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BODI MODER - MISLI ZELENO

Ogrevanje in hlajenje z brezplačno energijo iz okolice

Toplotne črpalke so sodoben in eden izmed najbolj ekonomičnih ter okolju prijaznih načinov ogrevanja in hlajenja prostorov ter priprave 

sanitarne vode. Preverjen in tehnološko izpopoljen princip kroženja hladiva med komponentami toplotne črpalke (uparjalnik, kompresor, 

ekspanzijski ventil in kondenzator) omogoča energetsko izredno učinkovit zajem toplotne energije okolice (zrak, zemlja, podtalnica) ter 

njeno izrabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Tehnosol DE- 8 kW
Tehnosol DE-12 kW
Tehnosol DE-17 kW Tehnosol DE-66 kW

Družina toplotnih črpalk Tehnosol zrak - voda je primerna za ogrevanje in hlajenje širokega 

nabora zgradb - tako eno in več stanovanjskih hiš kot tudi komercialnih in industrijskih 

objektov.

Dolgoleten razvoj in testiranja v laboratoriju in na terenu ter skrben izbor sestavnih 

komponent izključno vrhunskih svetovnih proizvajalcev, kot so Copeland, Emerson, 

Saginomiya in Grundfos, zagotavljajo zanesljivo in učinkovito delovanje toplotnih črpalk 

Tehnosol tudi pri ekstremnih temperaturnih pogojih (do -25°C). Zaradi visoke temperature 

izhodne ogrevalne vode (do 60°C) so toplotne črpalke primerne za uporabo tako v 

novogradnjah kot v starejših objektih. Enostavno jih lahko priključimo tudi k obstoječemu 

načinu ogrevanja (olje, plin, biomasa) in s tem dodatno povečamo učinkovitost sistema. 

Toplotne črpalke Tehnosol zrak - voda v vseh pogledih konkurirajo vodilnim svetovnim 

proizvajalcem, hkrati pa omogočajo občutno krajšo vračilno dobo investicije.

Tehnosol DE-33 kW

Kompaktne toplotne črpalke zrak - voda
OGREVANJE IN HLAJENJE



tehnosol

tel.: +386 1 3623 023
mail: info@tehnosol.si

Tehnosol d.o.o.
Zg. Pirniče 45d
1215 Medvode
Slovenija

www.tehnosol.si
www.zeleno-kupi.si

BODI MODER - MISLI ZELENO

GLAVNE PREDNOSTI:

• preverjena tehnologija

• reverzibilna izvedba: ogrevanje, hlajenje, sanitarna voda

• visoka učinkovitost (grelno število COP >4; A7/W35)

• tiho delovanje

• nizki obratovalni stroški

• delovanje do -25°C

• temperatura izhodne ogrevalne vode do 60°C

• okolju prijazno hladivo

• sistem učinkovitega odtaljevanja in protizmrzovanja

• hitra vračilna doba investicije

• sestavne komponente izključno svetovno priznanih proizvajalcev

Kompaktne toplotne črpalke zrak - voda

Obtočna črpalka 
Grundfos

Ventilator FLH

Kompresor 
Copeland ZW Scroll

Ekspanzijski ventil 
Emerson

Kontrolna enota 
za enostavno 

regulacijo

4-potni ventil 
Saginomiya 

Toplotni 
izmenjevalec 

cev-v-cevi

MODEL Tehnosol DE-8kW Tehnosol DE-12kW Tehnosol DE-17kW Tehnosol DE-33 kW
A  -15°C

Toplotna 
moč

Grelno 
število
COP

4,8 kW 2,5 6,4 kW 2,7 9,5 kW 2,8 22 kW 2,8
A     0°C 6,8 kW 3,3 10,6 kW 3,6 15 kW 3,7 28 kW 3,7
A     7°C 7,9 kW 3,8 12 kW 4,1 17 kW 4,2 33 kW 4,2

A   20°C 10 kW 4,8 14 kW 4,8 19 kW 4,9 38 kW 4,8
Testni pogoji A = Temperatura zunanjega zraka, Temperatura izhodne ogrevalne vode = 35°C

Temp. območje delovanja od -25°C do 45°C

Stopnja zaščite IPX4

Hladivo R417A

Električno napajanje 380V-50Hz
Glasnost (dB(A)) ≤55 ≤60 ≤60 ≤65
Dimenzije (VxŠxG) 1460x820x500 1480x950x500 1480x950x500 1480x1200x920
Masa (kg) 130 175 175 320


