
Inovativna rešitev za ogrevanje vašega doma
LOČENI TIP / LOČENI TIP Z INTEGRIRANIM SISTEMOM ZA SANITARNO TOPLO VODO
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Kaj je toplotna črpalka? Sistem TČ zahteva samo 1 kW elektrike, da ustvari 3 do 5 kW toplotne energije.
Absorbira energijo iz zunanjega zraka.

komfortno ogrevanje

1 kWh
elektrike

3 do 5 kWh
toplote

2 do 4 kWh
zunanjega zraka

Zunanja enota Notranja enota

Toplota

Toplota

Toplota

Ekspanzijski
ventil

Kompresor

Toplota

Toplota

Toplota

Absorbcija toplote Kondenzator

Toplota

Toplota

Toplota

24 Modelov

Toplotne črpalke Fujitsu General “Waterstage” so zelo učinkovite,

ponujajo izrabo obnovljivih virov in različne centralne ogrevalne

sisteme, ki črpajo energijo večinoma iz zraka.

Shema delovanja sistema toplotna črpalke
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Občutno znižanje stroškov energije!

Direktno električno ogrevanje 278%

117%

109%

79%

Osnovna izraba energije*

Oljni kotel

Kondenzacijska plinska peč 100%
Ogrevanje

KAZALO
04 PREGLED

08 UPORABA IN UVOD

TEHNOLOGIJA IN LASTNOSTI 
IZDELKOV

20 PREDSTAVITEV IZDELKOV
LOČENI TIP
LOČENI TIP Z INTEGRIRANIM SISTEMOM ZA 
SANITARNO TOPLO VODO

34 KONFIGURACIJA SISTEMA IN 
DODATNA OPREMA

44 DRUGO
NASTAVITEV IN VZDRŽEVANJE

          NAVODILA ZA NASTAVITEV
          OZNAKE IN DIMENZIJE MODELOV
          IZBIRA PROGRAMSKE OPREME

Delež primarne energije, ki se spremeni v ogrevanje, je 100%.

*Izkoristek energije je odvisen od vrste elektrarne. Npr: učinkovitost termoelektrarne je 36%.
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PREGLED
Prednosti

Standardi energetske učinkovitosti

Izjemno udobje
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Nizki
stroški

vzdrževanja

Brez
onesnaževanja

Brez
čiščenja
dimnika

Prednosti

Manj
emisij CO2

Čisto
in zdravju prijazno

Nižji
stroški delovanja

Enostavna
nastavitev in vzdrževanje

Ta okolju prijazen sistem, v primerjavi z izgorevanjem 
navadnega plina in fosilnih goriv, znatno zmanjšuje 
emisije CO  v okolje.

Zaradi visoke učinkovitosti ogrevanja s tehnologijo toplotne 
črpalke, so stroški delovanja naprave nizki in ekonomični.

Ker sistem ne uporablja gorilnikov, ne nastajajo NOx (dušikovi 
oksidi) in druge škodljive snovi.

*Izračuni temeljijo na podatkih iz ’European Program-2001’, kjer je učinkovitost 
EU 27 za oljni kotel 89%; za plinski kotel pa 93%.

*Vrednosti se lahko glede na namestitev, lokacijo in pogoje delovanja naprave, 
razlikujejo.

Vrhunska ureditev hidravličnih enot omogoča enostavno 
nastavitev in vzdrževanje.

Vse komponente so vgrajene v kompaktno zunanjo ali 
notranjo hidravlično enoto.

Povprečna letna emisija CO2 Povprečni letni stroški delovanja

Premišljeno izdelana struktura hidravlične enote.

Direktno električno gretje

Oljni kotel

Plinska peč

0 50 100%

Direktno el. gretje

Oljni kotel

Plinska peč

Okolju prijazen ogrevalni
sistem

2



Izjemno udobje

PREGLED

Čista energija prinaša “udobje” v vse prostore vašega doma: od dnevne sobe do 
spalnih prostorov ter kopalnice, vse do plavalnega bazena.

Ogrevanje
sob

Bazen

Hranilnik sanitarne tople vode

Hidravlična enota

Zunanja enota

Hlajenje

Sanitarna
topla
voda
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Direktiva energijskih oznak (EU) Št. 811/213

Nalepka EHPA Quality Nalepka SG-Ready

Direktiva Ecodesigna, regulacija Lot1 813/2013
Nova direktiva Ecodesigna določa regulacijski okvir za izboljšanje delovanja 
energetskih naprav (ErP), ki so povezane z okoljem, preko dizajna. Od 26. 
septembra 2015 se upošteva direktiva Ecodesign, ki zavzema vse grelnike 
prostora (vključno s toplotnimi črpalkami ter grelci na fosilna goriva), kombinirane 
grelnike (tako za ogrevanje prostora kot za ogrevanje vode), grelnike ter hranilnike 
za vodo. Vse te naprave morajo dosegati minimalne zahteve glede energetske 
učinkovitosti* ter glede maksimalnega nivoja hrupa. 26. septembra 2017 se je 
zvišal nivo energetske učinkovitosti, medtem ko se je 26. septembra 2018 znižal 
maksimalni nivo hrupa.

