ExoAir

ZelenáEnergie

Výhoda kvality

®

TEPELNÉ ČERPADLO - VZDUCH/VODA

• Vyrobeno kompletně z nerezové
oceli
• Vhodné pro provoz až do -15°C
• Velký výparník a kondenzátor
poskytují maximalní hodnotu
COP
• Dvourychlostní ventilátor s
nízkou hlučností
• Více než 30 let zkušeností

FL IK : 9- 0908-35 6

®

ExoAir

®

efektivní tepelné čerpadlo - vzduch/voda
NEJVYŠŠÍ KVALITY

Vyrobeno kompletně z nerezové oceli, aby vydrželo v drsných
klimatických podmínkách po celý jeho život.

SYSTÉM ODMRAZOVÁNÍ

prověřen severským klimatem.
Zajišťuje řádné fungování i při
velmi nízkých teplotách.

EXTRA VELKÝ VÝPARNÍK

s epoxidově lakovanými hliníkovými lamelami odolávající korozi i
v extrémních podmínkách.

EXTRA ZVUKOVÁ IZOLACE

NASTAVITELNÉ NOHY

VESTAVĚNÝ VENTILÁTOR

SCROLL KOMPRESOR

v okolí kompresoru pohlcující
nízké i vysoké frekvence zvukových vln.

se speciálně tvarovanýmí křídly
z nerezové oceli pro vysoce
účinný a tichý provoz.

z nerezové oceli pro snadnou a
rychlou instalaci.

navržen společností Copeland
speciálně pro provoz tepelných
čerpadel ExoAir.

VPS

®

”Unikátní vnitřní jednotka
přinášející optimální řešení
pro vytápění a ohřev vody v
kombinaci s ExoAir”

vody. Nádrž byla konstruována tak, aby primárně využívala
teplo z nejlevnějšího zdroje energie a teprve v případě zvýšené
poptávky po teplé vodě, z ostatních zdrojů. ExoTank VPS je
vybavena 2 elektrickými topnými tělesy s 9 nebo 12 kW účinkem. Ty jsou automaticky řízeny kontrolní jednotkou ExoTrol.
Pokud je k nádrži ExoTank VPS připojeno také tepelné čerpadlo ExoAir, kontrolní jednotka ovládá i další části jako jsou
kompresor, ventilátor, oběhové čerpadlo nebo BIV ventil.
Jedinečnou výhodou jednotky ExoTank VPS je možnost připojení více externích zdrojů tepla jako jsou krbové vložky, kotel
na dřevo a pelety nebo solární kolektory.

EXOAIR S EXOTANK JE FLEXIBILNÍ
S kombinací ExoAir a ExoTank máte příležitost používat
další doplňkové zdroje energie. Výhodou je, že kromě
bivalentního elektrického zdroje můžete do systému
zapojit sluneční kolektory, krbovou vložku, kotel na
dřevo, pelety nebo plyn. Viz systém zapojení FlexiFuel.
Zvolte náš ExoTank VPS - AIR systém a v budoucnu
budete mít možnost si vybrat nejlevnější zdroj energie.

EXOTANK VPS, 300 nebo 500 litrů
Pohled shora

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
Použitím vnitřní jednotky ExoTank VPS minimalizujete
počet startů tepelného čerpadla a výrazně tak zvýšíte
jeho životnost.
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ExoTank VPS ohřívá teplou užitkovou vodu v dvojitém
tepelném výměníku (viz systém zapojení). Voda přímo
protéká výměníkem a je tedy vyloučen výskyt zdravotně závadných bakterií. Navíc díky unikátnímu difuséru
teplota uvnitř nádrže zůstává rovnoměrně rozvrstvena.
S ExoTank VPS máte vždy jistotu, že budete mít dostatek čerstvé užitkové vody bez bakterií.

Boční pohled

PŘIPOJENÍ
1
2
3
4
5
6
7

Vstup z tepelného čerpadla
Výstup do tepelného čerpadla
Teplá voda
Studená voda
Externí zdroj tepla
BIV-ventil DN 20
Expanzní nádoba

TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Jednotka ExoTank VPS se skládá z tlakové nádoby vyrobené z kvalitní oceli. K dispozici jsou varianty o objemu
300 nebo 500 litrů. Uvnitř nádoby je dvojitý výměník
tepla z homogenní mědi pro přípravu teplé užitkové

ROZMĚRY (mm)
A
VPS 300
VPS 500

B

1530 600
1660 700
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115
130

hmot., kg

128
160

VÝHODY EXOTANK

KONTROLNÍ SYSTÉM
EXOTROL
Kontrolní systém s procesorem je dodáván včetně
propojovací kabeláže, 3 m
dlouhým kabelem pro připojení jednotky ExoTank
VPS a 15 m dlouhým
kabelem pro připojení
tepelného čerpadla.

