Havadan Suya
Isı Pompası
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karşılaştırıldığında,yenile
yenilenebilir bir enerji teknolojisi
nebilir bir enerji teknolojisi sayılmaktadır.
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sistemleri
dahaverimsiz
verimsizolduklarından,
olduklarından,
sistemleri
llanıldıkları yerlerde
kullanıldıkları
yerlerdeişletme
işletme maliyetlerini
kullanıldıkları
de
artırırlar. de arttırırlar.
maliyetlerini

3

Toshiba
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Toshiba, uzun
yıllar süren
maksimuma
taşırken,
size mühendislik
de bunun
çalışmalarının
patentli
birer ürünü olan
keyﬁni çıkartmak kalıyor.

Twin Rotary kompresörler ve IPDU
(akıllı güç yönetim sistemleri) gibi
yenilikçi teknolojiler ile enerji tasarrufunu
maksimuma taşırken, size de bunun
keyfini çıkartmak kalıyor.

sıcaklığa getirebilir.

Bu yeni teknoloji sayesinde ısınma
masraﬂarınız
azalırken,
konforunuzdan
Bu yeni teknoloji
sayesinde
ısınma
ödün
vermenize
gerek konforunuzdan
kalmaz. Evinizde
masraﬂarınız
azalırken,
istediğiniz
ortamları
yazkalmaz.
- kış oluşturmak
ödün vermenize
gerek
Evinizde
istediğiniz
ortamları yaz
- kış oluşturmak
artık
parmaklarınızın
ucunda.
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artık parmaklarınızın ucunda.

Toshiba, uzun yıllar süren mühendislik
çalışmalarının patentli birer ürünü olan
Twin Rotary kompresörler ve IPDU
( akıllı güç yönetim sistemleri ) gibi
yenilikçi teknolojiler ile enerji tasarrufunu
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1.

Dış ünite

2.

Hidro Ünite
Hydro
Unit

3.

Sıcak Su Tankı ( boyler )

4.

Buﬀer tank *

5.

Karışım vanası *

6.

Sıcaklık sensörü

7.

Sıcak kullanım suyu beslemesi

8.

Haftalık zaman ayarlı uzaktan kumanda

9.

Yerden ısıtma *

Dış ünite
TToshiba havadan - havaya ısı pompası sistemlerini
ççok uzun yıllardır en son teknoloji ile üretmiş ve
üretmeye devam etmektedir. Yeni havadan suya
ü
ıs
s pompalarının temelinde de aynı güvenilir
ısı
vve ödüllü teknoloji bulunmaktadır, yani vektör
kkontrollü Hybrid Inverter ve DC Twin Rotary
kkompresör teknolojisi.
EEstía ısı pompaları ozona zarar vermeyen R410A
ssoğutucu gaz ile çalışır.

Hidro
HydroÜnite
Unit

10. Düşük sıcaklık radyatörü *

Yüksek verimliliğe sahip plakalı eşanjörü
sayesinde Hydro Unit, istenilen sıcaklıkta ısıtma
(20-55 °C), ya da soğutma (7-25 °C) yapmak
için ihtiyaç duyduğu kadar soğutucu gazı dış
üniteden temin eder. Zor kış şartlarında talep
ettiğiniz en ideal performansı sağlamak için
Hydro Unit ilave ısıtıcı ile donatılmıştır. Mükemmel
bir ısıtma sağlamak ya da dilediğiniz sıcak
kullanım suyunun en hassas şekilde üretilmesini
sağlamak için Hydro Unit gelişmiş kontrol
sistemlerine sahiptir.

11. Fancoil iç ünite
*Lokal temin edilecektir.
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Sıcak Su Tankı ( boyler )
Estía boyleri tüm taleplerinize yanıt verebilmek
için kompakt boyutlarına ek olarak, yalıtımlı ve
paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tüm sistemin
verimliliği düşünülerek, boyler suyu ısı pompası
tarafından üretilen sıcak suyun koaksiyel serpantin
içerisinde dolaştırılması ile ısıtılır. Böylece verimlilik
bir kez daha arttırılmış olur. Optimize edilmiş
kontrol sistemi sayesinde, ilave sıcak su ihtiyacı
olduğunda boyler içerisindeki elektrikli ısıtıcı
devreye girer. Bu çözüm, işletme maliyetini azaltır
ve kullanım suyu sıcaklığının istenilen seviyede
tutulmasını sağlar.
Tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek 3 farklı
kapasitede boyler mevcuttur. ( 150L, 210L, 300L )

