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Теплові насоси

Принцип роботи
теплового насосу
Принцип роботи звичайного кондиціонера заснований на тому, що в
режимі охолодження холодоагент,
киплячий у випарнику внутрішнього
блоку кондиціонера, поглинає тепло
кімнатного повітря і передає його в
конденсатор зовнішнього блоку, де
при конденсації холодоагенту тепло
виділяється і передається навколишньому середовищу. Принцип роботи
теплового насосу зворотній і заснований на зміні напрямку переміщення
тепла в протилежному напрямку.

тиском встановлений розширювальний вентиль, що знижує тиск і температуру холодоагенту. Компресор
і розширювальний вентиль ділять
замкнутий гідравлічний контур на дві
частини: сторону високого тиску і сторону низького тиску. Проходячи через
розширювальний вентиль, частина
рідини випаровується, і температура
потоку знижується.

Системи, які переносять тепло від
менш нагрітого середовища до більш
нагрітого, називають тепловими насосами. Компресор в зовнішньому блоці стискає газоподібний холодоагент,
підвищуючи його тиск і відповідно
температуру до 50- 60°С. Стиснутий
холодоагент надходить у внутрішній
теплообмінник, де конденсується і
нагріває воду, яка надходить до споживачів тепла (фанкойли, радіатори,
Далі потік холодоагенту надходить у
«тепла підлога», система гарячого
теплообмінник (випарник), пов’язаводопостачання). Далі сконденсований з навколишнім середовищем (на- ний холодоагент направляється назад
приклад, повітряний теплообмінник
в зовнішній блок, де після розширюна вулиці). При низькому тиску рідина вального пристрою його тиск падає,
випаровується (перетворюється в газ) а температура знижується нижче
при температурі нижче, ніж темпера- температури навколишнього середотура зовнішнього повітря. В результаті вища. Таким чином, холодне зовнішнє
частина тепла зовнішнього повітря
повітря нагріває холодоагент (відпереходить у внутрішню енергію
дає тепло). У результаті потужність
холодоагенту. Газоподібний холодоа- компресора витрачається лише на
гент знову надходить у компресор, і,
стиснення і переміщення холодоагентаким чином, контур замикається.
ту, а тепло він отримує із зовнішнього
повітря.

Один з можливих варіантів теплового насоса - парокомпресійна холодильна установка, яка складається
з наступних основних компонентів:
компресор, конденсатор, розширювальний вентиль і випарник. Газоподібний холодоагент надходить на
вхід компресора. Компресор стискає
газ, при цьому тиск і температура газу
збільшуються (універсальний газовий закон Менделєєва-Клапейрона).
Гарячий газ подається в теплообмінник, що називається конденсатором, в Діапазон температур зовнішнього повітря для роботи системи в різних
режимах.
якому він охолоджується, передаючи
своє тепло повітрю або воді, і конденсується - переходить у рідкий стан.
Нагрів (опалення +
підігрів води)
Далі на шляху рідини під високим
Охолодження

Нагрів (тільки підігрів води)

1 кВт
електрична
енергія

Компресор
Зовнішній теплообмінник

Внутрішній теплообмінник

Конденсатор

Випарник

3,3 кВт
тепло
зовнішнього
повітря
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Розширювальний
вентиль

4,3 кВт

теплопродуктивність

Схеми використання теплового насосу
Система - нагріву води, тепла підлога та кондиціювання

Гідромодуль
Накопичувальний
бак

R410a

Вода

Зовнішній блок
Тепла підлога

Фанкойл

Система - тепла підлога та кондиціювання

Гідромодуль

R410a

Вода

Зовнішній блок
Тепла підлога

Фанкойл

Система - кондиціювання та нагріву води

Гідромодуль
Накопичувальний
бак

R410a

Вода

Зовнішній блок
Фанкойл
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Призначення мультифункціонального комплексу

Теплові насоси

Мультифункціональні системи MF для кондиціонування та гарячого водопостачання (ГВП) є найсучаснішим типом обладнання
для створення комфортних кліматичних умов життя людини та
раціонального використання енергоресурсів.

Всесвітня тенденція зростання вартості видобувних
енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) внаслідок зменшення
їх запасів і подорожчання
їх видобутку та транспортування змушує нас все
більше використовувати
альтернативні і поновлювані джерела енергії.
Системи MF «повітря-вода»
якраз і відносяться до категорії систем поновлюваних
джерел енергії, що витягають низькопотенційну
теплову енергію з повітря.
Використання максимальної кількості інноваційних
рішень і матеріалів, застосування надійних вузлів
і агрегатів, інверторне
керування компресором і
вентилятором в зовнішньому блоці дозволило досягти
по-справжньому високої
енергоефективності багатофункціональної системи.
Основні функції багатофункціонального комплексу «повітря-вода»
- Обігрів приміщення
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- Охолодження приміщення
(кондиціювання)
- Нагрівання води
- Охолодження приміщення
+ нагрів води
- Обігрів приміщення
+ нагрів води
Як працює багатофункціональний комплекс?
Принцип роботи системи
MF заснований на перенесенні тепла від зовнішнього повітря(з вулиці) в
приміщення при обігріві, і
з приміщення (на вулицю)
при охолодженні. На відміну від традиційних систем
опалення, заснованих на виробленні тепла за рахунок
спалювання твердого палива, газу, нафтопродуктів або
нагрівання електронагрівачами, система MF не виробляє, а тільки переносить
тепло з одного середовища
в інше. За рахунок такого
технічного рішення заощаджується значна кількість
електроенергії, що добре
впливає на використання
ресурсів Землі і істотно

знижує фінансові витрати
власника.
Система MF є дуже енергоефективною та економічною завдяки новітнім
технологічним розробкам
та використанню в якості
холодоагенту R410а, який
здатний переносити тепло
в дуже широкому діапазоні
температур зовнішнього
повітря і не руйнує озоновий шар. Варто відзначити,
що здатність фреону R410а
ефективно переносити тепло в зимовий час, навіть до
-20°С, дивує деяких людей,
а секрет такої ефективності
лежить в наднизькій температурі кипіння фреону
-51°С, і саме різниця температур і новітні технології
робочого циклу дозволяють
системі працювати взимку
настільки ефективно.

