9,52 - 15,88

 

 30 30 30

PUHZ-HRP PUHZ-HRP PUHZ-HRP

71VHA2 100VHA2 100YHA2 125YHA2

EHST18B-YB9 EHST30B-YB9

185 280

45 75

12 12

max 60 3/ 75 4 max 60 3/ 75 4

2,5 / 9 2,5 / 9

9 (trifazno) 9 (trifazno)

Wilo Star RS25/6-3 Wilo Star RS25/6-3

1920 x 600 x 650 1960 x 700 x 750

147 200

377 555

7/8 1 1/8

3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

5G 2,5

16

W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

8,0 8,0 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 14,0

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

4,40 3,20 2,40 4,26 3,24 2,46 4,22 3,20 2,36

-25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

22,9 40,1

60 3 60 3 60 3

NOTRANJA VODNA ENOTA  

Prostornine Topla sanitarna voda  litrov 

 Voda za gretje litrov 

Ekspanzijska posoda litrov 

Maksimalna temperatura vode °C

Maksimalni pritisk (ogrevalni sistem / sanitarna voda) bar

 Moè elektriènega grelca (napajanje) kW

Obtoèna èrpalka tip

Dimenzije mm

Teža Prazna kg

Polna kg

Premer povezovalnih cevi - voda "

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Varovalka A

ZUNANJA ENOTA

Pretok zraka m3/h

Raven hrupa 2 dB(A)

Dimenzije mm

Teža kg

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Obratovalni tok Nominalna moè (A7/W35) A

Varovalka A

Povezovalnih cevi Tekoèina - plin mm

Max. dolžina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Max. višina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Model Zunanja enota

OGREVANJE Temperatura ogrevne vode

A7/... Nominalna moè kW

Poraba energije 1 kW

COP - grelno število

Zajamèeno obmoèje delovanja (temperatura) °C

Nazivni pretok vode Nominalno l/min

Temperatura vode Maksimalna °C

(VxŠxG)

(VxŠxG)

75 75 75

5G 2,5

16

32,1

71VHA2 100VHA2 100YHA2 125YHA2

1

11,2

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN14511, torej vkljuèno z vhodno moèjo obtoène èrpalke
2 Merjeno 1 meter od zunanje enote 
3  Do temperature -3° C, brez dodatnega elektriènega grelca (55° C do -15° C)
4 Z uporabo dodatnega elektriènega grelca

PUHZ-HRP PUHZ-HRP PUHZ-HRP

6000 6000 6000

52 52 52

1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330

120 120 133 133

1 / 50 / 230 1 / 50 / 230 3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

 3G 6 3G 6 5G 2,5 5G 2,5

 8  ,2 11,7 4,0 5,3

 32 40 16 16

 9,52 - 15,88   9,52 - 15,88 9,52 - 15,88

 

 30 30 30

PUHZ-HRP PUHZ-HRP PUHZ-HRP

71VHA2 100VHA2 100YHA2 125YHA2

EHST18B-YB9 EHST30B-YB9

185 280

45 75

12 12

max 60 3/ 75 4 max 60 3/ 75 4

2,5 / 9 2,5 / 9

9 (trifazno) 9 (trifazno)

Wilo Star RS25/6-3 Wilo Star RS25/6-3

1920 x 600 x 650 1960 x 700 x 750

147 200

377 555

7/8 1 1/8

3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

5G 2,5

16

W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

8,0 8,0 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 14,0

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

4,40 3,20 2,40 4,26 3,24 2,46 4,22 3,20 2,36

-25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

22,9 40,1

60 3 60 3 60 3

NOTRANJA VODNA ENOTA  

Prostornine Topla sanitarna voda  litrov 

 Voda za gretje litrov 

Ekspanzijska posoda litrov 

Maksimalna temperatura vode °C

Maksimalni pritisk (ogrevalni sistem / sanitarna voda) bar

 Moè elektriènega grelca (napajanje) kW

Obtoèna èrpalka tip

Dimenzije mm

Teža Prazna kg

Polna kg

Premer povezovalnih cevi - voda "

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Varovalka A

ZUNANJA ENOTA

Pretok zraka m3/h

Raven hrupa 2 dB(A)

Dimenzije mm

Teža kg

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Obratovalni tok Nominalna moè (A7/W35) A

Varovalka A

Povezovalnih cevi Tekoèina - plin mm

Max. dolžina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Max. višina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Model Zunanja enota

OGREVANJE Temperatura ogrevne vode

A7/... Nominalna moè kW

Poraba energije 1 kW

COP - grelno število

Zajamèeno obmoèje delovanja (temperatura) °C

Nazivni pretok vode Nominalno l/min

Temperatura vode Maksimalna °C

(VxŠxG)

(VxŠxG)