Haftalık Programlı Uzaktan Kumanda

6

Estia’nın kumandası ile evinizin iki farklı bölgesi
için ayrı ayrı su sıcaklığı belirleyebilir, ayrıca boyler
ssuyunun sıcaklığını da ayarlayabilir ve kumanda
üzerinden görebilirsiniz.
Kumanda içerisindeki yazılım sayesinde
ssensörlerden sinyaller toplanır, su sıcaklıkları
buna göre düzenlenir ve sistemin enerji tüketimi
minimize edilir. Tüm bunlara ek olarak boyler
içerisinde bakteri oluşumunun engellenmesi için
su sıcaklığı belirli zaman aralıklarında yükseltilir.
Kolay kullanımlı ve geniş LCD ekranlı kumanda
Hydro Unit üzerine yerleştirilmiştir. Haftalık
programlama yapabilmenize olanak tanıyan
kumanda ile günde 10 farklı çalışma programı
yapabilirsiniz.
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Üstün Özellikleri
Özellikleri
Üstün
Dünya’nın en yüksek verim oranı - 4.88 COP*
Dünya’nın en yüksek verim oranı - 4.88 COP*
Estia, sahip olduğu mükemmel verim oranı ile çok yüksek ısıtma kapasitelerine çıkabilirken,
enerji tüketiminde bir o kadar cimridir.
Estia,
sahip olduğu mükemmel verim oranı ile çok yüksek ısıtma kapasitelerine çıkabilirken, enerji
Bunun en önemli nedeni Estia’yı oluşturan tüm parçaların enerji verimliliğinin yüksek olmasıdır.
tüketiminde
bir o kadar cimridir.
En son inverter teknolojisine sahip Estia, ne kadar ısıtma yüküne ihtiyaç olduğunu hassas bir şekilde
Bunun
en
önemli
nedeni
Estia’yı
oluşturan
parçaların enerji verimliliğinin yüksek olmasıdır.
hesaplar ve yalnızca
ihtiyacınız
kadar
elektriktüm
tüketir.
En
son
inverter
teknolojisine
sahip
Estia,
ne
kadar
ısıtma
yüküne
ihtiyaç
hassas bir şekilde
Evinizi ısıtmak için üretilen suyun sıcaklığı, Toshiba’nın
sahip
olduğu
üstünolduğunu
kontrol sistemleri
hesaplar
ve
yalnızca
ihtiyacınız
kadar
elektrik
tüketir.
sayesinde dış ortam sıcaklığına bağlı olarak optimize edilir. Dışarıda havanın ılık olması durumunda daha
Evinizi
için
üretilensuyuna
suyunihtiyaç
sıcaklığı,
Toshiba’nın
sahip bunu
olduğu
üstün kontrol
sistemleri
düşük ısıtmak
sıcaklıkta
besleme
duyulacak
ve sistem
otomatik
olarak ayarlayacaktır.
Aynı
kontrol tekniği
ile dışsıcaklığına
ortamın çok
soğuk
olduğu
durumlarda
daha sıcak
sayesinde
dış ortam
bağlı
olarak
optimize
edilir. Dışarıda
havanın ılık olması durumunda
besleme
suyu
üretilmesi
sağlanacaktır.
bir kontrol
teknolojisine
sahip olan
Estia,
daha
düşük
sıcaklıkta
besleme
suyuna Mükemmel
ihtiyaç duyulacak
ve sistem
bunu otomatik
olarak
istediğiniz konforu
tür şartta
oluşturabilecek
tasarlanmıştır.
ayarlayacaktır.
Aynı her
kontrol
tekniği
ile dış ortamınşekilde
çok soğuk
olduğu durumlarda daha sıcak
Tüm bu kontrol teknikleri ve en son teknoloji ile üretilmiş olan Toshiba Estia, sizin ısınma
besleme
suyu üretilmesi sağlanacaktır. Mükemmel bir kontrol teknolojisine sahip olan Estia,
masraﬂarınızı düşürürken atmosferdeki CO2 emisyonunu da düşürecektir.

istediğiniz konforu her tür şartta oluşturabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Tüm bu kontrol teknikleri ve en son teknoloji ile üretilmiş olan Toshiba Estia, sizin ısınma
masraﬂarınızı düşürürken atmosferdeki
CO₂ emisyonunu da düşürecektir.
POWERFUL

