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pompă de
căldură

COEFICIENT

COP la 4,78

AGENT
FRIGORIFIC
NATURAL

R290
PROPAN

MODERNE

pompă de
căldură
Cea mai înaltă
calitate
Calitatea înaltă este înscrisă permanent în
filosofia funcționării HKS LAZAR în fiecare etapă: de la proiectare, până la producție, până la service.
Doar cele mai bune componente de la producători de renume.
Controlul calității în fiecare etapă a producției.
Servicii de fabrică în toată Polonia.

Design original
Mai multe opțiuni de locuință.
O gamă largă de materiale de finisare: lemn exotic,
lemn compozit, policarbonat, beton arhitectural.
Posibilitatea de a schimba aspectul unității exterioare.

Confort
Una dintre prioritățile companiei HKS LAZAR
este asigurarea satisfacției depline a clienților.
Încălzire fără întreținere.
Extrem de liniștit.
Serviciu de internet.
Panou de control tactil color.
Posibilitatea de a opera mai multe pompe de
căldură în cascadă.
Două circuite de încălzire ca standard, posibilitatea extinderii cu altul.
Posibilitatea de a instala un panou de cameră wireless.
Circulație ACM.

Economisire
COP foarte mare până la 4,78.
Fără taxe de înregistrare și fără emisii
de gaze*.
O gamă largă de lucru - necesitate
limitată de a utiliza surse de căldură
suplimentare.
Instalare fără calificări de răcire*.
Programele săptămânale.
Controlul vremii.

Agent frigorific
natural R290
(propan)
Îngrijirea mediului natural este una dintre prioritățile misiunii HKS LAZAR, motiv pentru care pompele noastre de căldură funcționează pe agentul
frigorific natural R290 (propan). Acest gaz este
neutru față de stratul de ozon și are un potențial de încălzire globală neglijabil de GWP = 3

AGENT
FRIGORIFIC
NATURAL

(pentru comparație, GWP al celui mai popular
agent frigorific R410A este 2088). Aceasta este,
fără îndoială, o mare ușurare pentru mediul nostru.
Cu toate acestea, utilizatorii vor beneficia și de o pompă de căldură care funcționează pe R290. Nu există nicio obligație de
a înregistra acest tip de echipament și de a plăti pentru emisii*. Iar suplimentarea pierderilor R290 este mult mai ieftină,
având în vedere creșterea rapidă a prețurilor gazelor f legate
de restricțiile progresive în producția și utilizarea acestora. Mai
presus de toate, însă, nu există nicio îngrijorare cu privire la necesitatea retragerii pompei de la utilizare, așa cum se poate întâmpla în cazul pompelor care funcționează pe gaze fluorurate
(ph-gaze, de ex. R410A).

Ecologie
Încălzire fără emisii.
Sursă regenerabilă de căldură.
Gaz R290 cu potențial de reducere a ozonului zero (ODP = 0)
și potențial de încălzire globală foarte scăzut (GWP = 3).

* - depinde de legile locale
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Antracit | Lemn
exotic Iroko

AS

AA

Antracit | Argint

Antracit | Antracit

AC
Antracit | Beton
arhitectural

GC
Gri | Beton
arhitectural

GWC

GWI

Gri | Lemn

Gri | Lemn
exotic Iroko

compozit

GS

GG

Gri | Argint

Gri | Gri

pompă de
căldură

HT 10
Modul
cu încălzitor
Pompa de căldură HT10 cu un modul intern
pentru sistemul de

apă sau glicol

constă

dintr-o unitate exterioară, o unitate interioară
și un cablu de comunicație.

Putere:

11,5 kW - 22,2 kW
Încălzirea apei până la 62ºC
Utilizarea aerului pentru încălzire
Performanta ridicata
Agent frigorific natural - R 290
Lucrați până la -25°C

Pompa de căldură HT10 este echipată standard
cu un modul de comunicație ecoNET300 avansat,
care permite operarea la distanță a pompei, întreținerea, vizualizarea istoricului modificărilor parametrilor și trimiterea mesajelor de e-mail cu alarme.