Функції системи

У режимі опалення або нагріву води, холодоагент випаровується в зовнішньому блоці
і конденсується у внутрішньому блоці. Через
теплообмін з водою у внутрішньому блоці,
вода поглинає тепло і нагрівається в той час як
холодоагент віддає тепло і конденсуєтся.
У режимі охолодження (кондиціонування), холодоагент конденсується в зовнішньому блоці,
поглинає тепло та випаровується у внутрішньому блоці. Через теплообмін з водою у внутрішньому блоці, температура води і зменшується
і вона звільняє тепло, а холодоагент поглинає
тепло і випаровується.
Користувач може встановлювати температуру
вихідної води за допомогою дротового контролера.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кондиціювання;
Опалення;
Нагрів води;
Кондиціювання та нагрів води;
Опалення та нагрів води;
Аварійний режим;
Швидкий нагрів води;
Режим відпустки;
Примусовий режим роботи;
Тихий режим;
Режим дезинфекції;
Погодозалежний режим роботи;
Видалення повітря з системи.
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Теплові насоси

Ключові переваги
Тепловий насос не просто кондиціонер,
а розумна, надійна та елегантна система
для створення здорового мікроклімату у
Вашому будинку

СУЧАСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
До недавнього часу
система опалення в
приміщенні могла бути
організована на основі
одного з 2-х джерел:
спалюванні різних видів
палива або нагріванні
електрикою. Перший
тип передбачає витрату
непоновлюваних
ресурсів Землі, а також
ризики, пов’язані з
використанням вогню
/ вибухонебезпечних
джерел тепла
в приміщеннях.
Другий використовує
електроенергію, але
дуже обмежений по
ефективності. Сучасна
кліматична система,
створена на базі
багатофункціонального
комплексу MF дозволяє
в кілька разів знизити
енерговитрати
на опалення та
охолодження,
відмовитися від газу та
інших джерел - вогню
/ вибухонебезпечних
джерел минулого
покоління, тим самим
зберігти гроші власника
і підвищивши рівень
безпеки будинку.
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НАДІЙНІСТЬ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

А
ЕКОНОМІЯ
Монтаж системи не
вимагає розробки та
затвердження проекту
з газу і коштовної
процедури прокладання
газу до будинку, а в
порівнянні із звичайним
електрообігрівом
економія очевидна в
різниці коефіцієнтів
енергоефективності.
Наприклад масляний
електрообігрівач
має коефіцієнт
енергоефективності 0.6, а
найсучасніші конвектори
- 0.97 (і це значення є
граничним для таких
систем обігріву). Тепловий
насос серії MF «повітрявода» має коефіцієнт
енергоефективності 4,45, що означає, що на
кожен витрачений кВт
електроенергії система
видає 4,45 кВт тепла.

Істотною перевагою комплексу MF, в порівнянні з
традиційними системами
є його універсальність.
Якщо раніше система опалення могла бути з’єднана
тільки з ГВП, а система
охолодження завжди
була окремою системою,
що вимагало окремих
інженерних робіт з її
встановлення та подальшого обслуговування, то
зараз питання створення
комфортного мікроклімату в будинку вирішується
однією високоефективною системою, що знижує
витрати як на установку,
так і подальше обслуговування.

Багаторічний досвід
команди інженерів, використання високоякісних
матеріалів, просунуте
програмне забезпечення
і великий запас міцності
обладнання дозволяє
випускати найбільш
сучасну і технологічну
кліматичну продукцію,
що задовольняє запитам
навіть найвимогливіших
клієнтів.

ТУРБОТА ПРО
НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЄ
Проблема руйнування
захисного озонового
шару Землі за останні
десятиліття стала відчуватись особливо гостро.
Зараз кожна людина своїми діями може вплинути
на якість життя наших
нащадків. У комплексах
MF використовується
озонобезпечний фреон
R410а і сама система
побудована таким чином,
що викиди СО в атмосферу відсутні, на відміну
від традиційних систем
опалення.

БАГАТОЗАДАЧНІСТЬ

МУЛЬТИСЕЗОННІСТЬ
Теплові насоси можуть
використовуватися одночасно в якості системи
гарячого водопостачання
(ГВП), кондиціонування,
радіаторного опалення та
системи «тепла підлога».

МІНІМАЛЬНІ
ВИТРАТИ НА
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Комплекс MF монтується
аналогічно звичайному
кондиціонеру, що істотно
полегшує монтаж системи. Від внутрішнього
блоку вода подається на
розподільникову гребінку з 2-х і 3-х ходовими
клапанами, після чого йде
стандартне розведення
води по приміщенням на
водяні «теплі підлоги»,
фанкойли і на накопичувальний бак ГВП. Завдяки відсутності процесу
горіння в системі, відсутні
кіптявя і нагар, що істотно
полегшує догляд за системою і щорічні витрати
в порівнянні з обслуговуванням звичайного
кондиціонера.

Інтелектуальна мікропроцесорна автоматика управління системою дозволяє
створити максимально
комфортний мікроклімат
за індивідуальними запитами власника. Комплекс
MF здатний автоматично
змінювати параметри роботи залежно від налаштувань, поточних показань
різних датчиків теператури
(до 7-ми), встановлених
пріоритетів роботи і навіть
часу доби. Такий широкий
діапазон індивідуальних
налаштувань дозволяє
використовувати його ресурси максимально ефективно, отримуючи саме той
результат, який потрібен.
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Зовнішні блоки
Зовнішній блок
ESVMO-SF-MF
Зовнішній блок комплексу MF
забезпечує температурний обмін із
зовнішнім повітрям. У режимі обігріву він забирає тепло з повітря і
передає його в будинок, а в режимі
охолодження навпаки виводить
надлишки тепла на вулицю і охолоджує приміщення.

