
HeatPro 
 Високотемпературна серия

R410A + EVI
• Висока надеждност
• Повишена топлинна мощност
• До 65 °С изходяща вода
• Добра сезонна ефективност

За БГВ и жилищно отопление

Работен диапазон от -30°С до 45°С



Широко приложение

PHNIX Специална термопомпена технология

Висок COP До 65 °С температура на водата

Температура на водата (°C)

HeatPro серия Стандартна 

Външна температура (°C)

Благодарение на хладилния агент R410A и 
циркулационния метод на загряване, PHNIX 
HeatPro термопомпи поддържат по-висок 
СОР до 4.67.

Благодарение на EVI технологията, HeatPro серията раз-
полага с широк работен температурен диапазон. Това 
означава, че те могат да достигнат висока темпера-
тура на водата (55-65 °C) дори при студен климат, ва-
риращ от -20°С до +45°С  и да работят безопасно и на-
деждно при температура до -30°С с технологията
Wet Injection.

Захранване с топла вода

Хотели, Болници, SPA, Почивни центрове

Хотели

SPA

Бани

Термопомпа PHNIX

Буферен съд

Отопление

Топла водаБаня



КОМПРЕСОР COPELAND 
R410A EVI

SUPERHEAT
УПРАВЛЕНИЕ

НАДЕЖДЕН 
ТОПЛООБМЕННИК

• Аксиално и радиално съответ-
ствие за по-висока надеждност

• EVI технология:
   - 25% допълнителен отоплите-
лен капацитет, 
   - 10% по-висок СОР за отопление 

• Два компресора при някои моде-
ли за по-добра сезонна ефектив-
ност

• TEV увеличава капацитета на 
отопление и удължава експлоата-
ционния живот

• EEV увеличава СОР и ограничава 
температурата под безопасно 
ниво

• По-малко време за размразяване 
и по-голяма икономия на енергия

• Без замръзване дори при изключе-
но захранване за 20 часа при -З0°С

• PHNIX патентован топлооб-
менник за R410A

• Цяла изолация с ниски топлинни 
загуби

• Моноблок дизайн за спестяване 
на място

Отопление / Топла вода за жилища:

Къщи, Апартаменти, Вили.

Подово
отопление

Баня

Топла вода

Вентилаторен 
конвектор

Термопомпа PHNIX
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Бруто тегло

Макс. изходяща t°  на водата

Бруто тегло

Шум

Дебит на водния поток

Отоплителна мощност (kW)

Тип компресор

Топла вода (L/h)

Транспортни размери (L/W/H)

Кондензатор Тръба в тялото на топлообменника

Тип на агента

Препоръчителна ΔТ

COP (W/W)

Брой вентилатори

Консумация ел. ен. (kW)

Макс. ток

Консумация ел. ен. (kW)

**Отопление
А7/6°С, W30°C/ 35°С

*Отопление
А7/6°С, W50°C/ 55°С

Топла вода
А20/15°С ,W15°C до 55°С

Тегло

Препоръч. изходяща t° на водата

Бруто тегло

Водно присъединяване

Консумация мотор вентилатор

COP (W/W)

Ел. захранване

COP (W/W)

Размери (L/W/H)

Диапазон на работа

Тип на въздушния поток ВертикаленХоризонтален

Спад на налягане

Консумация ел. енергия (kW)

Брой компесори

Отоплителна мощност (kW)

Макс. консум. енергия

Отоплителна мощност  (kW)

Модел


