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ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (REM CC)
SÚČASŤOU DODÁVKY

TEPELNÉ ČERPADLO S DC INVERTEROM
PRE VONKAJŠIU INŠTALÁCIU - MONOBLOK

Táto séria tepelných čerpadiel vzduch-voda spĺňa zimné a letné požiadavky na pohodlie

v obytných zariadeniach, malých a stredných komerčných budovách.

Jednotka je vhodná pre vonkajšiu inštaláciu a môže produkovať vodu do kúrenia až do 60 ° C. 

Môžu byť použité v systémoch podlahového vykurovania, ventilátorového vykurovania - fancoiy,

radiátorového vykurovania a pre nepriamu výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV) prostredníctvom 

externého zásobníka. (Nie je súčasťou dodávky).

Srdcom tepelného čerpadla je kompresor DC s inverterom, ktorý ponúka od 30% do 120% 

modulovanú kapacitu. Vysoká energetická účinnosť a nízka hladina hluku sú hlavnými vlastnosťami 

RVL-I PLUS. Tepelné čerpadlo môže byť použité ako samostatný generátor ako aj v kombinácii 

s inými zdrojmi energie, ako napríklad elektrokotol alebo plynový kotol.

K čerpadli je dodávaná teplotná sonda pre zásobník na teplú vodu. Externá sonda na meranie

teploty vzduchu (už nainštalovaná na jednotke) zabezpečuje klimatickú kontrolu v režimoch 

vykurovania a chladenia. Všetky tepelné čerpadlá sú kompletne skonštruované a individuálne otestované

vo výrobe Ferroli S.p.A. Inštalácia vyžaduje iba elektrické a vodoinštalačné pripojenia.

Je umiestnený v chránenom priestore, aby sa zjednodušili činnosti údržby. DC invertorový kompresor,

dvoj-rotačný typ, zabezpečuje vysokú dynamickú rovnováhu a znižuje vibrácie. Je umiestnený na gumových 

podložkách pre tlmenie vibrácií a obalené dvojitou vrstvou materiálu absorbujúci zhluk. Okrem toho 

je kompresor vybavený olejovým ohrievačom kľukovej skrine. Obvod zahŕňa výmenník tepla z nerezovej 

ocele, spolu s ohrievačom proti zamrznutiu, elektronický expanzný ventil, 4-cestný ventil, rebrovaný

výmenník pozostávajúci z medených rúr a hliníkových rebier, axiálnych ventilátorov s jednosmerným

motorom s bezpečnostnými mriežkami. Riadenie premenlivej rýchlosti ventilátorov umožňuje správnu 

prevádzku v prípade nízkych vonkajších teplôt - v režime chladenia - alebo teplého vonkajšieho prostredia

v režime vykurovania.

Je umiestnený v priestore chránenom proti prúdeniu vzduchu. Obsahuje elektronické

čerpadlo, spínač toku vody, automatický odvzdušňovací ventil, tlakomer vody, expanznú 

nádobu, bezpečnosťtný ventil, vodný filter. Doskový výmenník tepla a potrubie sú tepelne izolované,

aby sa zabránilo kondenzácii na vonkajšej strane a na zníženie tepelných strát.

- electrický BOOSTER (záložný ohrievač) vhodný pre vnútornú inštaláciu, pozostáva

z elektrického vykurovania - prvok (3kW, 230V-1-50) namontovaný vnútri lakovanej plechovej

skrinky, spolu s elektrickým ovládacím panelom. Používa sa aj ako záloha mimo prevádzkových 

limitných podmienok alebo pre alarm.

- gumené antivibračná sada

- akumulačný zásobník o objeme 60 litrov, tepelne izolovaný, cylinder vo vnútri boxu, ktorý je možné

umiestniť pod tepelné čerpadlo.

Integrovaný regulátor riadi inverterový systém a správne fungovanie kompresora. Integruje reguláciu

algoritmov založených na vopred nastavených klimatických krivkách, ktoré môže zvoliť užívateľ.

Potom je možné nastavovať TÚV program, poplachové upozornenia, anti-seize funckiu čerpadla

a integráciu s externými zdrojmi vykurovania.