DC Inverter - технологія

Зовнішній блок поєднує високу
ефективність та енергозбереження в DC - інверторному
двигуні компресора.

Опис
Зовнішній блок складається з наступних частин:

Розміри
Переваги:

• Висока енергоефективність:
• Високоефективний оребреCOP до 4,55.
ний теплообмінник з антико• Приготування гарячої води в
розійним покриттям, що добудь-який час року за рахунок
зволяє використовувати блок в теплової енергії навколишньоумовах агресивного навколиш- го повітря.
нього середовища (навіть на
• Можливість підключення до
морському узбережжі з дуже
фанкойлів, водяного бака-насолоним повітрям)
копичувача, системи «тепла
• Компресор з технологією
підлога».
управління обертами (DC
• Точна підтримка температури
Inverter)
у водяному контурі.
• Обігрів картера компресора • При підключенні до фанкойі обігрів піддону зливу конден- лів можлива робота на охолодсату
ження.
• Діапазон температури зовнішнього повітря від -25 до
+48°С.
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Гідромодулі
Гідромодуль
ESVMG-SF-MF
Внутрішній блок є центром всієї
системи і забезпечує процес теплообміну між фреоном і водою,
циркуляцію води в системі, інтелектуальне управління і додатковий резервний електронагрівач.
Компактний та привабливий
дизайн

Невибагливий до якості води.
Надійна система контролю та
захисту.

Опис
Складові частини внутрішнього
блоку:

• Пластинчастий теплообмінник фреон-вода
• Централізована система
управління
• Блок управління 2-х і 3-х ходовими клапанами
• Циркуляційний насос
• Розширювальний бак
• Додаткові електронагрівачі
для забезпечення працездатності системи в екстрених
ситуаціях
• Вбудований електронагрівач
і водяний насос

Розміри
Переваги:

• Встановлення всередині
приміщення.
• Вбудований електричний
нагрівач і водяний насос.
• Системи контролю й захисту:
запобіжний клапан, повітряний
клапан, реле низького тиску,
реле витрати і манометр, запірний клапан.
• Компактні розміри.
• Нагрів води до 55°С для фанкойлів, до 45°С для системи
«тепла підлога».
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Накопичувальні баки
Накопичувальний бак
ESVMT-SF-MF
Накопичувальний бак для підготовки гарячої води. Комфорт.

Включення в систему Electrolux
водяного накопичувального баку
дозволяє використовувати гарячу
воду для побутових потреб.

Застосування перфорованої
трубки покращує змішування і рівномірний нагрів води.
Нагрів води до температури,
що перевищує 70°C, знищує
більшу частину бактерій, що є у
водопровідній воді.

Опис

Холодна вода подається в нижню
частину баку через трубку на якій
є отвори для більш рівномірної
подачі холодної води, що сприяє

540

620

Здоров’я

• Бак з нержавіючої сталі забезпечує гігієнічність води.

Функція дезінфекції виконується
при високій температурі води (до
70°С) і допомагає запобігти зростанню бактерій, і забезпечити
гігієнічність води.

1620

• Відсутні передчасні запуски.
Більш точну підтримку температури гарячої води забезпечує висока точність і швидкість
підготовки суміші гарячої /
холодної води.
• Відсутні затримки запусків.
Покращена швидкість нагріву
гарячої води дозволяє скоротити час очікування повторного нагріву води в баку.

підвищенню терміну служби бака.

1595

Інтелектуальна система двозонального контролю температури
включення і виключення контролюється верхнім і нижнім датчиками температури, які оновлюють
температуру води в режимі реального часу, забезпечуючи таким
чином оптимальне управління:

Розміри

Переваги:
• Обсяг від

200 до 300 літрів.
• Приготування гарячої води
для побутових потреб (нагрівання від 40 до 80°С).
• Додатковий електронагрівач.
• Корпус бака виготовлений з
нержавіючої сталі і не схильний до корозії.

200L

300L
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Контроль системи
Контролер системи управління
Знаходиться в гідромодулі
Кількість встановлюваних режимів і параметрів, контрольовані
діапазони значень цих параметрів
допоможуть Вам самостійно створити бажану погоду у Вашому домі
в будь-який час року.
Управління:

Програмований пульт управління дозволяє налаштовувати
параметри системи в залежності від часу/доби, дня тижня,
та святкових днів.
Наприклад, можна запрограмувати систему таким чином,
щоб температура в приміщеннях підвищувалася до моменту
Вашого повернення додому, і
навпаки знижувалася вночі.
Таким чином, можна скоротити
експлуатаційні витрати.

Опис
У будь-який момент Ви маєте можливість провести огляд всіх встановлених і поточних значень параметрів і при необхідності внести
коригування в налаштування для
створення максимально комфортного мікроклімату в будинку.
Таймер: запрограмувавши

роботу системи за допомогою
тижневого таймера і встано-

вивши всі необхідні параметри
подобово, Ви зможете вибрати
найбільш раціональний режим
роботи системи, який допоможе Вам мінімізувати витрати
на опалення (охолодження) та
ГВП.
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Теплові насоси

Головні режими
управління
В системі присутнє все, що Вам необхідне,
а саме: зручне управління, надійність
та легкість налаштувань власного
мікроклімату у Вашому будинку цілий рік.