75 75 75

5G 2,5

16

32,1

71VHA2 100VHA2 100YHA2 125YHA2

1

11,2
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PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP

60V 71V 100V 100Y 125V 125Y 140V 140Y

3600 3600 6600 7200 7200

48 48 51 52 52

943 x 950 x 330 943 x 950 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330

67 67 116 124 116 126 118 132

3G 2,5 3G 4 3G 6 5G 2,5 3G 6 5G 2,5 3G 6 5G 2,5

7,20 8,40 11,80 4,1 15,0 5,2 18,2 6,2

25 25 32 16 32 16 40 16

50 50 75 75 75

30 30 30 30 30

PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP

60VHA4 71VHA4 100VHA4 100YHA4 125VHA4 125YHA4 140VHA4 140YHA4

W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 11,2 11,2 11,2 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 14,0

1,64 2,15 3,01 1,91 2,51 3,49 2,67 3,51 4,71 3,39 4,53 9,5 4,13 5,37 6,11

4,27 3,26 2,33 4,19 3 19 2 29 4 19 3 19 2 38 4 13 3 09 2 3 3,87 2,98 2,29

-20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

20,1 22,9 32,1 40,1 45,9

55 3 55 3 55 3 55 3 55 3

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN14511, torej vkljuèno z vhodno moèjo obtoène èrpalke
2 Merjeno 1 meter od zunanje enote 
3  Do temperature -5° C, brez dodatnega elektriènega grelca (50° C do -10° C)
4 Z uporabo dodatnega elektriènega grelca

NOTRANJA VODNA ENOTA  

Prostornine Topla sanitarna voda  litrov 

 Voda za gretje litrov 

Ekspanzijska posoda litrov 

Maksimalna temperatura vode °C

Maksimalni pritisk (ogrevalni sistem / sanitarna voda) bar

 Moè elektriènega grelca (napajanje) kW

Obtoèna èrpalka tip

Dimenzije mm

Teža Prazna kg

Polna kg

Premer povezovalnih cevi - voda "

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Varovalka A

ZUNANJA ENOTA

Pretok zraka m3/h

Raven hrupa 2 dB(A)

Dimenzije mm

Teža kg

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Obratovalni tok Nominalna moè (A7/W35) A

Varovalka A

Povezovalnih cevi Tekoèina - plin mm

Max. dolžina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Max. višina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Model Zunanja enota

OGREVANJE

A7/... Nominalna moè kW

Poraba energije 1 kW

COP - grelno število

Zajamèeno obmoèje delovanja (temperatura) °C

Nazivni pretok vode Nominalno l/min

Temperatura vode Maksimalna °C

(VxŠxG)

(VxŠxG)

1

9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88

1 / 50 / 230 3/50/4001 / 50 / 230 1/50/230 3/50/4001/50/230 3/50/4001/50/230

EHST18A-YB9
EHST18B-YB9

EHST30B-YB9

185 280

45 75

12 12

max 55 3/ 75 4 max 55 3/ 75 4

2,5 / 9 2,5 / 9

9 (trifazno) 9 (trifazno)

Wilo Star RS25/6-3

147 200

377 555

7/8 1 1/8

3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

5G 2,5

16

5G 2,5

16

5 Z zunanjimi enotami PUHZ-RP 60/71 se uporablja notranja enota EHST18A-YB9

5

1920 x 600 x 650 1960 x 700 x 750

Wilo Star RS25/6-3

Temperatura ogrevne vode

, , ,, , ,, ,

tEHnični podatki ECodan - poWEr invErtEr

PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP

60V 71V 100V 100Y 125V 125Y 140V 140Y

3600 3600 6600 7200 7200

48 48 51 52 52

943 x 950 x 330 943 x 950 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330

67 67 116 124 116 126 118 132

3G 2,5 3G 4 3G 6 5G 2,5 3G 6 5G 2,5 3G 6 5G 2,5

7,20 8,40 11,80 4,1 15,0 5,2 18,2 6,2

25 25 32 16 32 16 40 16

50 50 75 75 75

30 30 30 30 30

PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP

60VHA4 71VHA4 100VHA4 100YHA4 125VHA4 125YHA4 140VHA4 140YHA4

W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 11,2 11,2 11,2 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 14,0

1,64 2,15 3,01 1,91 2,51 3,49 2,67 3,51 4,71 3,39 4,53 9,5 4,13 5,37 6,11

4,27 3,26 2,33 4,19 3 19 2 29 4 19 3 19 2 38 4 13 3 09 2 3 3,87 2,98 2,29

-20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

20,1 22,9 32,1 40,1 45,9

55 3 55 3 55 3 55 3 55 3

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN14511, torej vkljuèno z vhodno moèjo obtoène èrpalke
2 Merjeno 1 meter od zunanje enote 
3  Do temperature -5° C, brez dodatnega elektriènega grelca (50° C do -10° C)
4 Z uporabo dodatnega elektriènega grelca