Užívateľské rozhranie - umožňuje nasledujúce operácie:

- SYSTÉM VYKUROVANIA A CHLADENIA Zariadenie, keď je aktívne v režime kúrenia alebo

chladenia, moduluje frekvenciu kompresora s cieľom udržať teplotu systému na požadovanú hodnotu.

- PRODUKCIA TEPLEJ VODY (TUV) Jednotka pracuje v režime vykurovania na dosiahnutie a udržanie

teploty v zásobníku TÚV na požadovanú hodnotu. Je potrebný trojcestný prepínací ventil (nie je súčasťou 

dodávky).

- DOPLNKOVÉ ZDROJE OHREVU (kotol alebo elektrický vykurovací článok). V závislosti od nastavených 

parametrov tieto zdroje môžu byť zaintegrované do prevádzky s tepelným čerpadlom. Externé zdroje môžu

byť zapnuté do pohotovostného režimu ako záloha, v prípade, že tepelné čerpadlo nemôže fungovať z dôvodu

chyby alebo prevádzkových limitovaných teplôt.

- TICHÝ REŽIM Ak je táto funkcia povolená, je možné naplánovať až 2 režimy (normálny nočný /

odpočinkový) Zariadenie pracuje v režime s nízkym šumom. Maximálna frekvencia kompresora sa tak zníži, 

spolu s rýchlosťou ventilátora. Akustický pokles je možné nastaviť v dvoch úrovniach.

- ĎIAĽKOVÉ ON / OFF Jednotku je možné vypnúť alebo zapnút ďiaľkovo cez ON / OFF kontakt

- POŽIADAVKA NA VYKUROVANIE / CHLADENIE cez externé kontakty. Jednotka sa môže aktivovať 

v režime vykurovania alebo chladenia dvomi externými kontaktami (napr. priestorové termostaty).

- ECO / COMFORT Je možné definovať denné časové pásma a zodpovedajúcu nastavenú hodnotu pre 

režimy ECO a COMFORT, buď pri prevádzke vykurovania alebo chladenia.

- TÝŽDENNÝ ČASOVAČ Naplánovanie 6 časových pásiem na každý deň v týždni so špecifikáciou

prevádzkového režimu (CHADENIE / VYKUROVANIE / TUV) a požadovanú hodnotu.

- PROTIMRAZOVÁ OCHRANA pri mrazoch pod - 20°C sa aktivuje protimrazová ochrana, vďaka

zásahu všetkých dostupných zdrojov ochrany - elektrickým elementom na doskovom výmenníku a 

záložný ohrievač (booster), ktorý je dodávaný na požiadanie.



ROZMERY

mod. 5 - 7                                                                                            mod. 10 - 14 - 14T

MODEL 5 7 10 14 14T
Package dimensions (mm) 1500x1140x450 1475x1580x440 1475x1580x440
Net weight \ Gross weight (kg) 99 / 117 157 / 178 172 / 193

MODEL 5 7 10 14 14T
A (mm)                                         1000                                                   1500

teplota vody v systéme °C
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cez doplnkový elektrický
element alebo kotol

Rozmery balenia (mm)
Čistá/Hrubá hmotnosť (kg)

PREVÁDZKOVÉ LIMITY

MINIMÁLNE VZDIAENOSTI

Vykurovanie TUV Chladenie

teplota TUV °C teplota vody v systéme °C
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60 l akumulačný zásobník - doplnkové príslušenstvo 60 l akumulačný zásobník - doplnkové príslušenstvo

cez doplnkový elektrický
element alebo kotol



ERP

MODEL                                                                           5                        7                        10                      14                      14T

A+ A+ A+ A+ A++

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

ACCESSORIES DESCRIPTIOn
2C0970AF Elektrický element 3kw 230-1-50
2C0970BF Snímač prietoku v systéme (10 mt)
2C0970CF Gumená antivibračná sada RVL I Plus
2C0970DF 60 akumuačný zásobník RVL I Plus

KÓDOVÉ OZNAČENIE                                        2C09700I           2C09701I           2C09702I            2C09703I           2C09704I

Energetická účinnosť ERP: pri teplote vody 55°C

Energetická účinnosť ERP: pri teplote vody 35°C

TECHNICKÉ DÁTA

Hodnoty sú uvedené bez doplnkového príslušenstva
Dáta deklarované podľa EN 14511
EER (Energy Efficiency Ratio) = Pomer celkovej chladiacej kapacity k účinnému
príkonu jednotky.
COP (Coefficient Of Performance) = 