КОНДИЦІЮВАННЯ
ТА НАГРІВ ВОДИ

КОНДИЦІЮВАННЯ
Через регулюючий
клапан, охолоджена
вода подається по
фанкойлах і трубах теплої
підлоги, і за рахунок
теплообміну з внутрішнім
повітрям, температура в
приміщенні знижується
до потрібного діапазону.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ

ОПАЛЕННЯ
Через регулюючий клапан,
нагріта вода подається по
фанкойлах і трубах теплої
підлоги, і за рахунок
теплообміну з внутрішнім
повітрям, температура в
приміщенні підвищується
до необхідного діапазону.

ТИХИЙ РЕЖИМ
Доступний в режимах
кондиціонування, опалення та режимі нагріву води.
У цьому режимі зовнішній
блок буде автоматично
зменшувати шум при
роботі.
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НАГРІВАННЯ
ВОДИ
Через регулюючий клапан,
нагріта вода подається в
теплообмінник бака-накопичувача гарячої води,
і за рахунок теплообміну
з водою всередині бака,
температура гарячої води
підвищується до необхідного діапазону.

В цьому режимі,
систему нагріву води
можна дезинфікувати.
Функція дезинфекції
виконується при високій
температурі води (до 70°
С) і допомагає запобігти
зростанню бактерій, і
забезпечити гігієнічність
води.
Погодозалежний режим:
цей режим доступний
тільки для опалення.
У погодозалежному
режимі, встановлена 
температура (температура
повітря в кімнаті або
температура води на
виході з внутрішнього
блоку) контролюється
і підтримується
автоматично відповідно
до зміни температури
зовнішнього повітря.

Коли заданий режим
охолодження разом з режимом нагріву води, користувач може вибрати і
встановити пріоритетним
один з цих двох режимів.
Налаштування за замовчуванням - це пріоритет
кондиціонування. У цьому
випадку, нагрів води
відбувається тільки за
допомогою електричних
нагрівачів бака-накопичувача гарячої води.
При виборі пріоритетом
нагріву води, тепловий
насос виконує нагрівання
води до заданої температури і після закінчення
нагрівання води переходить на охолодження.

РЕЖИМ ВІДПУСТКИ

ОПАЛЕННЯ ТА
НАГРІВ ВОДИ
Коли заданий режим
опалення разом із
режимом нагріву води,
користувач може вибрати
і встановити пріоритетним один з цих двох
режимів. Налаштування
за замовчуванням - це
пріоритет опаленню. У
цьому випадку, нагрів
води відбувається тільки
за допомогою електричних нагрівачів бака-накопичувача гарячої води.
При виборі пріоритетом
нагріву води, тепловий
насос виконує нагрівання
води до заданої температури і після закінчення
нагрівання води переходить на опалення.

ПОГОДОЗАЛЕЖНИЙ
РЕЖИМ
У цьому режимі,
систему нагріву води
можна дезинфікувати.
Функція дезинфекції
виконується при високій
температурі води (до 70°
С) і допомагає запобігти
зростанню бактерій, і
забезпечити гігієнічність
води.
Погодозалежний режим:
цей режим доступний
тільки для опалення.
У погодозалежному
режимі, встановлена 
температура (температура
повітря в кімнаті або
температури води на
виході з внутрішнього
блоку) контролюється
і підтримується
автоматично відповідно
до зміни температури
зовнішнього повітря.

АВАРІЙНИЙ
РЕЖИМ
Цей режим доступний
тільки для опалення
та нагріву води.
Коли зовнішній блок
зупиняється через
несправності, можна
активувати відповідний
аварійний режим: У
режимі опалення, після
включення аварійного
режиму, опалення може
бути реалізоване тільки
за рахунок електричного
нагрівача внутрішнього
блоку. Коли температура
вихідної води або
температура в приміщенні
буде досягнута,
електричний нагрівач
внутрішнього блоку
відключиться; У режимі
нагріву води, електричний
нагрівач внутрішнього
блоку відключається і
нагрів води відбувається
тільки за допомогою
електричних нагрівачів
бака-накопичувача
гарячої води. Коли нагрів
води буде виконаний
до заданої температури
електричні нагрівачі баканакопичувача гарячої води
вимикаються.

Цей режим доступний
тільки в режимі опалення.
Цей режим встановлюється, щоб підтримувати
температуру в приміщенні
або температуру води в
системі опалення в заданому діапазоні, з тим, щоб
запобігти заморожуванню
водяної системи або захистити наявні в приміщенні
предмети і цінності від
замерзання і пошкодження.
Якщо зовнішній блок зупиняється через несправність,
включиться Аварійний
режим та опалення буде
здійснюватися за рахунок
електричного нагрівача
внутрішнього блоку.

ШВИДКИЙ НАГРІВ
ВОДИ
В цьому режимі нагрів

води відбувається за
допомогою і теплового
насоса і електричних
нагрівачів баканакопичувача гарячої
води.
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Технічні характеристики
Баки-накопичувальні

ESVMT-SF-HP-200-1
ESVMT-SF-HP-200-1(3)
Характеристики
Об’єм баку, л
Потужність електронагрівача, кВт
Діаметр вхідної магістралі з
холодною водою, мм / дюйми
Різьба вхідної магістралі з
холодною водою, дюйми
Діаметр вихідної магістралі з
горячою водою, мм / дюйми
Різьба вихідної магістралі з
горячою водою, дюйми
Діаметр циркулярної води на
вході/виході, мм / дюйми
Різьба циркулярної во ди на вході/
виході
Габарити (ØГхВ), мм
Вага нетто, кг
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ESVMT-SF-HP-200-2
ESVMT-SF-HP-200-2(3)

ESVMT-SF-HP-300-1
ESVMT-SF-HP-300-2
ESVMT-SF-HP-300-1(3) ESVMT-SF-HP-300-2(3)

200

300
3,0
DN15 / 1/2
1/2”Female BSP
DN15 / 1/2
1/2”Female BSP
DN20 / 3/4
3/4”Female BSP