Yeni

*11
kW modeli
*11kW
modeli

Yeni Estia Powerful modeli, daha soğuk bölgelerde kullanım için tasarlandı. Yoğuşma tavası üzerinde bulunan ısıtıcı ile donmanın önüne
geçerek en zor şartlarda bile ısıtma işlemine devam eder. Standart modele göre daha fazla batarya boru geçiş sayısı ve daha yüksek
Kolay montaj
kompresör
frekansı ile düşük sıcaklıklarda bile kapasitesini korur. -5ºC dışÇevreye
ortam hava duyarlı
sıcaklığında bile 60ºC çıkış suyu sıcaklığı sunar.
Her şartta kullanıcı konforunu üst düzeyde sağlar. -25ºC dış ortam sıcaklığında bile ısıtma yapabilir, nominal kapasitesini -15ºC’ye kadar
korur.
Tüm
sistemin montajı çok kolay ve basittir.
Toshiba Estia ısı pompasının kullanımı,

Hydro Unit evinizin en uygun bölümüne
monte
edilecek
boyutlarda ve estetikte
Kolay
montaj
geliştirilmiştir.
Montaj
için evinizde
havalandırma
Tüm sistemin
montajıbaca,
çok kolay
ve basittir.ya da yakıt tankı için
ilave
bir
uygulama
yapmanıza
gerek
olmayacaktır.
Hidro Ünite evinizin en uygun bölümüne
Dış
ünite
evinizinboyutlarda
dışında birveyere
kolayca monte edilebileceği
monte
edilecek
estetikte
gibi,
kompakt boyutları
sayesinde
da kolayca
geliştirilmiştir.
Montaj için
evinizde balkonunuza
baca,
havalandırma
ya Ne
da yakıt
tankı
içinuzun
ilaveborulama
bir
monte
edilebilir.
de olsa
Estia
mesafelerine
uygulama yapmanıza gerek olmayacaktır. Dış ünite
sahiptir.
evinizin dışında bir yere kolayca monte edilebileceği gibi,
kompakt boyutları sayesinde balkonunuza da kolayca monte
edilebilir. Ne de olsa Estia uzun borulama mesafelerine sahiptir.

Tek sistem, birden fazla
çözüm
Tek sistem, birden fazla
Estia
düşük sıcaklık radyatörleri, fancoil ya
çözüm

da
yerden
ile radyatörleri,
çalışacak şekilde
dizayn
Estia
düşükısıtma
sıcaklık
fancoil
ya da
edilmiştir.
Kışınileısıtma
yapan
sistem,
yazın
yerden ısıtma
çalışacak
şekilde
dizayn
fancoil
ile soğutma
dayapan
yapabilir.
edilmiştir.
Kışın ısıtma
sistem, yazın
fancoil ile soğutma da yapabilir.

atmosfere yayılan CO₂ emisyonlarının
azalmasına
katkıduyarlı
sağlar ve fosil yakıtların veya
Çevreye
diğer yenilenmeyen enerji kaynaklarının
kullanımını
sınırlar.
Toshiba Estia
ısı pompasını kullanarak,
Sisteme
bakım
yapılması
gerektiğinde, sistemdeki tüm R410A
atmosfere yayılan
CO2 emisyonlarını
soğutucu
gazı
(ozon
tabakasına
zarar yenilenmeyen
vermez) dış ünite içerisine
azaltarak ve
fosil
yakıtların
veya diğer
toplanabilir.
Bu sayede
ozona zararsız
olsa bile atmosfere hiç gaz
enerji kaynaklarının
kullanımını
da azaltabilirsiniz.
Sisteme bakım
yapılması gerektiğinde, sistemdeki tüm R410A
kaçırılmamış
olur.
soğutucu gazı (ozon tabakasına zarar vermez) dış ünite içerisine
toplanabilir. Bu sayede ozona zararsız olsa bile atmosfere hiç gaz
kaçırılmamış olur.

Doğru zamanda doğru sıcaklık
Doğru zamanda doğru sıcaklık

Estia, birkaç uygulama için aynı anda farklı
sıcaklıklarda
üretebilir.
Estia, birkaç su
uygulama
için aynı anda farklı
Dış
ortamın -20°C
olduğu sıcaklıklarda evinizi ısıtırken, yaz
sıcaklıklarda
su üretebilir.
aylarında
sıcaklık
43°C
olsa sıcaklıklarda
bile soğutma
yapabilecektir.
Toshiba
Dış ortamın
-20°C
olduğu
evinizi
ısıtırken, yaz
aylarındasuya
sıcaklık
43°C olsa4 bile
soğutma
Toshiba
havadan
ısı pompası
mevsim
aynı yapabilecektir.
konforu yaşamanız
için
havadan suya
pompası
4 mevsim
aynı konforuönlemek
yaşamanız
geliştirildi.
Estiaısıdış
ünitesinde,
buz oluşumunu
içiniçin
özel
geliştirildi.
Estia dış ünitesinde, buz oluşumunu önlemek için özel
bir
sistem kullanılmıştır.
bir sistem kullanılmıştır.
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Farklı
Farklı uygulama
uygulama örnekleri
örnekleri
Yeni
Yeniyapılan
yapılanya
yada
darestore
restoreedilecek
edilecekmekanlar
mekanlariçin
içinEstia
Estiafarklı
farklıfarklı
farklıseçenekler
seçeneklersunar,
sunar,örneğin:
örneğin:

Tek
Tekbölge
bölge

Tek
Tekbölge
bölge
Duş
Duş Banyo
Banyo Mutfak
Mutfak

Hydro
HydroUnit
Unit
Hydro
HydroUnit
Unit
Yerden
Yerdenısıtma
ısıtma

Boyler
Boyler
Yerden
Yerdenısıtma
ısıtma

Dış
Dışünite
ünite
Dış
Dışünite
ünite

Tek
Tekbölge
bölgeısıtma
ısıtma

Tek
Tekbölge
bölgeısıtma
ısıtmave
vekullanım
kullanımsuyu
suyu

Tek
Tekbölge
bölge

Tek
Tekbölge
bölge

SADECE
SADECEISITMA
ISITMA
22yollu
yolluvana
vana
Duş
DuşBanyo
Banyo Mutfak
Mutfak

Kombi
Kombi/ /Kazan
Kazan

Panel
Panelradyatör
radyatör

Panel
Panelradyatör
radyatör

Fancoil
Fancoil
Hydro
HydroUnit
Unit

ISITMA
ISITMA- -SOĞUTMA
SOĞUTMA

Boyler
Boyler

Hydro
HydroUnit
Unit

Buﬀer
Buﬀer
tank
tank

Dış
Dışünite
ünite

Dış
Dışünite
ünite

Tek
Tekbölge
bölgeısıtma
ısıtmave
vekombi-kazan
kombi-kazanuygulamalı
uygulamalı

Tek
Tekbölge
bölgeısıtma
ısıtma//soğutma
soğutmave
vekullanım
kullanımsuyu
suyu

22Bölge
Bölge

22Bölge
Bölge
Kombi
Kombi/ /Kazan
Kazan

Panel
Panelradyatör
radyatör

Panel
Panelradyatör
radyatör

Duş
Duş Banyo
BanyoMutfak
Mutfak

Duş
Duş Banyo
Banyo Mutfak
Mutfak

Boyler
Boyler

Hydro
HydroUnit
Unit

Boyler
Boyler

Hydro
HydroUnit
Unit

Karışım
Karışımvanası
vanası
Sıc.
Sıc.sensörü
sensörü

Dış
Dışünite
ünite

Karışım
Karışımvanası
vanası
Sıc.
Sıc.sensörü
sensörü

Yerden
Yerdenısıtma
ısıtma

Buﬀer
Buﬀertank
tank

22bölge
bölgeısıtma
ısıtmave
vekullanım
kullanımsuyu
suyu

Evinizde
Evinizdemevcut
mevcutgaz
gazya
yada
dasıvı
sıvıyakıtlı
yakıtlıbir
birısıtma
ısıtmasistemi
sistemimevcutsa,
mevcutsa,
Estia
Estiagelişmiş
gelişmişkontrol
kontrolsistemi
sistemisayesinde
sayesindemevcut
mevcuttesisatınıza
tesisatınıza
kolayca
kolaycabağlanabilir.
bağlanabilir.Böylece
Böylecetüm
tümyıl
yılevinizin
evinizinçok
çokdaha
dahaekonomik
ekonomik
bir
birşekilde
şekildeısıtılması
ısıtılmasımümkün
mümkünhale
halegelir.
gelir.Böyle
Böylebir
biruygulamada
uygulamada
kombi
kombiya
yada
dakazanınız
kazanınızartık
artıksistemin
sisteminyedek
yedekısıtma
ısıtmaekipmanı
ekipmanı
olarak
olarakçalışacaktır.
çalışacaktır.

Dış
Dışünite
ünite

Yerden
Yerdenısıtma
ısıtma

Buﬀer
Buﬀertank
tank

22bölge
bölgeısıtma
ısıtmave
vekullanım
kullanımsuyu
suyu//kombi
kombi- -kazan
kazanuygulamalı
uygulamalı