A35W7
A35W18
A7W45
A7W35

- Modely 5 7 10 14 14T

A
7
W

3
5

Výkon vykurovania
nom 4580 6550 10430 14760 14100 W

min-max 1566 - 8884 2050 - 10910 3586 - 13395 5207 - 16595 4715 - 16763 W

Príkon
nom 970 1450 2280 3400 3260 W

min-max 327 - 2226 448 - 2734 771 - 3848 1178 - 4768 1077 - 4816 W
COP 4,72 4,52 4,57 4,34 4,33 W/W
Prietok vody 788 1127 1794 2539 2425 l/h
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Výkon vykurovania
nom 4670 6690 10170 14080 14110 W

min-max 1581 - 6238 2047 - 7661 3429 - 12207 4870 - 15123 4626 - 15276 W

Príkon
nom 1430 2050 3080 4470 4460 W

min-max 478 - 1944 623 - 2387 1025 - 3948 1525 - 4892 1451 - 4941 W
COP 3,27 3,26 3,30 3,15 3,16 W/W
Prietok vody 803 1151 1749 2422 2427 l/h

A
3
5
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1
8 Výkon chladenia

nom 4550 6450 10250 14610 14030 W
min-max 2255 - 8818 2788 - 10829 5037 - 14203 6423 - 17596 5873 - 17774 W

Príkon
nom 1000 1470 2060 3320 3260 W

min-max 448 - 2447 581 - 3022 931 - 3867 1314 - 4791 1269 - 4839 W
EER 4,55 4,39 4,98 4,40 4,30 W/W
Prietok vody 783 1109 1763 2513 2413 l/h

A
3
5
W

7 Výkon chadenia
nom 4550 6710 10440 12950 13800 W

min-max 1454 - 5524 1850 - 7136 3485 - 11364 4435 - 13629 4480 - 14566 W

Príkon
nom 1550 2570 3280 4530 5140 W

min-max 483 - 2097 687 - 3029 1077 - 4249 1520 - 5500 1649 - 6288 W
EER 2,94 2,61 3,18 2,86 2,68 W/W
Prietok vody 783 1154 1796 2227 2374 l/h

Pomer celkovej vykurovacej kapacity 
k účinnému príkonu jednotky.

= zdroj: vzduch 35°C d.b./ sústava: voda spiatočka 12°C prívod 7°C
= zdroj: vzduch 35°C d.b./ sústava: voda spiatočka 23°C prívod 18°C
= zdroj: vzduch 7°C d.b. 6°C w.b./ sústava: voda spiatočka 40°C prívod 45°C
= zdroj: vzduch 7°C d.b. 6°C w.b./ sústava: voda spiatočka 30°C prívod 35°C

Modely 5 7 10 14 14T

Napájanie 220-240V~ 50Hz, 1 Fáza
380-415V~ 50Hz,

3 Fázy + N
V-F-Hz

Typ kompresora Dvojitý otočný DC -
Počet kompresorov / Počet okruhov 1 / 1 n°
Typ výmenníku Nerezový doskový výmenník -
Záložný zdroj pre výmenník Rebrovaný medený výmenník -
Typ ventilátorov DC axial -
Počet ventilátorov 1 2 n°
Objem expanznej nádoby 2 5 l
Poistný ventil 3 bar
Hydrauické fitingy 1" M 1-1/4" M “
Minimálny objem vody v systéme 20 l
TUV zásobník - min. plocha výmenníka 1,4 1,7 m2

Typ chladiva R410A -
Použité chladivo v jednotke 2,40 3,60 kg
Typ riadenia Ďiaľkové káblové -
SWL - hodnota akustického tlaku * 61 65 66 71 71 dB(A)
SPL - hodnota akustického tlaku od 1 m ** 46 50 51 56 56 dB(A)
Maximálny prúd 16 16 32 32 16 A

* SWL = hodn. akust. tlaku, podľa 1x10-12 W. 2x10-5 Pa.

VŠEOBECNÉ DÁTA

Príslušenstvo Popis

Akustické hodnoty v dB (A) merané štandardov ISO 9614.

** SPL = hodnoty akustického tlaku, podľa 
Hodnoty akustického tlaku sú merané podľa ISO-3744.