Ø540×1595
68

Ø 620×1620
71

82

87

Технічні характеристики
Мультифункціональних систем (зовнішні блоки)

Характеристики
Електроживлення, В, Фз, Гц
Теплопродуктивність (для підлоги), кВт
Холодопродуктивність (для підлоги), кВт
Споживча потужність в режимі обігріву
(для підлоги), кВт
Споживча потужність в режимі
охолодження (для підлоги), кВт
Теплопродуктивність (для фанкойла), кВт
Холодопродуктивність (для фанкойла), кВт
Споживча потужність в режимі обігрів
(для фанкойла), кВт
Споживча потужність в режимі
охолодження
(для фанкойла), кВт
Холодоагент
Кількість заправленого холодоагенту, г
Рівень шуму дБ(А)
Діаметр газової магістралі, мм (дюйми)
Діаметр рідинної магістралі, мм (дюйми)
Габаритні розміри (ширина/глибина/
висота), м
Вага нетто, кг

ESVMO-SF-MF-60

ESVMO-SF-MF-80

6,5
5,7

9
9,5

1,57

2,17

1,63

ESVMO-SF-MF-100

ESVMO-SF-MF-120

220-240 В, 1ф ,50 Гц
10
10,0

ESVMO-SF-MF-140

12,5
12,5

13,5
13,5

2,44

2,81

3,07

2,57

3,24

3,57

4,09

5,8
5

8,5
7

9
8,5

11
9,5

12
10

1,9

2,79

2,81

3,14

3,48

1,85

2,59

3,15

3,39

3,57

R410а
1700
59
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)

R410а
2100
59
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

R410а
2100
59
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

R410а
3200
57
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

R410а
3200
57
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

980х360х790

980х360х790

980х360х790

900х412х1345

900х412х1345

77

78,5

78,5

106

106

ESVMO-SF-MF-160
Характеристики
Електроживлення, В, Фз, Гц
220-240 В, 1ф ,50 Гц
Теплопродуктивність (для підлоги), кВт
15,5
Холодопродуктивність (для підлоги), кВт
14,5
Споживча потужність в режимі обігріву
3,78
(для підлоги), кВт
Споживча потужність в режимі
4,53
охолодження (для підлоги), кВт
Теплопродуктивність (для фанкойла), кВт
14
Холодопродуктивність (для фанкойла), кВт
10,5
Споживча потужність в режимі обігрів
4
(для фанкойла), кВт
Споживча потужність в режимі
охолодження
3,96
(для фанкойла), кВт
Холодоагент
R410а
Кількість заправленого холодоагенту, г
3200
Рівень шуму дБ(А)
58
Діаметр газової магістралі, мм (дюйми)
15,9 (5/8)
Діаметр рідинної магістралі, мм (дюйми)
9,52 (3/8)
Габаритні розміри (ширина/глибина/
900х412х1345
висота), мм
Вага нетто, кг
106

ESVMO-SF-MF-120(3)

ESVMO-SF-MF-140(3)

ESVMO-SF-MF-160(3)

12,5
13,5

380-415 В, 3ф ,50 Гц
14,2
14,5

15,5
15

2,75

3,23

3,7

3,46

3,92

4,43

11,5
9,5

12,5
10,5

14
11

3,38

3,62

4,12

3,17

3,56

3,73

R410а
3400
57
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

R410а
3400
57
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

R410а
3400
59
15,9 (5/8)
9,52 (3/8)

900х412х1345

900х412х1345

900х412х1345

106

107

106
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Технічні характеристики
Гідромодулі для мультифункціональних систем

Характеристики
Електроживлення, В, Фз, Гц
Споживча потужність (тільки внутр.), кВт
Діаметр рідинної магістралі, мм (дюйми)
Діаметр газової магістралі, мм (дюйми)
Діапазон робочих температур води,
охолодження (фанкойл) оС
Діапазон робочих температур води,
охолодження (підлога) оС
Діапазон робочих температур води, обігрів
(фанкойл) оС
Діапазон робочих температур води, обігрів
(підлога) оС
Тип насосу
Кількість швидкостей насосу
Споживча потужність насосу, кВт
Витрати води насосу, л/хв
Об’єм розширювального баку, л
Тиск води (макс.) розширювального баку, бар
Тиск води (мін.) розширювального баку, бар
Матеріал розширювального баку
Функціональність електричного нагрівача
Кількість ступенів електричного нагрівача
Споживча потужність електричного
нагрівача, кВт
Електроживлення електричного нагрівача,
В, Фз, Гц
Тип теплообмінника
Кількість теплообмінників
Габаритні розміри (ширина/глубина/висота),
мм
Вага нетто, кг
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ESVMG-SFMF-60

ESVMG-SFMF-80

ESVMG-SFMF-100

ESVMG-SFMF-120

ESVMG-SFMF-140

3,2
6.35(1/4)
12.7(1/2)

6,2
9.52(3/8)
15.9(5/8)

220-240 В, 1ф ,50 Гц
6,2
9.52(3/8)
15.9(5/8)

6,2
9.52(3/8)
15.9(5/8)

6,2
9.52(3/8)
15.9(5/8)

7-25
18-25
25-55
25-45
З водним охододженням
3
0,2
12
10
3
1
Нержавіюча сталь
Авто
2
1.5+1.5

