каталог

Термопомпи
www.pellasx.pl

PELLASX
PELLASX

Съдържание

За нас
PELLASX е най-разпознаваемата марка пелетни горелки в Европа.
Ние се занимаваме с модерни технологии за отоплителни системи от 1992 г. През 2001 г. произведохме първите пелетни горелки. В следващите години на работа, нашата компания подобри дизайна на

PX Futura Air

горелките, като внедри редица иновативни решения, които винаги бяха по-напред от съществуващите дизайни на пазара по отношение на техническата сложност.
За да отговорим на пазарните очаквания, ние разширяваме нашата база за възобновяема енергия с термопомпи с ниска и висока мощност за отопление на битова топла вода, отоплителни и охлаждащи
съоръжения, както и за отопление на водата в басейните.
Нашият строителен отдел следи за техническата съгласуваност и съвместимостта на тези продукти с настоящата продуктова оферта и ние поверихме на нашия технически екип тестове за надеждност.
Същото традиционно най-високо качество на нашите устройства, експлоатационните параметри пред съществуващите на пазара конструкции и разпознаваемият дизайн се продължават в следващите линии за

PX Stabila Air
PX Moderna Air

термопомпи, които представяме в този каталог.
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Futura Air
PX Futura Air
обратима термопомпа въздух / вода

PX FUTURA AIR 20

PX FUTURA AIR са обратими термопомпи ВЪЗДУХ / ВОДА за отопление, охлаждане и приготвяне на битова гореща вода: 8,25; 12,5; 20 kW (A7/W35).
Устройствата са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски експлоатационни разходи. Помпите
използват най-съвременен превъртащ се компресор PANASONIC с инвертор и допълнителен разширителен клапан в технологията EVI, който осигурява

PX FUTURA AIR 8.1

PX FUTURA AIR 12

модулация на мощността в диапазона от 30-100%.
Благодарение на EVI технологията серията помпи PX FUTURA AIR са идеални както за нови, така и за модернизирани сгради, осигурявайки отлични
параметри на работа при всякакви условия. Широкият обхват на работа при външни температури позволява използването на тази серия помпи като
работещи устройства в моновалентен режим.
Особено забележима е възможността за временна работа на термопомпата с повишена температура на потока до 60 ° C.
Интелигентната система за размразяване позволява плавен избор на параметри за намаляване на леда в зависимост от текущата външна
температура, благодарение на което термопомпата постига още по-голяма ефективност.
Серията помпи PX FUTURA AIR са глобални лидери по ефективност в своя клас. Предимството на серията помпи PX FUTURA AIR е изключително тиха
работа.
Помпите са с моноблок дизайн, което означава, че не изискват сложни операции по монтаж, сервиз и поддръжка, а предназначението им
за външен монтаж означава, че инвеститорът не трябва да отделя допълнително помещение за термопомпата в сградата.
Корпусът, изработен от устойчиви на атмосферни влияния материали, позволява дълги години експлоатация в нашата климатична зона.
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PX Futura Air Предимства
• Спестяване на място в сградата поради моноблочната конструкция за външен монтаж.
• Лесен монтаж и опростени формални и законови изисквания за сглобяване.
• Опростено обслужване поради дизайна на моноблока.

A+

• Функционалността позволява устройството да се използва в режими за отопление,

A

охлаждане и гореща вода.
• Електронен разширителен клапан, осигуряващ висок COP и по този начин ниски

B
C
КОП

разходи операция.
• Висока температура на подаване до 60 ° C поради използването на допълнителен
разширителен клапан в EVI технологията.
• Разширен лимит на работа при ниски температури благодарение на EVI технологията.

КОП

• Най-висока ефективност на сезонната работа.
• Екологичен хладилен агент R32.
• Превъртете компресора с инверторна технология за силова модулация.
• Тиха работа на вентилатора.

70 dB(A)

град
движение

50 dB(A)

Умерено
дъжд

• Интелигентна система за размразяване.
• Интелигентна система за управление, позволяваща работа в режим
• едновалентни и двувалентни.

КОП

КОП

• Ниски инвестиционни разходи.
КОП

10 dB(A)

дъх
КОП
Отоплителна
мощност - външна температура (DB / WB) | 2 Капацитет на охлаждане - външна температура (DB / WB) | 3 Температура на водата - връщане / захранване | 4 Консумация на електроенергия в режим на
отопление - външна температура (DB / WB)
1

0 dB(A)

Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на устройствата.
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Температура на водата до 60°C
Благодарение на EVI технологията, помпата PX Futura Air има широк диапазон на работните температури. Помпата може да достигне много високи
температури дори в студен климат. Работи надеждно дори при температура на околната среда от -30 ° C. Всичко благодарение на технологията за
инжектиране на пара.