Toshiba
Toshibakontrol
kontrolsistemi,
sistemi,enerjiyi
enerjiyimaksimum
maksimumverimlilikle
verimlilikle
kullanacak
kullanacaksistemi
sistemiçalıştırır
çalıştırırve
vesize
sizetasarruf
tasarrufsağlar.
sağlar.
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Herşey
Herşey kontrol
kontrol altında
altında
Sistemi
Sistemiparmaklarınızın
parmaklarınızınucuna
ucunataşıyan
taşıyanuzaktan
uzaktankumandanın
kumandanın
kullanımı
kullanımıçok
çokbasittir.
basittir.
Evinizde
Evinizdeiki
ikibölge
bölgebulunması
bulunmasıdurumunda
durumundaher
herbölgenin
bölgenin
parametreleri
parametreleriaynı
aynıanda
andakontrol
kontroledilebilir
edilebilirve
vegörüntülenebilir.
görüntülenebilir.
Uzaktan
Uzaktankumandanızda
kumandanızdabir
birbölümde
bölümdesıcak
sıcakkullanım
kullanımsuyu
suyuayar
ayarve
ve
görüntülenmesi
görüntülenmesiiçin
içinayrılmıştır.
ayrılmıştır.

Haftalıkprogram:
program:Haftanın
Haftanınhergünü
hergünüiçin
içinayrı
ayrıayrı
ayrıçalışma
çalışma
Haftalık
programıyapmanız
yapmanızmümkündür.
mümkündür.( (her
hergün
güniçin
için10
10program
program
programı
yapılabilir) )
yapılabilir

Evinizi
Eviniziısıtın:
ısıtın:İki
İkifarklı
farklısıcaklık
sıcaklıkbölgesi
bölgesiiçin
içinotomatik
otomatikısıtma
ısıtma
eğrisi
eğrisiveya
veyasabit
sabitsu
susıcaklığı
sıcaklığıdahil
dahilolmak
olmaküzere
üzereçalışma
çalışmamodunu
modunu
dilediğiniz
dilediğinizgibi
gibiseçebilirsiniz.
seçebilirsiniz.
33önemli
önemlifonksiyonu
fonksiyonuvurgulayacak
vurgulayacakolursak:
olursak:
Gece
Geceçalışması:
çalışması:Bu
Bufonksiyon
fonksiyonseçildiğinde
seçildiğindesistem
sistemtesisat
tesisatsuyu
suyu
sıcaklığını
sıcaklığınıkendisi
kendisibelirler.
belirler.
Donma
Donmakoruması:
koruması:Sistemin
Sisteminçok
çoksoğuk
soğukhavalarda
havalardasorunsuz
sorunsuzbir
bir
şekilde
şekildeçalışmasını
çalışmasınısağlar.
sağlar.
Gece
Gecesessiz
sessizçalışma:
çalışma:Dış
Dışünite
üniteses
sesseviyesini
seviyesini66--7dB(A)*
7dB(A)*
düşürerek
düşürerekçalışmasına
çalışmasınadevam
devamedecektir.
edecektir.Böylece
Böylecekomşularınızı
komşularınızı
da
darahatsız
rahatsızetmemiş
etmemişolacaksınız.
olacaksınız.

Boylerayarları:
ayarları:Sıcak
Sıcakkullanım
kullanımsuyu
suyufonksiyonunu
fonksiyonunubaşlatılır.
başlatılır.
Boyler
Ayrıca,iki
ikiayrı
ayrıdüğme
düğmeile
ileşu
şuönemli
önemlifonksiyonların
fonksiyonlarınanında
anında
Ayrıca,
etkinleştirilmesiçok
çokkolaydır.
kolaydır.
etkinleştirilmesi
Anisıcak
sıcaksu
suısıtma:
ısıtma:Dilediğiniz
Dilediğinizanda
andakullanım
kullanımsuyu
suyusıcaklığını
sıcaklığını
Ani
hızlıbir
birşekilde
şekildeyükseltebilirsiniz.
yükseltebilirsiniz.
hızlı
Anti--Bakteri
Bakterifonksiyonu:
fonksiyonu:Otomatik
Otomatikolarak
olarakya
yada
dasizin
sizinyaptığınız
yaptığınız
Anti
programagöre
göreboyler
boylersuyu,
suyu,bakterilerin
bakterilerinöldürülmesi
öldürülmesiiçin
için
programa
yükseksıcaklıklara
sıcaklıklaraçıkartılır.
çıkartılır.
yüksek

Geniş
Genişekranlı
ekranlıuzaktan
uzaktankumanda
kumandaüzerinde
üzerindetüm
tümçalışma
çalışma
parametrelerini
parametrelerinigörmeniz
görmenizmümkündür.
mümkündür.
*Elektrik
*Elektriktüketiminin
tüketimininazaltılmasına
azaltılmasınada
dayardımcı
yardımcıolur.
olur.

Geliştirilmiş
Geliştirilmişmotor
motorsargıları
sargıları
sayesinde
sayesindeverimlilik
verimlilikarttırılmıştır.
arttırılmıştır.