COP ridicat până la 4,78
Modul interior cu încălzitor
Putere mare de încălzire
Limitarea funcționării sursei de căldură suplimentare

Finalizarea
modulului intern:
controler, instalare, încălzitor electric.

Evaporator cu suprafață mărită

SCOP
3,899

AGENT
FRIGORIFIC
NATURAL

R290
PROPAN

Unitatea exterioară este o pompă de încălzire
monobloc realizată din componente de cea mai
înaltă calitate și un sistem modern de răcire fabricat în conformitate cu acreditarea modulului
COCH A2, care garantează cea mai înaltă calitate și siguranță.

În unitatea interioară există un controler care
oferă utilizatorului multe posibilități, instalație

Modul de

electrică și un încălzitor electric auxiliar.

comandă cu

Unitățile sunt conectate prin cablul de comuni-

încălzitor

cație furnizat și sistemul hidraulic.

O1

O2
T1

PC

Pompa de căldură

TB

Senzor de temperatură tampon

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Modul interior cu încălzitor
DISTRIBUITOR

Încălzitoare

O1

Circuitul de încălzire 1

O2

Circuitul de încălzire 2

PO1

Pompa sursă superioară

PO2

Pompa de circulație 2

PO3

Pompa de circulație 2

ZT

Supapă cu trei căi

ZC

Rezervor ACM

ZB1/ZB2

PO3

Senzor de temperatură a circuitului de încălzire

Tampon de căldură

ZM1

PO2

Senzor de temperatură rezervor ACM

B1

ZW1, ZW2

T2

Supapă de reținere

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Supapă de amestecare 1
Valva de siguranta

ZM1

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Circuit de apă caldă
Circuitul apei reci

pompă de
căldură

HT 10
Modulul
Smart
Pompă de căldură HT10 cu modul Smart interior
pentru circuit de

apă sau glicol. În această

configurație, pompa de căldură HT10 constă dintr-o unitate exterioară, o unitate interioară inteligentă și un cablu de comunicație.

Putere:

11,5 kW - 22,2 kW
Încălzirea apei până la 62ºC
Utilizarea aerului pentru încălzire
Performanta ridicata
Agent frigorific natural - R 290
Lucrați până la -25°C

Pompa de căldură HT10 este echipată standard
cu un modul de comunicație ecoNET300 avansat,
care permite operarea la distanță a pompei, întreținerea, vizualizarea istoricului modificărilor parametrilor și trimiterea mesajelor de e-mail cu alarme.

COP ridicat până la 4,78
Modul interior Smart
Putere mare de încălzire

Finalizarea modulului
Smart interior:
controler, instalare, încălzitor electric, supapă

Limitarea funcționării sursei de căldură suplimentare

de comutare CH/ACM, pompă de circulație.

Evaporator cu suprafață mărită

SCOP
3,899

AGENT
FRIGORIFIC
NATURAL

R290
PROPAN

Unitatea exterioară este o pompă de încălzire
monobloc realizată din componente de cea mai
înaltă calitate și un sistem modern de răcire fabricat în conformitate cu acreditarea modulului
COCH A2, care garantează cea mai înaltă calitate și siguranță.

În unitatea interioară de tip

Smart

există un

controler care oferă utilizatorului numeroase

Modul

posibilități, instalație electrică, încălzitor electric auxiliar și un sistem hidraulic cu supapă de

de control

comutare pentru sistemele CH/ACM.

Smart

Unitățile sunt conectate prin cablul de comunicație furnizat și sistemul hidraulic.

O1

O2
T1

PC

Pompa de căldură

G1

Încălzitor

B1

Tampon de căldură

O1

Circuitul de încălzire 1

O2

Circuitul de încălzire 2

TB

Senzor de temperatură tampon

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Senzor de temperatură rezervor ACM

PO3

DISTRIBUITOR

ZC

Senzor de temperatură al circuitului de încălzire

HK2

Modul interior Smart

P02

Pompa de circulație 2

P03

Pompa de circulație 3

ZC

T2

Rezervor ACM

ZM1

Supapă de amestecare 1

ZB1

Valva de siguranta

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuit de apă caldă
ZB1

Circuitul apei reci

ZM1

pompă de
căldură

HT 10
Modul antigel

SmartSplit

Pompa de căldură HT10 cu modulul interior
SmartSplit pentru circuitul de apă

/ glicol con-

stă dintr-o unitate exterioară, o unitate interioară
SmartSplit și un cablu de comunicație.