3+3
230 В, 1ф, 50 Гц
Паяні пластинчасті шестигранні
1
900×500×324

52

52

52

53

53

Технічні характеристики
Гідромодулі для мультифункціональних систем

ESVMG-SF-MF-160
Характеристики
Електроживлення, В, Фз, Гц
220-240 В, 1ф ,50 Гц
Споживча потужність (тільки внутр.), кВт
Діаметр рідинної магістралі, мм (дюйми)
Діаметр газової магістралі, мм (дюйми)
Діапазон робочих температур води,
охолодження (фанкойл) оС
Діапазон робочих температур води,
охолодження (підлога) оС
Діапазон робочих температур води, обігрів
(фанкойл) оС
Діапазон робочих температур води, обігрів
(підлога) оС
Тип насосу
Кількість швидкостей насосу
Споживча потужність насосу, кВт
Витрати води насосу, л/хв
Об’єм розширювального баку, л
Тиск води (макс.) розширювального баку, бар
Тиск води (мін.) розширювального баку, бар
Матеріал розширювального баку
Функціональність електричного нагрівача
Кількість ступенів електричного нагрівача
2
Споживча потужність електричного
3+3
нагрівача, кВт
Електроживлення електричного нагрівача,
230 В, 1ф, 50 Гц
В, Фз, Гц
Тип теплообмінника
Кількість теплообмінників
Габаритні розміри (ширина/глубина/висота),
мм
Вага нетто, кг
57

ESVMG-SFMF-120(3)

ESVMG-SFMF-140(3)

ESVMG-SFMF-160(3)

380-415 В, 3ф, 50 Гц
6,2
9.52(3/8)
15.9(5/8)
7-25
18-25
25-55
25-45
З водним охододженням
3
0,2
12
10
3
1
Нержавіюча сталь
Авто
1
6
400 В,3ф, 50 Гц
Паяні пластинчасті шестигранні
1
900×500×324
60

60

60
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Таблиця холодопродуктивності
Коефіцієнт корекції
Температура води
на виході з ТН, °С

Температура зовнішнього повітря, °С

5

25

30

35

40

45

0,995

0,955

0,905

0,855

0,805

6

1,045

1,005

0,955

0,905

0,855

7

1,090

1,050

1,000

0,950

0,900

8

1,145

1,102

1,052

1,000

0,950

9

1,190

1,150

1,100

1,050

1,002

10

1,245

1,200

1,150

1,100

1,050

11

1,290

1,250

1,202

1,152

1,102

12

1,340

1,300

1,252

1,200

1,152

13

1,390

1,350

1,302

1,252

1,202

14

1,442

1,402

1,350

1,302

1,252

15

1,490

1,450

1,400

1,350

1,302

16

1,539

1,502

1,451

1,402

1,350

Примітка:

1. Коефіцієнти дійсні для всіх моделей
2. Розрахунок холодопродуктивності.
Дійсна холодопродуктивність = Холодопродуктивність за номінальних умов* коефіцієнт корекції
холодопродуктивності.
Таблиця теплопродуктивності
Коефіцієнт корекції
Температура зовнішнього повітря, °С

Температура води
на виході з ТН, °С

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0,81

0,91

1,00

1,10

1,18

1,26

1,35

1,41

1,45

35

0,74

0,84

0,93

1,03

1,11

1,19

1,28

1,36

1,41

40

0,67

0,77

0,87

0,96

1,04

1,12

1,20

1,25

1,31

45

0,60

0,70

0,80

0,89

0,97

1,05

1,13

1,19

1,25

50

0,53

0,63

0,73

0,82

0,90

0,98

1,06

1,11

1,18

55

0,46

0,56

0,66

0,74

0,83

0,90

0,98

1,05

1,10

Примітка:

1. Коефіцієнти дійсні для всіх моделей
2. Розрахунок теплопродуктивності.
Дійсна теплопродуктивність = Теплопродуктивність за номінальних умов* коефіцієнт корекції
теплопродуктивності.
Фреонопроводи
Коефіцієнт корекції
Коефіцієнт корекції

Загальна (актуальна) довжина труб, м

Внутрішній блок нижче зовнішнього блока
Різниця висот між
внутрішнім та зовнішнім блоками
Внутрішній блок вище
зовнішнього блока
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7,5 м

10 м

15 м

20 м

25 м

30 м

0м

1

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

5м

1

0,97

0,95

0,93

0,91

0,89

10 м

-

0,96

0,94

0,92

0,9

0,88

15 м

-

-

0,93

0,91

0,89

0,87

0м

1

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

5м

1

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

10 м

-

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

15 м

-

-

0,96

0,94

0,92

0,9

Таблиця теплопродуктивності
Мультифункціональних систем

Модель

ESVMOSF-MF-60 /
ESVMG-SFMF-60
ESVMOSF-MF-80 /
ESVMG-SFMF-80
ESVMO-SFMF-100 /
ESVMG-SFMF-100
ESVMO-SFMF-120 /
ESVMG-SFMF-120
ESVMO-SFMF-140 /
ESVMG-SFMF-140
ESVMO-SFMF-160 /
ESVMG-SFMF-160
ESVMO-SFMF-120(3) /
ESVMG-SFMF-120(3)
ESVMO-SFMF-140(3) /
ESVMG-SFMF-140(3)
ESVMO-SFMF-160(3) /
ESVMG-SFMF-160(3)

Температура зовнішнього
повітря
по сухому
/ вологому термометру, оС
7/6

Для водяної теплої підлоги
при температурі води 35оС (на
виході) і 30оС (на вході)

Для фанкойлів при температурі води 45оС (на виході) і
40оС (на вході)

Для радіаторів при температурі води 55оС (на виході) і
50оС (на вході)

Теплопродуктивність
(кВт)

Споживча потужність
(кВт)

Коефіцієнт
енергоефективності
COP

Теплопродуктивність
(кВт)

Споживча потужність
(кВт)

Коефіцієнт
енергоефективності
COP

Теплопродуктивність
(кВт)

Споживча потужність
(кВт)