Yüksek
Yüksekhassasiyetli
hassasiyetliparçalar
parçalar
sayesinde
sayesindedaha
dahaverimli
verimlibir
bir
sıkıştırma
sıkıştırma

Akış
Akışkanalları,
kanalları,daha
dahaverimli
verimlibir
bir
sıkıştırma
sıkıştırmasunabilmek
sunabilmekiçin
içintekrar
tekrar
tasarlandı
tasarlandı

Mükemmel
MükemmelToshiba
Toshiba
teknolojisi
teknolojisi
Toshiba
ToshibaDC
DCHybrid
HybridInverter
Inverterteknolojisi
teknolojisive
veIPDU
IPDU((akıllı
akıllıgüç
güç
yönetim
yönetimsistemi
sistemi))yazılımı
yazılımısayesinde
sayesindedaha
dahageniş
genişçalışma
çalışmafrekans
frekans
ve
vegerilim
gerilimyelpazesine
yelpazesineulaşılmıştır.
ulaşılmıştır.
Buna
Bunauyumlu
uyumluDC
DCTwin
TwinRotary
Rotarykompresörler
kompresörlerile
ilegerek
gerekduyulan
duyulan
minimum
minimumve
vemaksimum
maksimumkapasitelere
kapasitelerekolayça
kolayçaulaşılabilir,
ulaşılabilir,enerji
enerji
boşa
boşaharcanmaz.
harcanmaz.Bunun
Bununsizin
siziniçin
içinanlamı
anlamıdaha
dahaçok
çoktasarruftur.
tasarruftur.
Ayrıca
Ayrıcakompresöre
kompresöregelen
gelengüç
güçtalebini
talebinihesaplayan
hesaplayanve
veoptimize
optimize
eden
edenyüksek
yüksekhızlı
hızlıdönüştürücü
dönüştürücüdevre
devreile
ileperformans
performansdaha
dahada
da
artırılır.
artırılır.
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Zaman
Zaman tasarruf
tasarruf zamanı
zamanı
Teşvikler
Teşvikler
Avrupa’nın
Avrupa’nınbir
birçok
çokülkesinde
ülkesindeısı
ısıpompası
pompasısistemlerinin
sistemlerininkullanılması
kullanılmasıiçin
içinteşvikler
teşvikleryayınlandı
yayınlandıveya
veya
teşvikler
teşvikleriçin
içinçalışmalar
çalışmalaryapılmaya
yapılmayadevam
devamediyor.
ediyor.
Nominal
Nominalkapsitedeki
kapsitedekiCOP
COPdeğerleri
değerleribu
buteşviklerde
teşviklerdeen
enönemli
önemlireferans
referansolarak
olarakkarşımıza
karşımızaçıkmaktadır.
çıkmaktadır.
Gerek
Gereksahip
sahipolduğu
olduğukontrol
kontrolsistemi
sistemigerekse
gerekseen
enson
sonteknoloji
teknolojiile
ileüretilmiş
üretilmişolan
olanEstia,
Estia,Dünya’nın
Dünya’nınen
en
yüksek
yüksekCOP
COPoranına
oranınasahip
sahiphavadan
havadansuya
suyaısı
ısıpompasıdır.
pompasıdır.Bu
Busayede
sayedeyerel
yerelhükümetin
hükümetingerekliliklerini
gerekliliklerini
kolaylıkla
kolaylıklayerine
yerinegetirmeyi
getirmeyibaşarıyor.
başarıyor.

Su
Susıcaklık
sıcaklıklimitleri
limitleri
KULLANIM
KULLANIMSUYU
SUYU
SICAKLIĞI
SICAKLIĞI

ISITMA
ISITMAÇALIŞMASI
ÇALIŞMASI
Standart model ile
+55 oC'ye kadar

+40°C
+40°Cile
ile+75°C
+75°C
arasında
arasında

+55°C’ye
kadar
Powerful modeli ile
+60 oC'ye kadar

Radyatör
Radyatör

Standart model ile
+55 oC'ye kadar
+55°C’ye
kadar
Powerful modeli
ile
+60 oC'ye kadar

Sıcak
Sıcakkullanım
kullanım
suyu
suyu

Fancoil
Fancoiliçiçünite
ünite

Dış
Dışünite
ünite

Hydro
HydroUnit
Unit

+35°C/40°C’ye

Sıcak
SıcakSu
SuTankı
Tankı( (boyler
boyler) )