• Dvojitý tepelný výměník, který optimálně využívá nejlevnější
energii
• Dvě elektrická topná tělesa , 9 nebo 12 kW, řízená jednotkou
ExoTrol
• Spolupráce s více externími zdroji tepla, jako jsou solární
kolektory, krbová vložka, kotel na dřevo nebo pelety.
• Jedinečný difuzér zajišťuje stálou teplotní stratifikaci
• Inteligentní BIV ventil upřednostňující nejlevnější energii
• Zabránění tvorby zdravotně závadných bakterií

Vyberte si nejlevnější
zdroj energie!
Termostat radiátoru
Vnitřní čidlo

ExoAir
ExoTrol

Radiátorové
nebo podlahové vytáp.

Oběh.
čerpadlo

TV SV

BIV směšovací ventil

Vstup
Alt. externí zdroj
tepla.
NOVĚ!
Připojení shora

Efektivní a flexibilní

Euronom FlexiFuel patří mezi jeden z nejvíce flexibilních
sytémů pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Navíc
vám nabízí možnost zvolit nejekonomičtější zdroj energie v
době, kdy dochází k výrazným změnám cen energií.
Všechny výrobky Euronom jsou navrženy tak, aby plně
spolupracovaly s jednotkou ExoTank VPS a také s ostatními zdroji enerige v systému FlexiFuel.
V centru celého systému stojí jednotka ExoTank VPS,
která je vybavena BIV ventilem s možností připojení k různým zdrojům energie, jako jsou solární kolektory, krbová
vložka nebo kotel na pelety a dřevo. Hlavní prioritou tohoto
systému je vždy volba nejlevnějšího druhu energie.

Kontrolní Systém
Výměník tepla pro
užitkovou vodu
Přídavná el. topná
tělesa. Celkový výkon 9
nebo 12 kW

Výstup
Efektivní
difusér
Vstup
z tepelného čerpadla

ExoTrol je procesorem vybavená kontrolní jednotka navržená speciálně pro optimální řízení tepelného čerpadla a
dodatkových zdrojů vytápění. Na základě vnitřní a venkovní teploty a uživatelem nastavené ekvitermní křívce, reguluje jednotka teplotu v podlahovém nebo radiátorovém
okruhu. Doplňkový zdroj tepla je připojen pouze v případě
zvýšené poptávky po teplé vodě nebo v extrémně chladných dnech. S ExoTrol jednotkou už je tedy jen na Vás,
jakou teplotu si zvolíte.
ExoAir může být řízen také kontrolním systémem SOLO.
Tento systém má však méně možností konfigurace.

NOVĚ!
Připojení shora
Výstup
do tepelného čerpadla
Výměník solárních kolektorů (volitelný)
Vstup ze solárních kolektorů
Výstup do solárních
kolektorů

Systém zapojení

Návrh zapojení systému FlexiFuel s
připojením k ExoAir. Obdobně může
být zapojen jakýkoli jiný Euronom produkt nebo váš systém.

VÝHODY SYSTÉMU FlexiFuel
• Flexibilita  - může být kombinován s jinými zdroji tepla
• Vždy volí nejlevnější zdroj energie a šetří tak vaše peníze
• Nízkonákladové efektivní vytápění
• Spojení moderních technologií a dlouhodobých zkušeností
• Zvyšuje hodnotu vašeho majetku
• Šetrný k životnímu prostředí

ExoTank VPS je dostupný
ve dvou velikostech; 300 a
500 litrů.
Řídící systém ExoTrol
je dodáván již s
předpřipravenou kabeláží
pro rychlou a bezpečnou
montáž. Motor přepínače
je součástí BIV ventilu.

ZAŽIJTE SVOBODU
S TEPLEM
OD EURONOMU

VÝHODY EXOAIR

INOVATIVNÍ DODAVATEL

•
•
•
•
•
•
•

Původní společnost Exoverken založená ve Švédském
městě Kalmar začala s výrobou již v roce 1939.
První tepelné čerpadlo vzduch/voda bylo vyrobené v roce
1977, což představuje více než 30 let zkušeností s výrobou tepelných čerpadel tohoto typu. Od té doby společnost
dodala na evropský trh více než 250 tisíc topných systémů.