NOTRANJA VODNA ENOTA  

Prostornine Topla sanitarna voda  litrov 

 Voda za gretje litrov 

Ekspanzijska posoda litrov 

Maksimalna temperatura vode °C

Maksimalni pritisk (ogrevalni sistem / sanitarna voda) bar

 Moè elektriènega grelca (napajanje) kW

Obtoèna èrpalka tip

Dimenzije mm

Teža Prazna kg

Polna kg

Premer povezovalnih cevi - voda "

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Varovalka A

ZUNANJA ENOTA

Pretok zraka m3/h

Raven hrupa 2 dB(A)

Dimenzije mm

Teža kg

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Obratovalni tok Nominalna moè (A7/W35) A

Varovalka A

Povezovalnih cevi Tekoèina - plin mm

Max. dolžina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Max. višina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Model Zunanja enota

OGREVANJE

A7/... Nominalna moè kW

Poraba energije 1 kW

COP - grelno število

Zajamèeno obmoèje delovanja (temperatura) °C

Nazivni pretok vode Nominalno l/min

Temperatura vode Maksimalna °C

(VxŠxG)

(VxŠxG)

1

9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88

1 / 50 / 230 3/50/4001 / 50 / 230 1/50/230 3/50/4001/50/230 3/50/4001/50/230

EHST18A-YB9
EHST18B-YB9

EHST30B-YB9

185 280

45 75

12 12

max 55 3/ 75 4 max 55 3/ 75 4

2,5 / 9 2,5 / 9

9 (trifazno) 9 (trifazno)

Wilo Star RS25/6-3

147 200

377 555

7/8 1 1/8

3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

5G 2,5

16

5G 2,5

16

5 Z zunanjimi enotami PUHZ-RP 60/71 se uporablja notranja enota EHST18A-YB9

5

1920 x 600 x 650 1960 x 700 x 750

Wilo Star RS25/6-3

Temperatura ogrevne vode

, , ,, , ,, ,

PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP

60V 71V 100V 100Y 125V 125Y 140V 140Y

3600 3600 6600 7200 7200

48 48 51 52 52

943 x 950 x 330 943 x 950 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330

67 67 116 124 116 126 118 132

3G 2,5 3G 4 3G 6 5G 2,5 3G 6 5G 2,5 3G 6 5G 2,5

7,20 8,40 11,80 4,1 15,0 5,2 18,2 6,2

25 25 32 16 32 16 40 16

50 50 75 75 75

30 30 30 30 30

PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP PUHZ-RP

60VHA4 71VHA4 100VHA4 100YHA4 125VHA4 125YHA4 140VHA4 140YHA4

W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55

7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 11,2 11,2 11,2 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 14,0

1,64 2,15 3,01 1,91 2,51 3,49 2,67 3,51 4,71 3,39 4,53 9,5 4,13 5,37 6,11

4,27 3,26 2,33 4,19 3 19 2 29 4 19 3 19 2 38 4 13 3 09 2 3 3,87 2,98 2,29

-20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

20,1 22,9 32,1 40,1 45,9

55 3 55 3 55 3 55 3 55 3

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN14511, torej vkljuèno z vhodno moèjo obtoène èrpalke
2 Merjeno 1 meter od zunanje enote 
3  Do temperature -5° C, brez dodatnega elektriènega grelca (50° C do -10° C)
4 Z uporabo dodatnega elektriènega grelca

NOTRANJA VODNA ENOTA  

Prostornine Topla sanitarna voda  litrov 

 Voda za gretje litrov 

Ekspanzijska posoda litrov 

Maksimalna temperatura vode °C

Maksimalni pritisk (ogrevalni sistem / sanitarna voda) bar

 Moè elektriènega grelca (napajanje) kW

Obtoèna èrpalka tip

Dimenzije mm

Teža Prazna kg

Polna kg

Premer povezovalnih cevi - voda "

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Varovalka A

ZUNANJA ENOTA

Pretok zraka m3/h

Raven hrupa 2 dB(A)

Dimenzije mm

Teža kg

 Napajanje f / Hz / V

 Napajalni kabel mm2

Obratovalni tok Nominalna moè (A7/W35) A

Varovalka A

Povezovalnih cevi Tekoèina - plin mm

Max. dolžina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Max. višina (med zunanjo in notranjo enoto) m

Model Zunanja enota

OGREVANJE

A7/... Nominalna moè kW

Poraba energije 1 kW

COP - grelno število

Zajamèeno obmoèje delovanja (temperatura) °C

Nazivni pretok vode Nominalno l/min

Temperatura vode Maksimalna °C

(VxŠxG)

