HP Inverter

solarni siStemi
biomasa
toplotne črpalke

zrak, vir udobja
Č EZ c e l o l e t o
S toplotno črpalko tipa HP Inverter izkoriščate neomejen naraven vir energije in hkrati skrbite za
okolje!
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HP Inverter
T O P L O T N A

Tehnične karakteristike
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Priprava tople sanitarne vode preko
obstoječega kotla, samostojno z
električnim grelnikom, kombiniranim
grelnikom s solarno energijo ali preko
samostojnega grelnika tip BP150 do
500 L
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Č R P A L K A

Funkcionalnost
Drugi ogrevalni vir - elektrika

Upravljalna enota
Diematic iSystem

*Temperatura okoliškega zraka T° +7°C / Temperatura predtoka T° +35°C / EN 14511-2
Dimenzije in teža: V = Višina, Š = Širina, G = Globina
V 600 mm
Š 887 mm
G 365 mm
45 kg

visoka zmogljivost naprave skrbi za vaše udobje
Multi-energetski sistemi: še več prihrankov

Zrak je okolju prijazen in obnovljiv vir energije. Toplotna črpalka
lahko izkorišča to energijo tudi v zimskem času. Tako lahko pozimi
ogrevate in poleti hladite vaše bivalne prostore. Na ta način lahko
privarčujete tudi do 70% energije.

Naj bo to prenova obstoječega objekta, ali pa novogranja,
upravljalna enota Diematic iSystem omogoča kombiniranje
toplotne črpalke z ostalimi viri kot so: solarna energija, plin,
olje in biomasa.

Pametna rešitev ogrevanja
Toplotna črpalka s HP Inverter tehnologijo ter naprednim upravljalnim
sistemom Diematic iSystem omogoča prilagoditev ogrevanja do
stopinje natančno. Izjemno intuitiven sistem, ki ponuja veliko različnih
možnosti nastavitve glede na vaše potrebe in pri tem ves čas skrbi
za varčevanje.

Primer kombiniranja toplotne črpalke HP Inverter s solarnim
grelnikom tople sanitarne vode Dietrisol TRIO, kjer lahko
prihranite do 75% energije* pri ogrevanju objekta in sanitarne
vode.
* Prihranek izračunan v primerjavi z oljnim kotlom starosti 18 do 20 let, brez
regulacije in brez časovnega programatorja

Enostavna namestitev
Toplotna črpalka za izkoriščanje energije okoliškega zraka (princip
zrak/voda) je izredno preprosta za namestitev, saj ne potrebuje
veliko prostora za svoje delovanje. Zaradi svoje kompaktnosti je
idealna tako za novogradnje, kakor tudi pri prenovah obstoječih
objektov.

HP Inverter 6
MR

HP Inverter 8
MR

V 1350 mm
Š 950 mm
G 417 mm
121 in 135 kg
HP Inverter
11 à 16 TR/MR

V 1350 mm
Š 950 mm
G 417 mm
121 in 135 kg
HP Inverter
22 à 27 TR

V 900 mm
Š 600 mm
G 500 mm
70 kg
MIT/IN

BLAGOVNA ZNAMKA ODLIČNOSTI
Skozi 300 letno zgodovino si je podjetje De Dietrich postavljalo zahteve in cilje, ki temeljijo na
resničnih vrednotah: kakovost, zanesljivost, trajnost.
Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje, ima De Dietrich sedaj celovito razumevanje izrabe
različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multi-energijskih sistemih DeDietrich, ki varujejo
naš planet. Zaradi tega so ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich v samem vrhu na
področju inovacij in nudijo optimalno kvaliteto ter dolgo življenjsko dobo.

De Dietrich: izbira Sustainable Comfort ®

Varovanje okolja
Izbira uporabe zraka kot ogrevalnega vira pomeni izbiro varovanja
okolja. Še dodatno pa lahko varujete okolje z namensko odločitvijo,
da ne uporabljate fosilnih goriv za ogrevanje vašega doma in s tem
pripomorete tudi k znižanju emisij toplogrednih plinov v okolje.

