EXOTIC S
Švédská kvalita

™

TEPELNÉ ČERPADLO - ZEMĚ/VODA

ZelenáEnergie

E F EKT I VNÍ T EP ELNÉ Č ERPADLO ODE BÍRAJ ÍCÍ TE PLO ZE ZE M Ě
NEB O VODNÍ PLOCHY

F L I K: 9 - 0 9 0 2 - 3 3 9

Vyrobeno pro drsné severské klima!

EXOTIC S
ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A
SNIŽUJE NÁKLADY
NA VYTÁPĚNÍ
Tepelná čerpadla Exotic S jsou navržena pro
získávání energie ze země nebo vody.
Tepelné čerpadlo pracuje v uzavřeném systému a využívá
solární energie z vrtů nebo kolektorů. I když se teplota v
zimním období pohybuje v záporných hodnotách, vysoce
účinný kompresor umožňuje ohřát výstupní vodu až na
teplotu 60°C. Propojením tepelného čerpadla Exotic S
s vnitřní jednotkou ExoTank VPS dosáhnete maximální
efektivnosti a nejnižších provozních nákladů a zároveň si
budete užítavat maximálního pohodlí a komfortu.

Účinnost
téměř

5

(COP 4,7)

KVALITA V KAŽDÉM DETAILU

VYSOCE EFEKTIVNÍ

EFEKTIVNÍ ODHLUČNĚNÍ

POMŮŽEME VÁM!

Konstrukce tepelného čerpadla Exotic S je výsledkem
dlouholetých zkušeností. Exotic S je pro zachování
maximální délky jeho životnosti vyrobeno kompletně z
nerezové oceli.

Důležitou vlastností Exotic S je jeho nízká hlučnost.
Tepelné čerpadlo je vybaveno izolační vrstvou, která pohlcuje jak nízké tak vysoké frekvence zvuku.

Exotic S je vybaven novým scroll kompresorem navrženým
společností Copeland. Spolu s extra velkým výparníkem a
kondenzátorem je provoz tepelného čerpadla vysoce efektivní
a umožňuje dosahovat vysoké hodnoty topného faktoru (COP).

Pokud chcete poradit s instalací, nebo zjistit konkétní výši
úspor, kontaktujte nás nebo některého z našich zkušených
distributorů.

Připojení k ExoTank VPS
Pomocí instalační sady s příslušenstvím je připojení Exotic S k ExoTank VPS
velice rychlé a snadné.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Exotic S je vybaven již třetí generací řídícího systému ExoTrol, který lze přednastavit pro různé
provozní podmínky. Systém může být také řízen
jednotkou SOLO, která má však méně funkcí.

Po připojení Exotic S k vnitřní jednotce ExoTank
VPS má tepelné čerpadlo delší provozní cykly,
méně startů a tím se tedy i výrazně zvyšuje jeho
životnost.

TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLO

ZE ZEMĚ NEBO
VODY

ENERGIE Z JEZERA

Teplo je odebíráno z kolektoru
upevněného na dně jezera nebo
jiné vodní plochy.

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

Teplo je získáváno z hlubinných vrtů pod povrchem
země.

ENERGIE Z POVRCHU
Teplo je odebíráno
plošným kolektorem z
plochy zahrady.

Systém zapojení - ExoTank VPS
Termostat radiátoru
Radiátorové
nebo podlahové vytáp.

Vnitřní čidlo

Exotic S
ExoTrol

Oběh.
čerpadlo

TV SV

BIV směšovací ventil

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

Výstup

Efektivní
difusér
Vstup
z tepelného čerpadla
Výstup
do tepelného čerpadla

EXOTANK VPS
Tepelné čerpadlo Exotic S je neúčinější s
vnitřní jednotkou ExoTank VPS, která je
součástí systému FlexiFuel. ExoTank VPS
ohřívá užitkovou vodu pomocí dvojitého
výměníku, díky tomu je zabezpečeno, že se
zde nehromadí zdravotně závadné bakterie,
např. legionella. Užitková voda je ohřívána
pouze tehdy, kdy ji skutečně potřebujete a
zůstává tedy vždy čerstvá. Přívodní potrubí
tepelného čerpadla je připojeno k difuzéru,
který zabraňuje nežádoucímu promíchávání
teplé a studené vody uvnitř nádoby. To
zaručuje vyšší efektivitu i při připojení dalších
externích zdrojů tepla, jako jsou solární
kolektory, krb a jiné.
Pokud je vaše spotřeba užitkové vody vyšší
než je běžný standart, doporučujeme paralelní zapojení zásobníků Euronom ExoTank.