(VxŠxG)

1

9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88

1 / 50 / 230 3/50/4001 / 50 / 230 1/50/230 3/50/4001/50/230 3/50/4001/50/230

EHST18A-YB9
EHST18B-YB9

EHST30B-YB9

185 280

45 75

12 12

max 55 3/ 75 4 max 55 3/ 75 4

2,5 / 9 2,5 / 9

9 (trifazno) 9 (trifazno)

Wilo Star RS25/6-3

147 200

377 555

7/8 1 1/8

3 / 50 / 400 3 / 50 / 400

5G 2,5

16

5G 2,5

16

5 Z zunanjimi enotami PUHZ-RP 60/71 se uporablja notranja enota EHST18A-YB9

5

1920 x 600 x 650 1960 x 700 x 750

Wilo Star RS25/6-3

Temperatura ogrevne vode

, , ,, , ,, ,
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KOMPAKTNA NOTRANJA VODNA ENOTA
EHST18 / EHST30

Dimenzije zunanjih enot in notranje vodne enote (v mm)

Pompe à Chaleur Air-Eau
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25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX
RCS Nanterre B 405247230

01 55 68 56 00
depuis un téléphone portable

www.clim.mitsubishielectric.fr

0810 410 407

les usines Mitsubishi Electric sont certifiées suivant modèle

Document non contractuel. Mitsubishi Electric se réserve le droit d’opérer sans préavis, toutes modifications technique ou de catalogue.
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Pompe à Chaleur Air-Eau
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25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX
RCS Nanterre B 405247230

01 55 68 56 00
depuis un téléphone portable

www.clim.mitsubishielectric.fr

0810 410 407

les usines Mitsubishi Electric sont certifiées suivant modèle

Document non contractuel. Mitsubishi Electric se réserve le droit d’opérer sans préavis, toutes modifications technique ou de catalogue.

14001

A

B

C

EHST18 A = 600
 B = 650
 C = 1920

EHST30 A = 700
 B = 750
 C = 1960

Krivulja vgrajene obtoène èrpalke Wilo Star RS25/6-3

3Pretok v m /h

È
rp

al
n

a 
vi

ši
n

a 
v 

m

Serija ZUBADAN

PUHZ-HRP71 VHA2
PUHZ-HRP100 VHA2/YHA2
PUHZ-HRP125 VHA2

Serija POWER INVERTER 

PUHZ-RP100 VKA2/YKA2
PUHZ-RP125 VKA2/YKA2
PUHZ-RP140 VKA2/YKA2

Serija POWER INVERTER 

PUHZ-RP60 VHA4
PUHZ-RP71 VHA4
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sanitarna voda

sanitarna voda

sanitarna voda

sanitarna voda

1 ogrevalni krog + priprava tople sanitarne vode
neposredni priklop

1.  Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 
2.  Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 
3.  Ventil 
4.  Prelivni ventil

1 ogrevalni krog + priprava tople sanitarne vode
priklop s hidravlično kretnico 
za sisteme, kjer je potreba po večjih pretokih in tlakih

1.  Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 
2.  Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 
3.  Ventil 
4.  Hidravlična kretnica
5. Sekundarna obtočna črpalka

2 ogrevalna kroga + priprava tople sanitarne vode
kombinacija talnega ogrevanja in radiatorjev

1.  Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 
2.  Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 
3.  Ventil 
4. Hidravlična kretnica
5. Sekundarna obtočna črpalka - radiatorji
6.  Mešalni ventil
7.  Sonda za senzor temperature 2 ogrevnega kroga (PAC-EHBT8)
8. Sekundarna obtočna črpalka - talno gretje

ECODAN - primeri izvedbe hidravličnih enštalacij

Kombinacija z obstoječim kotlom + priprava tople sanitarne vode
vzporedna vezava z obstoječim kotlom na olje ali plin

1.  Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 
2.  Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 
3.  Ventil 
4. Hidravlična kretnica
5. Sekundarna obtočna črpalka 
6.  Primarna obtočna črpalka - kotel
7.  Kotel na olje/plin
 



Distributer za Slovenijo:

Toplotna črpalka ECODAN je le del sistema centralnega ogrevanja, zato je njeno pravilno in učinkovito 
delovanje odvisno tudi od strojne instalacije na objektu. Dokument je neobvezujoč. 

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.
Tiskano avgusta 2009 na okolju prijaznem, brez klora beljenem papirju.

www.vitanest.si

Industrijska cesta 9, Kromberk
5000 Nova Gorica, SLO
tel.: +386 (0)5 338-49-99
fax: +386 (0)5 338-49-90
e-mail: vitanest@vitanest.si
http://www.vitanest.si

Prodaja, montaža in servis:
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