Коефіцієнт
енергоефективності
COP

6.50

1.56

4.15

5.80

1.90

3.05

4.55

1.94

2.35

2/1

4.96

1.41

3.52

3.99

1.54

2.60

3.63

1.90

1.91

-7/-8

3.57

1.32

2.71

3.14

1.47

2.14

2.92

1.77

1.65

-15/-16

2.64

1.24

2.12

2.39

1.38

1.74

2.09

1.67

1.25

7/6

9.00

2.17

4.15

8.50

2.78

3.05

6.67

2.89

2.31

2/1

6.89

1.97

3.51

5.88

2.24

2.62

5.32

2.82

1.88

-7/-8

4.82

1.74

2.76

4.61

2.19

2.10

4.29

2.63

1.63

-15/-16

3.56

1.66

2.14

3.51

2.11

1.67

3.10

2.52

1.23

7/6

10.00

2.44

4.10

9.00

2.80

3.20

7.23

3.12

2.32

2/1

7.96

2.27

3.51

6.32

2.40

2.63

5.65

2.99

1.89

-7/-8

5.85

2.09

2.80

5.21

2.76

1.89

4.67

2.82

1.65

-15/-16

4.33

1.99

2.18

4.19

2.65

1.58

3.36

2.67

1.26

7/6

12.50

2.80

4.45

11.00

3.14

3.50

10.20

3.90

2.60

2/1

9.18

2.62

3.50

7.81

2.98

2.62

7.78

3.67

2.12

-7/-8

6.87

2.60

2.64

6.05

2.76

2.19

6.01

3.53

1.70

-15/-16

5.34

2.58

2.07

4.90

2.85

1.72

4.31

3.33

1.29

7/6

13.50

3.07

4.40

12.00

3.48

3.45

11.50

4.42

2.60

2/1

9.54

2.72

3.52

8.26

3.09

2.67

8.12

3.77

2.15

-7/-8

7.55

2.67

2.83

6.61

2.86

2.31

6.24

3.52

1.77

-15/-16

5.68

2.54

2.23

5.12

2.86

1.79

4.57

3.32

1.38

7/6

15.50

3.78

4.10

14.00

4.00

3.50

12.95

4.88

2.65

2/1

13.10

3.68

3.56

8.59

3.29

2.61

9.05

4.53

2.00

-7/-8

8.57

3.39

2.53

8.04

3.53

2.28

7.29

4.37

1.67

-15/-16

6.35

3.23

1.97

5.96

3.42

1.74

5.27

3.82

1.38

7/6

12.50

2.75

4.55

11.50

3.38

3.40

10.80

4.05

2.67

2/1

9.44

2.70

3.50

7.89

3.01

2.62

8.21

4.02

2.04

-7/-8

6.84

2.65

2.58

6.25

3.19

1.96

6.45

3.88

1.66

-15/-16

5.36

2.59

2.07

4.92

3.15

1.56

4.63

3.82

1.21

7/6

14.20

3.23

4.40

12.50

3.62

3.45

11.70

4.50

2.60

2/1

10.15

2.89

3.51

8.35

3.12

2.68

8.15

4.16

1.96

-7/-8

7.96

2.93

2.71

6.83

3.15

2.17

6.45

4.06

1.59

-15/-16

5.98

2.79

2.14

5.36

3.07

1.74

4.82

3.75

1.28

7/6

15.50

3.78

4.10

14.00

4.12

3.40

13.01

5.02

2.59

2/1

13.24

3.57

3.71

8.25

3.11

2.65

8.01

4.03

1.99

-7/-8

8.25

3.34

2.58

8.13

3.36

2.42

7.24

4.45

1.63

-15/-16

5.93

3.12

1.90

5.83

3.29

1.77

5.26

4.19

1.25

Примітка:

1. При всіх тестових замірах, водяний насос відключається, щоб допоміжні нагрівачі внутрішнього блоку були гарантовано відключені.
2. При всіх тестових замірах різниця температур води, на виході з внутрішнього блоку і вході у
внутрішній блок, становила 5оС.
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Електричні характеристики
Мультифункціональних систем

Модель

Електропідключення

Автоматичний
вимикач

Мінімальна площа
поперечного перерізу
проводу заземлення

Мінімальна площа поперечного перерізу проводу електроживлення

Вольт / Фаз / Гц

A

мм2

мм2

32

4

3x4

ESVMG-SF-MF-060
ESVMG-SF-MF-080

50

10

3x10

ESVMG-SF-MF-100

50

10

3x10

ESVMG-SF-MF-120

50

10

3x10

ESVMG-SF-MF-140

50

10

3x10

50

10

3x10

32

4

3x4

ESVMG-SF-MF-160

220-240В / 1~ / 50Гц

ESVMO-SF-MF-060
ESVMO-SF-MF-080

32

4

3x4

ESVMO-SF-MF-100

32

4

3x4

ESVMO-SF-MF-120

32

4

3x4

ESVMO-SF-MF-140

32

4

3x4

ESVMO-SF-MF-160

32

4

3x4

ESVMG-SF-MF-120 (3)

16

1.5

5x1.5

ESVMG-SF-MF-140 (3)

16

1.5

5x1.5

ESVMG-SF-MF-160 (3)

16

1.5

5x1.5

ESVMO-SF-MF-120 (3)

380-415В / 3N~ / 50Гц

10

1.5

5x1.5

ESVMO-SF-MF-140 (3)

10

1.5

5x1.5

ESVMO-SF-MF-160 (3)

16

1.5

5x1.5

Примітка:

1. Додатково необхідна установка автоматичного вимикача. При спрацюванні автоматичного вимикача з захистом від витоку, час відгуку повинен бути менше ніж 0.1 секунди, а значення струму
витоку менше ніж 30 мА.
2. Зазначені діаметри кабелю живлення визначені виходячи з відстані від розподільної шафи до
блоку менш 75м. Якщо відстань від 75м до 150м, діаметр силового кабелю повинен бути збільшений на один типорозмір.
3. Параметри електропідключення повинні відповідати технічним характеристикам устаткування.
4. Монтаж електрообладнання повинні здійснювати кваліфіковані фахівці у відповідності з діючими нормами і правилами.
5. Переконайтеся у надійності заземлення, заземлюючий провід повинен бути належним чином
з’єднаний з системою заземлення будинку.
6. Характеристики вимикача і кабелю живлення, перераховані в таблиці вище, визначені виходячи з максимальної потужності (максимального струму) пристрою.
7. Характеристики кабелю живлення, перераховані в таблиці вище, застосовані до багатожильного мідного кабелю в ізоляції (таким як силовий YJV-кабель в ізоляції із зшитого поліетилену),
використовуваний при температурі 40°С і стійкий до температур до 90°C (дивись міжнародний
стандарт МЕК 60364-5-52). При використанні кабелю іншого типу, характеристики повинні бути
розраховані відповідно до чинних норм і правил.
8. Характеристики автоматичних вимикачів, перераховані в таблиці вище, застосовні до вимикачів з робочою температурою 40°С. При відмінних робочих параметрах, характеристики повинні бути розраховані відповідно до чинних норм та правил.
Підбір теплового насосу
Приклад підбору для системи опалення та гарячого водопостачання (ГВП)
1. Спрощений розрахунок теплової потужності системи опалення.
Вихідні дані:
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Позначення

Показник

Приклад

Заміський будинок з хорошою теплоізоляцією і ПВУ з рекуператорами
S

Опалювальна площа будинку

H

Висота стелі

tЗОВН

Розрахункова температура зовнішнього повітря (в холодний період року)

tВН

Розрахункова температура в середині приміщення (в режимі опалення)

cВ

Питома теплоємність повітря при розрахунковій tвн

РВ

Густина повітря при розрахунковій tвн

1.1.

q

1.2.

k1

100 м2
3м
-22 С (Київ)
о

22оС
1,005 кДж/(кг*К)
1,197 кг/м3

Розрахунок тепловтрат через огороджувальні конструкції: стіни, стеля (кВт):
QТП = S * q = 100 м2 * 0,07 кВт/м2 = 7,00 кВт
де q – питомі тепловтрати з Таблиці 1.
Таблиця 1. Питомі тепловтрати.
Енергозберігаючий будинок (з дуже доброю теплоізоляцією)

50 Вт/м2

Нова сучасна будівля (хороша теплоізоляція)

70 Вт/м2

Стандартний будинок (стандартна теплоізоляція)

90 Вт/м2

Старий будинок (без утеплення сучасними теплоізоляційними матеріалами)

120 Вт/м2

Тепловтрати від системи вентиляції (кВт):
QВЕНТ = S * H * k1 * сВ * PВ * (tвн – tНАР) / 3600 = 100 м2 * 3 м * 0,3 * 1,005 кДж/(кг*К) * 1,197 кг/м3 * 		
(22 оС – (-22 оС)) / 3600 с = 1,32 кВт
де k1 – коефіцієнт що враховує тип вентиляції (кратність циркуляції повітря) з Таблиці 2.
Таблиця 2. Тип вентиляції.
Природня вентиляція

0,6

Примусова вентиляція з рекуператором

0,3

2. Розрахунок теплової потужності системи ГВП (гарячого водопостачання)
Вихідні дані:
n

Кількість мешканців:

4 люд.

l

Добова витрата гарячої води на одну людину:

t

Період роботи ГВП

8 годин

100 л
4,187 кДж/(кг*К)

cW

Теплоємність води

tСР

Середня температура гарячої води:

45 оС

t1

Температура холодної води на вході в бак:

10 оС

t2

Температура гарячої води на виході з баку:

55 оС

2.1.

Загальна витрата гарячої води:
L = n * l * (tСР – t1) / (t2 – t1) = 4 люд. * 100 л * (45оС – 10оС) / (55оС – 10оС) = 311,1 л
2.2.
2.2.
Теплова потужність системи ГВП:
QГВП = L / (t*3600) * cW * (t2 – t1) = 311,1 л / (8 ч * 3600) * 4,187 кДж/(кг*К) * (55оС – 10оС) = 2,04 кВт
3. Розрахунок скоригованої теплопродуктивності.
Вихідні дані:
Приймаємо, точку бівалентності, наприклад, при температурі зовнішнього повітря -7оС.
3.1.
Скоригована теплопродуктивність при температурі точки бівалентності (-7оС):
QКОР = (Qтп + QВЕНТ) * k2 + QГВП = (7,00 + 1,32) * 0,61 + 2,04 = 7,12 кВт
де k2 - коефіцієнт що враховує тепловтрати через огороджувальні конструкції і від системи вентиляції при
температурі точки бівалентності з Таблиці 3.
Таблиця 3. Коефіцієнт k2.
Точка бівалентності (температура зовнішнього повітря)

k2

Коефіцієнт k2

-22 С

1

-15 оС

0,82

о

-7 оС

0,61

+2 оС

0,37

+7 оС

0,24

4. Спрощений розрахунок теплової потужності системи опалення.
Вихідні дані:
У таблиці Теплопродуктивність (на стор. 19) Шукаємо зовнішній блок з теплопродуктивністю 7,12 кВт при температурі
зовнішнього повітря -7оС с.т. / -8оС м.т. і температурі гарячої води на виході з теплового насосу +55оС.
Підходять моделі ESVMO-SF-MF-160 / ESVMG-SF-MF-160 або ESVMO-SF-MF-160 (3) / ESVMG-SF-MF-160 (3). Перша - однофазна, друга - трифазна. При необхідних параметрах їх теплопродуктивність 7,29 кВт і 7,24 кВт відповідно.
Опціонально можна вибрати бак-накопичувач, на 200 л. або 300 л. з однофазним або трифазним підключенням.
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