Výměník solárních kolektorů (volitelný)
Vstup ze solárních kolektorů
Výstup do solárních
kolektorů

EXOTIC S JAKO SOUČÁST SYSTÉMU FLEXIFUEL
Euronom FlexiFuel patří mezi jeden z nejvíce
flexibilních sytémů pro vytápění a přípravu užitkové vody. Navíc nabízí možnost zvolit nejekonomičtější zdroj energie v době, kdy dochází k
výrazným změnám cen energií.

Srdcem celého systému je jendotka ExoTank
VPS, ke které můžete připojit solární kolektory,
krbovou vložku, kotel na dřevo nebo pelety a
poté už bude pouze jen na vás, který zdroj tepla
budete využívat.

™

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA
Exotic S je tepelné čerpadlo typu země/
voda pro rodinné domy a malé komplexy
budov. Tepelné čerpadlo je dodáváno jako
kompletní jednotka, která pro svoji funkcí
využívá vrtů nebo kolektorů a zajistí vám
vytápění, ohřev teplé vody i ohřev bazénu.
Exotic S je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou údržbu nebo pravidelnou
kontrolu.

OBSAH DODÁVKY EXOTIC S

Stabilní rám a plechy z nerezovové oceli
opatřené izolací snižující hladinu hluku.
Hermetický scrollkompresor a deskový výměník tepla z nerezové oceli.
Dimenzovaná obehová čerpadla pro studený a teplý okruh. Termostatický expanzní ventil, servisní zástrčka, ochrana motoru
a mekký start.

EXOTROL – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO
EXOTIC S A EXOTANK

ExoTrol řídící jednotka je umístěna v blízkosti ExoTank a připojena do elektrické
sítě (3x400 V). Součástí je kabeláž s
multipinovými konektory k vzájemnému
propojení Exotic S a ExoTank. Elektrická
instalace se tak stáva jednoduchou, rychlou a bezpečnou záležitostí.

ExoTrol obsahuje:
•
•
•
•
•
•

ROZMĚRY EXOTIC S

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
BIV směšovací ventil

Teplotní čidla pro:
•
•
•
•
•
ČELNÍ POHLED

Vnitřní teplotu
Venkovní teplotu
Vstupní teplotu
Teplotu vody v nádrži
Teplotu pracovního plynu

Nastavení se provádí pomocí tlačítek na
zobrazovacím panelu. Řídící jednotka optimalizuje výkon celého systému v závislosti
na požadovaných parametrech.

BOČNÍ POHLED

				

Exotic S6

Exotic S8

Exotic S12

Exotic S17

					

Zobrazovací menu:

• Čas, aktuální hodnoty, požadované hod-

Kompresor
ZH19
ZH21
ZH30
ZH45
noty a provozní informace
				
• Alarm zobrazující příčinu a návrh opravy
Vstupní
• S pomocí dvou přepínačů vedle zobrateplota °C
35
50
35
50
35
50
35
50
									 zovacího panelu mohou být topná tělesa ovládány manuálně
Topný
výkon kW
7,3
6,75
8,0
7,4
11,55
10,8
16,9
15,6
									
Elektrický
příkon kW
1,62
2,07
1,76
2,25
2,48
3,26
3,63
4,59

SOLO - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

								
Topný faktor COP
4,5
3,3
4,5
3,3
4,7
3,3
4,7
3,4
														
Hmotnost kg
109
111
129
139
Rozměry ŠxHxV		
598x650x(885-920) pro všechny verze

V souladu s normou EN 255 pro chladící směsy o teplotě 0°C a teplonosné látky o teplotě 35°C a
50°C. Zařízení pro oběhová čerpadla nejsou zahrnuty.
Vyhrazujeme si právo na technické změny a případné chyby tisku.

Distrubutor:

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

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

FLIK: 9-0902-339

MODEL