Putere:

11,5 kW - 22,2 kW
Încălzirea apei până la 62ºC
Utilizarea aerului pentru încălzire
Performanta ridicata
Agent frigorific natural - R 290

Pompa de căldură HT10 este echipată standard cu un
modul de comunicație ecoNET300 avansat, care permite
funcționarea la distanță a pompei, întreținerea, vizualizarea istoricului modificărilor parametrilor și trimiterea mesajelor de e-mail cu alarme.

Lucrați până la -25°C
Modul interior SmartSplit
Evaporator cu suprafață mărită
Putere mare de încălzire
Limitarea funcționării sursei de căldură suplimentare
COP ridicat până la 4,78

SCOP
3,899

Finalizarea modulului
interior SmartSplit:
controler, instalare, încălzire electrică, supapă
de comutare CH/ACM, schimbător de plăci,
pompă de circulație CH, pompă de circulație
PC, vas de expansiune pentru circulația glicolului.

AGENT
FRIGORIFIC
NATURAL

R290
PROPAN

Unitatea exterioară este o pompă de încălzire monobloc realizată din componente de cea mai înaltă
calitate și un sistem modern de răcire fabricat în
conformitate cu acreditarea modulului COCH A2,
care garantează cea mai înaltă calitate și siguranță.
Unitatea interioară

SmartSplit găzduiește

un controler care oferă utilizatorului numeroase
posibilități, instalație electrică, încălzitor electric
auxiliar, supapă de comutare CH / ACM și un sistem hidraulic care separă instalația externă de
cea internă. Ca urmare, instalația din exteriorul
clădirii poate fi umplută cu glicol pentru a-l proteja împotriva înghețului, în timp ce instalația

Modul
de control
antigel

din interiorul clădirii poate fi umplută cu apă.
Unitățile sunt conectate prin cablul de comunica-

SmartSplit

ție furnizat și sistemul hidraulic.

O1

O2
T1

PC

Pompa de căldură

G1

Încălzitor

B1

Tampon de căldură

O1

Circuitul de încălzire 1

O2

Circuitul de încălzire 2

TB

Senzor de temperatură tampon

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Senzor de temperatură rezervor ACM

DISTRIBUITOR
Z1

ZC

Senzor de temperatură al circuitului de încălzire

HK2

Modul interior Smart Split

PO2

Pompa de circulație 2

PO3

Pompa de circulație

ZC

T2

Rezervor ACM

ZM1

Supapă de amestecare 1

ZB1

Valva de siguranta

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuit de apă caldă
ZB1

Circuitul apei reci
Glicol

ZM1

Cardul
produsului
Precauții speciale la asamblarea, instalarea sau întreținerea pompei de
căldură. Respectați toate cerințele
de asamblare, instalare și întreținere
din manualul de instrucțiuni al dispozitivului.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

PUTERE / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

PUTERE / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

PUTERE / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

PUTERE / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

PUTERE / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

PUTERE / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

Cablu de comunicare:

DA

DA

DA

DA

Temperatura de lucru:

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Temperatura max. de curgere:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Cantitate de agent frigorific:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Putere:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Greutate:
Dimensiuni:
Racord hidraulic:
Modul interior cu încălzitor
de debit de 2-9 kW:
Modul interior Smart:

*

Modul interior SmartSplit:

Precauții speciale la asamblarea,
instalarea sau întreținerea pompei de căldură: Respectați toate
cerințele de asamblare, instalare
și întreținere din instrucțiunile de
funcționare ale unității.