+35 oC / kadar
40 oC'ye kadar

Yerden
Yerdenısıtma
ısıtma

Dilerseniz
Dilerseniztesisat
tesisatsuyu
suyusıcaklığını
sıcaklığınıkendiniz
kendinizayarlayabilir,
ayarlayabilir,ya
yada
dadaha
dahafazla
fazlatasarruf
tasarrufetmek
etmekiçin
içinEstia’ya
Estia’ya
bırakabilirsiniz.
bırakabilirsiniz.
Çok
Çoksoğuk
soğukolmayan
olmayangünlerde
günlerde((sonbahar
sonbahar))sisteminizin
sisteminizinmaksimum
maksimumsıcaklıkta
sıcaklıktatesisat
tesisatsuyu
suyuile
ile
beslenmesi
beslenmesiekonomik
ekonomikdeğildir.
değildir.Bırakın
Bırakındış
dışortam
ortamsıcaklığına
sıcaklığınagöre
göreEstia
Estiatesisat
tesisatsuyu
suyusıcaklığını
sıcaklığını
kendisi
kendisiayarlasın.
ayarlasın.Siz
Sizkonforun
konforunkeyﬁni
keyﬁniçıkartırken
çıkartırkendaha
dahafazla
fazlatasarruf
tasarrufedin.
edin.Toshiba
Toshibasizin
siziniçin
içinen
enideal
ideal
çözümleri
çözümleriuzaktan
uzaktankumanda
kumandaüzerindeki
üzerindeki““Auto
Auto““tuşu
tuşualtında
altındatopladı.
topladı.
Bu
Bumükemmel
mükemmelenerji
enerjitasarrufunda
tasarrufundaToshiba
Toshibadış
dışünitelerinin
ünitelerininsahip
sahipolduğu
olduğuVektör
VektörKontrollü
KontrollüInverter
Inverter
teknolojisinin
teknolojisininpayını
payınıatlamamamız
atlamamamızgerekiyor.
gerekiyor.

Dış ünite
Hidro Ünite
Isıtma Kapasitesi*
kW
Isıtma Kapasitesi (min - maks.)
kW
Güç Tüketimi
kW
Isıtma
COP
W/W
Isıtma
Soğutma Kapasitesi
kW
Soğutma Kapasitesi (min - maks.)
kW
Güç Tüketimi
kW
Soğ.
EER
W/W
Soğ.
Boyutlar ( Y x G x D )
mm
Ağırlık
kg
Ses basınç seviyesi
dB(A)
Kompresör tipi
Soğutucu gaz
Boru boyutları ( gaz - sıvı )
Min. borulama mesafesi
m
Maks. borulama mesafesi
m
Maks. yükseklik farkı
m
Şarjsız uzunluk
m
Güç beslemesi
V / Faz / Hz

Powerful

HWS-804H-TR1
HWS-804XWH**-TR1

HWS-1104H-TR1
HWS-1404XWH**-TR1

HWS-1404H-TR1
HWS-1404XWH**-TR1

8
3,57 - 11,73
1,79
4,46
6
5,39 - 9,64
1,94
3,10
890 x 900 x 320
63
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” - 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

11,2
4,94 - 21,09
2,30
4,88
10
7,06 - 14,75
3,26
3,07
1340x900x320
92
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” - 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

14
5,03 - 23,26
3,11
4,50
11
7,29 - 17,71
3,81
2,89
1340 x 900 x 320
92
51
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” - 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

HWS-1604H81
HWS-P804HRTR1
HWS-P1104HRTR1
HWS-1404XWH**-TR1 HWS-P804XWH**-TR1 HWS-P1104XWH**-TR1

16
5,58 - 23,10
3,72
4,30
13
10,72 - 18,29
4,8
2,71
1340 x 900 x 320
93
52
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” - 3/8”
5
30
30
30
400-3N-50

8,0
4,19 - 24,29
1,68
4,76
6,0
6,00 - 9,65
1,64
3,66
1340 x 900 x 320
92
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” - 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

11,2
5,11 - 24,50
2,30
4,88
10,0
7,97 - 14,12
3,33
3,00
1340 x 900 x 320
92
49
DC Twin Rotary
R-410A
5/8” - 3/8”
5
30
30
30
230-1-50

S = Soğutma modu - I = ısıtma modu * Nominal kapasiteler aşağıdaki koşullarda hesaplanmıştır: Isıtma: Çıkış suyu sıcaklığı: 35oC (∆T 5oC). Dış ortam sıcaklığı: 7oC KT - 6oC YT.
		
Soğutma: Çıkış suyu sıcaklığı: 7oC (∆T 5oC). Dış ortam sıcaklığı: 35oC KT. Dış üniteden 1m, hidro üniteden 1,5m uzaktaki ses basınç seviyesi

Standart Model Hidro Ünitesi Teknik Özellikleri
Hidro Ünite
Dış ünite seçenekleri
Çıkış suyu sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı
Boyutlar ( Y x G x D )
Ağırlık
Ses basınç seviyesi
Elektrikli ısıtıcı
Güç beslemesi

C
C
mm
kg
dB(A)
kW
V / Faz / Hz
o
o

Soğ.