Extra velký výparník
Optimalizovaný scroll kompresor Copeland
2-rychlostní ventilátor
Třetí generace kontrolního systému pro optimální regulaci
Komponenty z nerezové oceli
Nízká hlučnost
Snadná instalace

Směr rozvoje společnosti je zcela spojen s nejmodernějšími
systémy vytápění, které využívají obnovitelné zdroje energie. Cílem je vyrábět a dodávat výrobky s nízkou spotřebou
energie, které představují tu nejlepší volbu pro životní prostředí dnes a v budoucnu.

®

EXOAIR - TECHNICKÁ DATA
Obsah dodávky
• Stabilní rám a plechy z nerezovové oceli
opatřené izolací snižující hladinu hluku
• Hermetický scrollkompresor a plochý výměník tepla z nerezové oceli s jedinečným
designem
• Extra velký výparník z apoxidovaného hliníku
s měděnými trubkami

ExoTrol řídící jednotka je umístěna v blízkosti
ExoTank a připojena do elektrické sítě (3x400 V).
Součástí je kabeláž s multipinovými konektory k
vzájemnému propojení ExoAir a ExoTank. Elektrická
instalace se tak stáva jednoduchou, rychlou a bezpečnou záležitostí.
ExoTrol obsahuje:
• Ochranu topných těles a kompresoru
• Automatické pojistky 3x10 A
• Základní desku s procesorem
• Display s tlačítky
• Přepínač pro elektrická topná tělesa
• Soft starter
ExoTrol řídí:
• Kompresor
• Dvourychlostní ventilátor
• Oběhové čerpadlo
• 2 ks elektrických topných těles
• BIV směšovací ventil

7,5
R407C

10,5
R407C

16
R407C

3x400 V
6,5 A
Volitelné
19 A

3x400 V
8,5 A
Volitelné
31 A

3x400 V
13 A
Volitelné
44 A

3000 m3/h
230 V
0,8 A

3000 m3/h
230 V
0,8 A

5000 m3/h
230 V
1,6 A

900 l/h
135 kg

1200 l/h
140 kg

1600 l/h
185 kg

1086 mm
882-952 mm
650 mm

1086 mm
882-952 mm
650 mm

1086 mm
1212-1282 mm
650 mm

Teplotní čidla pro:
• Vnitřní teplotu
• Venkovní teplotu
• Teplotu vody v nádrži
• Teplotu pracovního plynu

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Teplota výstupní vody 35°
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Model
Venkovní teplota °C
Topný
výkon kW
Elektrický
příkon kW
Topný faktor
COP
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Teplota výstupní vody 50°
Venkovní teplota °C
Topný
výkon kW
Elektrický
příkon kW
Topný faktor
COP

Nastavení se provádí pomocí tlačítek na zobrazovacím panelu. Řídící jednotka optimalizuje výkon
celého systému v závislosti na požadovaných
parametrech.
Zobrazovací menu:
• Čas, aktuální hodnoty, požadované hodnoty a
provozní informace
• Alarm zobrazující příčinu a návrh opravy
• S pomocí dvou přepínačů vedle zobrazovacího panelu mohou být topná tělesa ovládány
manuálně

SOLO - Řídící jednotka

Tento systém má méně možností konfigurace.
Kontaktujte nás pro více informací.

Distributor:
ÅT
ERFÖRSÄLJARE:

Krále Jana 511, Chotěboř 583 01
Telefon 566 440 009 Fax 566 440 909
www.euronom.cz info@euronom.cz

Vyhrayujeme si právo na technické změny a případné chyby tisku.

TECHNICKÁ DATA EXOAIR

DALŠÍ ÚDAJE O EXOAIR
Model
Chladivo
Parametry kompresoru
Napětí
Max. provozní proud
Soft start
Startovací proud
Ventilátor
Průtok vzduchu
Napětí
Max. provozní proud
Kondenzátor
Průtok topného média
Hmotnost
Další rozměry
Šířka
Výška
Hloubka

2-rychlostní nízkootáčkový ventilátor
Termostatický expanzní ventil
Tlakový spínač
Ochrana motoru
Servisní zástrčka

EXOTROL - KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO EXOAIR A EXOTANK

650

ExoAir 7.5 & 10.5 = 882-952
ExoAir 16 = 1212-1282

ROZMĚRY

1086

•
•
•
•
•

F L IK : 9 - 0 9 0 8 - 3 5 6

ExoAir je tepelné čerpadlo typu vzduch/voda
pro domácnosti a malé komplexy budov.
Tepelné čerpadlo je dodáváno jako kompletní
jednotka, která pro svoji funkci využívá venkovního vzduchu a zajistí vám vytápění, ohřev
teplé vody i ohřev bazénu. ExoAir je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou údržbu nebo
pravidelnou kontrolu.

Vibra.se · 07-0860

TEPELNÉ ČERPADLO - VZDUCH/VODA