Термопомпа PX Futura Air
Конвенционални термопомпи
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Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на устройствата.
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Stabila Air
PX Stabila Air
Термопомпа въздух / вода
PX STABILA AIR е линия от обратими термопомпи ВЪЗДУХ / ВОДА за отопление, охлаждане и приготвяне на битова гореща вода с мощност от 6-25kW
(A7 / W35). Устройствата се характеризират с висока ефективност и ниски експлоатационни разходи, което в комбинация с най-високото качество на
изработка позволява дългосрочната им икономическа и безпроблемна работа. Термопомпата PX STABILA AIR 10 е напълно моновалентно устройство,
оборудвано с електрически нагревател, което позволява на термопомпата да работи дори при най-ниски външни температури. Помпите използват
модерен и надежден компресор MITSUBISHI, оборудван с инвертор. Интелигентната система за размразяване в комбинация с уникална система за
разпределение на течността в обменника предотвратява измръзване на дъното на обменника, както и позволява икономична работа на помпата във
функцията за размразяване.
Благодарение на компактния си дизайн и много добрите експлоатационни параметри, помпите от серията PX STABILA AIR са подходящи както за нови,
така и за модернизирани съоръжения, осигурявайки отлични параметри на работа при всякакви условия. Функционалността им е особено ценена
поради предназначението им за външен монтаж, което позволява да се спести място за котелното помещение вътре в сградата.
Помпите имат моноблочен дизайн, така че не изискват сложни операции по монтаж, сервиз и поддръжка. Корпусът, изработен от устойчиви на
атмосферни влияния материали, позволява дълги години експлоатация в нашата климатична зона.
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zalety

PX Stabila Air zalety
Използването на технологията на плъзгащо налягане
• Спестяване на място в сградата поради моноблочната конструкция за

Размразяването

външен монтаж.
• Лесен монтаж и опростени формални и законови изисквания за сглобяване.

времето за размразяване и първоначалното налягане

• Опростено обслужване поради дизайна на моноблока.

Това гарантира висока енергийна ефективност и

• Функционалност, позволяваща устройството да се използва в режими на

производителност на термопомпата.

позволява

точно

отчитане

на

за действителната температура на околната среда.

отопление, охлаждане и гореща вода.
• Неограничен обхват на работа при ниски температури благодарение на вградения нагревател
• електричество.
• Инверторен компресор с широк обхват на модулация на мощността.
• Тиха работа на вентилатора.

Температура на размразяване

GRUNDFOS

PX Stabila

конвенционален
Плъзгащо налягане

• Интелигентна система за размразяване.

Температура на околната среда (°C)

• Няма ефект на замръзнало дъно на топлообменника благодарение на
специалната технология за циркулация на течността.
• Интелигентна система за управление, позволяваща работа в едновалентен режим
• и двувалентни.

Сензор за налягане 1

• Ниски инвестиционни разходи

Благодарение на иновативната технология на потока на
хладилния агент в отоплителния модул, температура на
охлаждащата течност долните медни проводници на
°C

обменника не падат, което осигурява плавен поток без
обледеняване.
Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на устройствата.
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Mistrala Air
PX Moderna Air

PX MODERNA AIR 84

термопомпа въздух-вода
PX MODERNA AIR е обратима термопомпа тип ВЪЗДУХ/ВОДА за отопление, охлаждане и приготвяне на битова гореща вода: 31kW; 43kW; 86kW kW
(A7/W55). Устройствата се характеризират с висока ефективност и ниски експлоатационни разходи, което в комбинация с най-високото качество на
изработка позволява дългосрочната им икономическа и безпроблемна работа. Помпите използват съвременен и надежден компресор тип COPELAND

PX MODERNA AIR 31

PX MODERNA AIR 42

с превъртане с допълнителен разширителен клапан по EVI технология, който позволява на помпите да работят при много ниски външни температури,
както и дава възможност за временна работа на термопомпата с повишена температура на подаване до 60 ° C.