180kg

180kg

185kg

190kg

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

DA

DA

DA

DA

*-

în funcție de modelul pompei de căldură

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
PUTERE [CLIMAT RECE]
PUTERE [CLIMAT TEMPERAT]
PUTERE [CLIMAT CALD]
ηs [CLIMAT RECE]
ηs [CLIMAT TEMPERAT]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [CLIMAT CALD]
Qhe [CLIMAT RECE]
Qhe [CLIMAT TEMPERAT]
Qhe [CLIMAT CALD]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Rezervoare
rezervoare

tampon
fără bobină
Sunt folosite pentru stocarea energiei. Izolație din spumă
poliuretanică, carcasă din piele.

Precauții speciale la asamblarea,
instalarea sau întreținerea rezervorului tampon: Respectați toate
cerințele de asamblare, instalare și
întreținere conținute în manualul
echipamentului.

CAPACITATE NOMINALA
TEMP. MAX. ȘI PRESIUNEA
DE FUNCȚIONARE A REZERVORULUI
IZOLATIE
GREUTATE
CLASA ENERGETICĂ

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Amovibil
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

rezervoare

ACM igienic
Sunt folosite pentru a stoca energie și a produce apă caldă menajeră cu
o bobină din oțel inoxidabil ondulat. Izolație din spumă poliuretanică, carcasă din piele.

CAPACITATE NOMINALA
SPIRO COIL - SUPRAFAȚĂ
SPIRO COIL - CAPACITATE
TEMPERATURA MAX. ȘI PRESIUNEA
DE LUCRU A BOBINEI SPIRO
TEMPERATURA REZERVORULUI
ȘI PRESIUNEA DE LUCRU
IZOLATIE
GREUTATE

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

INCALZITOR ELECTRIC OPTIONAL
CLASA ENERGETICĂ

126

Amovibil
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
CAPACITATE NOMINALA
SPIRO COIL - SUPRAFAȚĂ
SPIRO COIL - CAPACITATE
BOBINA INFERIOARĂ - SUPRAFAȚĂ
BOBINĂ MAI MICĂ - CAPACITATE
TEMP. MAXIMĂ ȘI PRESIUNEA
DE LUCRU A BOBINEI SPIRO
TEMP. MAXIMĂ ȘI PRESIUNEA
DE FUNCȚIONARE A BOBINEI
TEMPERATURA REZERVORULUI
ȘI PRESIUNEA DE LUCRU
IZOLATIE
GREUTATE
INCALZITOR ELECTRIC OPTIONAL
CLASA ENERGETICĂ

Precauții speciale la asamblarea, instalarea sau întreținerea încălzitorului de apă sanitar: Respectați
toate cerințele de asamblare, instalare și întreținere din instrucțiunile de funcționare ale dispozitivului.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Amovibil
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Colectoare și
grupuri de pompe
grup de pompe
cu amestecare
MIX 3D

grup de pompe fără amestecare

grup de pompe
cu amestecare

MIX 3D
Facilitează și accelerează execuția sistemului de
încălzire, reglează cu precizie temperatura de alimentare, include o pompă de circulație, supapă

distribuitor

de amestecare cu un actuator, toate încorporate
în izolare estetică.

grup de pompe

distribuitor

fără amestecare

2 sau 3
circuite

Este proiectat pentru a pompa mediul în instalația de încălzire, facilitează instalarea, include o
pompă de circulație, toate construite în izolație
estetică.

Facilitează asamblarea grupurilor de pompe,
economisește timp, spațiu și costuri de instalare.
Fabricat din oțel cu izolație netă din polipropilenă pentru a limita pierderile de căldură.

MODERN

recuperare
Folosiți spațiul
Datorită designului compact și a dimensiunilor reduse, se va potrivi
perfect în spațiile înguste nedezvoltate ale mansardei.

Compatibil cu pompa
de căldură HT10

Fii în
control

Un panou de control

Simplitatea modulului de control, ușu-

Temperatura de referință obișnuită în interior

rința utilizării panoului tactil și posibili-

Compatibilitatea modului de operare automată

tatea utilizării unei aplicații mobile fac ca
dispozitivul nostru să fie ușor de utilizat.