HWS-804XWHM3-TR1

HWS-804XWHT6-TR1

HWS-1404XWHM3-TR1
HWS-1104H-TR
HWS-1404H-TR
HWS-1604H8
20 ~ 55
7 ~ 25
925 × 525 × 355
52
29
3
230-1-50

HWS-804H-TR

HWS-804H-TR

20 ~ 55
7 ~ 25
925 × 525 × 355
50
27
3
230-1-50

20 ~ 55
7 ~ 25
925 × 525 × 355
50
27
6
400-3N-50

HWS-P804XWHM3-TR1
HWS-P804HR-TR
20 ~ 60
7 ~ 25
925 × 525 × 355
49
27
3
230-1-50

HWS-P804XWHT6-TR1
HWS-P804HR-TR
20 ~ 60
7 ~ 25
925 × 525 × 355
49
27
6
400-3N-50

HWS-1404XWHT6-TR1
HWS-1104H-TR
HWS-1404H-TR
HWS-1604H8
20 ~ 55
7 ~ 25
925 × 525 × 355
52
29
6
400-3N-50

HWS-1404XWHT9-TR1
HWS-1104H-TR
HWS-1404H-TR
HWS-1604H8
20 ~ 55
7 ~ 25
925 × 525 × 355
52
29
9
400-3N-50

Powerful Model Hidro Ünitesi Teknik Özellikleri
Hidro Ünite
Dış ünite seçenekleri
Çıkış suyu sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı
Boyutlar ( Y x G x D )
Ağırlık
Ses basınç seviyesi
Elektrikli ısıtıcı
Güç beslemesi

C
C
mm
kg
dB(A)
kW
V / Faz / Hz
o
o

Soğ.

HWS-P1104XWHM3-TR1
HWS-1104HR-TR
20 ~ 60
7 ~ 25
925 × 525 × 355
52
29
3
230-1-50

HWS-P1104XWHT6-TR1
HWS-P1104HR-TR
20 ~ 60
7 ~ 25
925 × 525 × 355
52
29
6
400-3N-50

HWS-P1104XWHT9-TR1
HWS-1104HR-TR
20 ~ 60
7 ~ 25
925 × 525 × 355
52
29
9
400-3N-50

Boyler Teknik Özellikleri
Sıcak Su Tankı ( boyler )
Kapasite
Maks. su sıcaklığı
Elektrikli ısıtıcı
Güç beslemesi
Yükseklik
Çap
Malzeme

I
o
C
kW
V / Faz / Hz
mm
mm

HWS-1501CSHM3-TR1
150
75
2,75
230-1-50
1090
550
Paslanmaz çelik

HWS-2101CSHM3-TR1
210
75
2,75
230-1-50
1474
550
Paslanmaz çelik

HWS-3001CSHM3-TR1
300
75
2,75
230-1-50
2040
550
Paslanmaz çelik

Aksesuarlar
Fonksiyon
Kombi-kazan sinyal çıkışı, alarm sinyal çıkışı, kompresör çalışma sinyal çıkışı, defrost sinyal çıkışı
Oda termostat girişi, acil durum durdurma girişi
Kablolu uzaktan kumanda
Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.

GOSB-Gebze Organize
Organize Sanayi
Sanayi Bölgesi
BölgesiŞ.fi.Bilgisu
BilgisuCad.
Cad.Gebze
Gebze41480
41480KOCAELİ
KOCAEL‹
‹STANBUL : GOSB-Gebze
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
Simavi Sok.
Sok. No:
No: 48,
48, Çankaya
Çankaya 06550
06550ANKARA
ANKARA
ANKARA : Sedat Simavi
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat
Kat 13,
13, Pasaport
Pasaport 35210
35210İZMİR
‹ZM‹R
‹ZM‹R
: Şehit
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
Ziyapafla Bulvarı,
Bulvar›, No:
No: 19/5-6,
25/5-6, 01130
01130ADANA
ADANA
ADANA : Ziyapaşa
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
Mahallesi, Aspendos
Aspendos Bulvarı,
Bulvar›, No:79/5
No:79/5 ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi,
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

MÜŞTERİ
DANIŞMA

HATTI
www.alarko-carrier.com.tr
www.alarko-carrier.com.tr

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr
e-posta:

B.13.1.1 - 210316 MİNERAL
A2W - 05022014 MİNERAL

Model
TCB-PCIN3E
TCB-PCM03E
HWS-AMS11E

NOT : Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

Teknik Özellikler
Standart Model