ADVANCE: zahtevajte najboljše za vas in naš planet

Uvoznik za Slovenijo:

VETO Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana - Črnuče
T +386 (0)1 580 91 00
F +386 (0)1 580 91 24
info@veto.si, www.veto.si

Pooblaščeno prodajno mesto:

Izkoriščanje energije zraka

Ref. 300027206 - 08/2011. Fotografije niso pogodbeno zavezujoče.

Prihranek energije

V 943 mm
Š 950 mm
G 417 mm
75 kg

<< www.veto.si >>

>>

Okolju prijazno varčevanje energije

>>

Popoln sistem ogrevanja, hlajenja
in priprave tople sanitarne vode

>>

Kompatibilen z ostalimi napravami
za izkoriščanje virov obnovljive
energije

HP Inverter

i n o vat i v n a i n
ekološka tehnologija

1

Visoka učinkovitost, ki vam
zagotavlja ugodje in prihranek

2

HP Inverter odlikuje visoka učinkovitost z izkoristkom delovanja
COP vse do 4,2. Za 1kWh porabljene električne energije
dobite 4,2kWh brezplačne energije.

Do 70% prihranek
energije!
•M
 ajhna poraba energije zahvaljujoč
vgrajeni elektronski obtočni črpalki A
energijskega razreda

• Inverterski način delovanja se odlično prilagaja
dejanskim potrebam ogrevanja in v primerjavi z običajnimi
toplotnimi črpalkami privarčuje do 30% energije.

•S
 amo 36dBA zahvaljujoč
moduliranemu delovanju
kompresorja in ventilatorja

* V primerjavi z 18 do 20 let starim kotlom brez regulacije.

• Nič izpustov CO2, brez fosilnih virov energije.
•O
 kolju prijazen hladilni medij R410A, ki pomaga pri
varovanju ozonske plasti.

PREDNost
100%
naravna
energija

Grelniki TSV
prostornine od
150 do 500 litr.

energije

5

Regulacija Diematic iSystem :
z dotikom do udobja

Multi-energijske
rešitve

raziskav in predstavlja središče ogrevalnega sistema
z namenom upoštevanja vseh vaših ukazov do
najmanjših podrobnosti. Poleg tega pa je tudi:

•S
 e lahko kombinira s
solarnim sistemom, kotlom na
olje, plin ali biomaso.

• inovativen: Visoko tehnološki dizajn z novim
širokim LCD displejem, slovenskim menijev, vrtilno
izbirno tipko ter na dotik občutljivimi tipkami.

Uporabnost v vseh
letnih obdobjih
• Reverzibilni sistem delovanja,
ki lahko ogreva, pohlajuje
ali hladi

Enostavna
vgradnja

Diskretna namestitev
Toplotna črpalka HP Inverter omogoča hitro in enostavno
namestitev tako v novogradnjah, kakor tudi pri prenovah
obstoječih objektov.
• T oplotna črpalka zrak/voda HP Inverter za svoje delovanje
ne potrebuje veliko tlorisno površino, saj lahko
zunanji modul, zaradi svojih kompaktnih dimenzij, postavite
praktično kjerkoli.

3 Diematic iSystem je rezultat De Dietrichovih naprednih

• Rešitev za novogradnje in
prenove obstoječih objektov

• Za svoje delovanje potrebuje
izjemno malo prostora.
• Kompaktne dimenzije
notranjega modula
(90x60x50cm)

•100% čista, obnovljiva energija.

•G
 relnik tople sanitarne vode, skupaj s toplotno črpalko HP
Inverter, zagotavlja učinkovito in hitro pripravo
TSV in v primerjavi s samostojnim električnim ogrevanjem, le
to ogreje 3-krat hitreje.
prednost

• HP Inverter ponuja široko paleto izdelkov z območji delovanja
vse od 6 pa do 27kW in delujejo vse do -20°C zunanje
temperature (razen modelov 6 in 8 MR do -15°C).