Sistem Internet comun

Eficiență ridicată

Aveți grijă de climă

Noile schimbătoare de căldură mențin o eficiență de

În serile răcoroase de vară, puteți ocoli în siguranță

schimb de 90%, ceea ce reduce costul anual de încălzire

schimbătorul de căldură și vă puteți bucura de aerul rece

cu 30%.

și curat din clădire.

Echilibrul este baza

Nu ne temem de geruri

Sistemul inovator de control al debitului de aer vă permi-

Când temperaturile exterioare sunt sub îngheț, umezea-

te să creșteți eficiența sistemului cu până la 30%. Ventila-

la înghețată blochează fluxul de aer. AR 10 echipat cu un

toarele își reglează viteza în funcție de condițiile actuale

sistem antigel permite o ventilație echilibrată indiferent

de funcționare, menținând un echilibru echilibrat al flu-

de condițiile meteorologice.

xului de aer și de evacuare.

Uită de el

Simțiți prospețimea

Sursa de sunet este suprimată în locul în care este ge-

Filtrele din clasa M5 în două trepte permit o calitate cu

nerată, ceea ce face unitățile noastre de tratare a aerului

40% mai mare a aerului filtrat comparativ cu cartușele

silențioase și eficiente. O tehnologie de izolare în care

standard din clasa G3 și G4. Sistemul real de filtrare mur-

spuma impermeabilă cu celule închise acționează și ca

dară vă arată când trebuie să înlocuiți filtrele.

izolație termică și acustică. Suprafața expusă absoarbe
valul sonor și împiedică reflectarea acestuia.

Diagrama
unui exemplu
de instalare:

RECUPERATOR

AR 10
AR 10 modern risipeste
îndoielile!
designului compact și a dimensiunilor reduse , se va potrivi perfect în spațiile înguste nedezvoltate ale mansardei. Sistemul inovator de control al debitului de aer vă permite să creșteți
eficiența sistemului cu până la 30%.
Datorită

Flux de aer

305 m3 / h (100 Pa)

Eficiență maximă de recuperare a căldurii

95,00 %

Eficiența medie anuală de recuperare

90,00 %

Nivel de putere sonoră
la randament maxim

52 dB

Schimbător de căldură

Recair cu o eficiență sporită,
100% contracurent

Fanii

Centrifugal cu motoare EC

Filtre

Filtru Orwat clasa M5

Putere

230 V / 50 Hz

Curentul maxim consumat de dispozitiv

5,9 A

Dimensiuni

1122 / 556 / 735 mm

Greutate

65 kg

Duze de conectare

200 mm

Temperatura de lucru

CSE – consumul specific de
energie [kwh/m2/an]:
Clasa CSE:

Tipul de dispozitiv declarat:
Tipul de unitate:
Tipul sistemului de recuperare a căldurii:
Eficiența termică a recuperării căldurii [%]:
Valoarea maximă a debitului de aer [m3/h]:
Consum maxim de energie al ventilatorului [W]:
Nivelul puterii sonore [dB(A)]:

+0 do +45ºC

rece
-71,82

temperat
-35,63

cald
-12,27

A+

A

E

CAEE – consumul anual de
energie electrică [kWh/an]:

rece
890

temperat
445

cald
400

EAI – economii anuale de
încălzire [kWh/an]:

8850

4540

2060

Bidirecțional
Valoarea de referință a debitului [m3/h]:
Controlul continuu al vitezei ventilatorului
Valoarea de referință a presiunii diferențiale [Pa]:
Diafragmatic
Consumul de energie al unității [W(m3/h)]:
88%
Factorul tipului de control și tipul de control:
307
Coeficienții maximi declarați ai scurgerilor de aer interne și externe [%]:
100
Locația și descrierea avertismentului vizual înainte de înlocuirea filtrului de aer:
50
Website incl. Instrucțiuni de asamblare:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Intern 2,1%, Extern 1,9%
Panou de control
www.hkslazar.com

O diagramă exemplificativă
a unei instalații de recuperare:

Creăm produse
sigure, economice
și ecologice
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