Благодарение на технологията EVI, помпите от серията PX MODERNA AIR са идеално подходящи както за нови, така и за модернизирани съоръжения,
осигурявайки отлични параметри на работа при всякакви условия. Широкият обхват на работа при външни температури позволява използването на
тази серия помпи като работещи устройства в моновалентен режим.
Термопомпите от серията PX MODERNA AIR постигат по-висок КОП благодарение на използването на технологията EEV (електронен разширителен
клапан).
Помпите имат моноблочна конструкция, което означава, че не изискват сложни операции по монтаж, сервиз и поддръжка, а
предназначението им за външен монтаж означава, че инвеститорът не трябва да отделя допълнително помещение за термопомпата в
сградата. Топлоустойчивият обменник може да остане в режим OFF до 20 часа при външна температура от -30 ° C. Корпусът, изработен от
устойчиви на атмосферни влияния материали, позволява дълги години експлоатация в нашата климатична зона.
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zalety

PX Moderna Air zalety
• Спестяване на място в сградата поради моноблочната конструкция за външен
монтаж.
• Лесен монтаж и опростени формални и законови изисквания за сглобяване.
• Опростено обслужване поради дизайна на моноблока.
• Функционалност, позволяваща устройството да се използва в режими на
отопление, охлаждане и гореща вода.
• Електронен разширителен клапан, осигуряващ висок COP и по този начин ниски

Използването на технологията на плъзгащо налягане
Размразяването

позволява

разширителен клапан в EVI технологията.
• Разширен лимит на независима работа при минусови температури до -30 ° C
благодарение на EVI технологията.
• Екологичен хладилен агент R410A.

отчитане

на

времето за размразяване и първоначалното налягане
за действителната температура на околната среда.

мерна единица

Това гарантира висока енергийна ефективност и
производителност на термопомпата.
Температура а размразяване

разходи операция.
• Висока температура на подаване до 60 ° C благодарение на допълнителния

точно

PX Moderna Air

конвенционален

Температура на околната среда
(°C)

42

PX Moderna Air

kW

36,5

50

Консумация на ел.енергия в режим на битова гореща вода 1

kW

7,8

10,8

22

4,67

4,63

4,55

kW

800

1075

2150

Отоплителна мощност 2

kW

31,4

43

86

10,6

14,5

29
2,97

КОП

kW

2,96

2,97

Отоплителна мощност 3

kW

31,1

42

84

7,4

10

20

Консумация на ел.енергия в режим на отопление 3
Охлаждаща мощност4

• COPELAND компресор за превъртане.

Консумация на ел.енергия в режим на охлаждане

• Тиха работа на вентилатора.

EER

4

84

100

Производство на топла вода

Консумация на ел.енергия в режим на отопление 2

Плъзгащо налягане

PX Moderna Air

Отоплителна мощност в режим на битова гореща вода 1

КОП
PX Moderna

31

kW

18

27,3

59

kW

7,5

10,6

21,9

2,4

2,58

2,69

• Кратко време за размразяване.
• Обменник, устойчив на замръзване до 20 часа без мощност при -30 ° C външна
температура.
• Интелигентна система за управление, позволяваща работа в едновалентен режим

Устойчив на замръзване дори при липса на мощност в

• и двувалентни.

продължение на 20 часа при температура от -30 ° C.

• Ниски инвестиционни разходи.

Цялостната изолация гарантира ниски топлинни загуби.
Моноблок конструкция - спестява място.
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1

външна температура: 20 ° C / 15 ° C; температура на водата (студена / топла): 15 ° C / 55 ° C

2

външна температура (DB / WB): 7 ° C / 6 ° C; температура на водата (връщане / захранване) 50 ° C / 55 ° C

3

външна температура (DB / WB): 7 ° C / 6 ° C; Температура на водата (връщане / захранване) 30 ° C / 35 ° C

4

външна температура (DB / WB): 35 ° C / 24 ° C; Температура на водата (връщане / поток) 12 ° C / 7 ° C

Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на устройствата.
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Температура на водата до 60 ° C
Благодарение на EVI технологията въздушната помпа PX Moderna се характеризира с широк диапазон от работни температури. Помпата може да
достигне много високи температури дори в студен климат. Работи надеждно дори при температура на околната среда от -30 ° C. Всичко
благодарение на технологията за инжектиране на пара.

Термопомпа PX Moderna Air
Конвенционални термопомпи
65
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Производителят си запазва правото да променя техническите параметри
на устройствата..
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PellasX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Strefowa 5, 64-920 Piła
tel. +48 67 213 80 40 | www.pellasx.pl | info-pl@pellasx.eu

szukaj nas na