Z izbiro toplotne črpalke
HP Inverter varujete naš planet
Z izbiro vgradnje toplotne črpalke HP Inverter zagotavljate
zmanjšanje porabe fosilnih goriv in s tem bistveno
pripomorete k zmanjšanju izpustov emisij CO2 v okolje.

•N
 a takšen način dobite do 70% tople sanitarne vode
brezplačno.

• Zagotovljeno udobje skozi vse letne čase zahvaljujoč
reverzibilnemu
delovanju,
prednost
ki poleg ogrevanja pozimi
do 70%
zagotavlja pohlajevanje oz.
prihranka
hlajenje vašega doma tudi poleti.

Izjemno tiho delovanje!

4

HP Inverter lahko, zahvaljujoč upravljalni enoti Diematic iSystem,
nadzoruje pripravo tople sanitarne vode glede na vaše potrebe.
S priključitvijo grelnika TSV prostornine od 150 do
500 litrov imate zagotovljeno maksimalno ugodje pripravetople sanitarne vode s toplotno črpalko.

Na ta način prihranite vse do 70% energije*

• Optimalno izkoriščanje energije
zraka okolice z izkoristkom delovanja
inverterskega modula do COP 4,2

Udobje priprave tople sanitarne
vode stalno zagotovljeno

•D
 iskreten izgled in izredno tiho delovanje zunanjega
modula - 36dBA.
•N
 otranji modul, čigar dimenzije ne presegajo dimenzij
običajnega stenskega kotla,
PREDNOST
se lahko namesti tudi v majhen
diskreten
in
prostor.

• intuitiven: Enostavno prelistavanje preko menijev.
Vgrajena mini-navodila. Tekstualna osnova. Možnost
poimenovanja posameznega ogrevalnega kroga.

sovpada v

•S
 split sistemom se izognete
vsako okolje
nevarnosti zamrznitve povezovalnih cevi med zunanjim modulom in komponentami
nameščenimi znotraj objekta.

• intelegenten: Širok izbor funkcij ter dodatnih
opcij. Nadzor delovanja več ogrevalnih krogov
hkrati (radiatorji, talno ogrevanje ...) in TSV.
• interaktiven: Možnost brezžičnega nadzora ter
nadzora delovanja preko telefona.

• Delovanje do zunanje
temperature -20°C

HP Inverter

• Diematic iSystem za popoln in
intuitiven nadzor delovanja
• Nadzor delovanja več
ogrevalnih krogov ter ogrevanja
sanitarne vode hkrati

Z NAKUPOM HP INVERTERJA DO SUBVENCIJE
EKO SKLADA

 oločitev modela, ki ustreza vašim
d
potrebam

Visoko zmogljiv
nadzorni sistem

Jug
Novograd.
Samo
ogrevanje
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter

6
8
11
14
16
22
27

Ogrevanje +
Priprava TSV
150 in 200 litrov
150 in 200 litrov
150, 200 litr. in 300 litr.
200 in 300 litrov
200 in 300 litrov
300, 400 in 500 litrov
300, 400 in 500 litrov

Sever
Prenova

Novograd.

Prenova

površina površina površina površina površina površina površina površina površina površina
< 120 m2 > 120 m2 < 120 m2 > 120 m2 > 200 m2 < 120 m2 > 120 m2 < 120 m2 > 120 m2 > 200 m2
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Ti podatki niso zavezujoči in se nanašajo na tipične stanovanjske hiše. Kontaktirajte tehnično službo Veto d.o.o.,
kjer vam bodo z veseljem pomagali poiskati najboljšo možno rešitev glede na vaše potrebe.

•
•

Eko sklad
Slovenski okoljski javni sklad
Eco Fund
Slovenian Environmental Public Fund