Energetske nalepke omogočajo kupcem, da neposredno primerjajo tako porabo 
energije kot ostale posebnosti naprave. Na vseh nalepkah morajo biti prikazane 
naslednje oznake: oznaka naprave, razred učinkovitosti, nivo hrupa ter izhodna moč 
toplote. Pri toplotnih generatorjih je lestvica razredov učinkovitosti od A++ do G 
(od 2019 od A+++ do D). Za grelnike prostorov ter za kombinirane grelnike se 
uporabljata različni nalepki.

*Energijska učinkovitost predstavlja sezonsko učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs). Ta vrednost temelji na 
sezonskem koeficientu delovanja (SCOP).

WATERSTAGE* FUJITSU GENERAL-a je s testi,
v skladu z mednarodnimi standardi EN14511 in
EN17025, pridobil nalepko EHPA Quality**.
Ta nalepka označuje kvaliteto toplotne črpalke.

SG-Ready je standard določen s strani združenja BWP***, 
ki omogoča, da se naprava integrira v pametno omrežje. 
Toplotne črpalke, ki so opremljene z nalepko SG-Ready Label, 
lahko preko napajalnega električnega omrežja (in tudi preko 
fotovoltaičnih sistemov) prejemajo zunanjo (obnovljivo) energijo, 
ki je na razpolago (veter, sonce ali voda). Fujitsu General omogoča 
SG-Ready kompatibilnost z vsemi novimi serijami toplotnih črpalk.

s < 98

s < 36

s < 34

Razen nizke temp TČ nizka temp TČ

Razred učinkovitosti ob
delovanju pri nizkih
temperaturah.

Simbol za ogrevanje
tople vode.

Temperaturna karta
Evrope s tremi klimatskimi
conami ter s predvideno
toplotno emisijo vsake od
njih.

Razred učinkovitosti, od A 
(najvišja učinkovitost) do G 
(najnižja učinkovitost) pri 
ogrevanju tople vode.

Dodatni simbol v primeru, da je 
delovanje naprave možno le v 
obdobjih z zmerno temperaturo.

Razred učinkovitosti ob
delovanju pri zmernih
temperaturah.

Leto izdaje nalepke Številka regulacije EU

Oznaka naprave

Simbol za grelnike prostora
Blagovna znamka

Razred energetske učinkovitosti, 
od A++ (najvišja učinkovitost) 

do G (najnižja učinkovitost).

Nivo hrupa zunanje enote, (če je 
potrebno) nivo hrupa notranje enote.

Standardi energetske učinkovitosti
Nalepke na napravah

Za grelnike prostora Za kombinirane grelnike

Sezonsko ogrevanje prostorov
Lestvica razredov učinkovitosti

*: Ločeni High Power model

**: Veljavnost nalepke preverite na www.ehpa.org/quality/quality-label/.

***BWP: Združenje nemških toplotnih črpalk
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UVOD
UPORABA
Široka linija izdelkov, ki ustrezajo različnim značilnostim okolja, velikosti družine in 
njihove uporabe energije. Naši izdelki ustrezajo vašim potrebam po višji energiji pri 
vseh serijah za centralno ogrevanje in so na razpolago po razumnih cenah.



Notranja enota

DHW hranilnik 190 L DHW hranilnik 190 L

Zunanja enota

Hidravlična
notranja
enota

Ogrevanje

Hidravlična
notranja
enota

Ogrevanje

Notranja enotaZunanja enota

Hidravlična
notranja
enota

Ogrevanje

Hidravlična
notranja
enota

Ogrevanje

Ločeni tip z integriranim hranilnikom za toplo vodo in vgrajeno notranjo hidravlično enoto
Več podrobnosti na straneh 12-13, 28-33

Ločeni tip z zunanjo in hidravlično notranjo enoto
Več podrobnosti na straneh 10-11, 22-27

Serija Komfort

Serija Komfort

Zunanja

Mrzlo območje

temperatura 
-25°C

Zunanja
temperatura 
-20°C
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Ogrevanje prostora
& sanitarne tople vode

UPORABA IN UVOD
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+ Hranilnik sanitarne+ Kotel

Enostavna nastavitev zunanje in hidravlične notranje enote.

Z namestitvijo hidravlične enote znotraj hiše lahko preprečimo, da bi voda, ki kroži, zmrznila.

Do večje kapacitete ogrevanja lahko pridemo z uporabo večih enot v kaskadni povezavi.

Hranilnik sanitarne tople vode (dodatna oprema) 
dovaja vročo vodo v že obstoječ sistem.

Z uporabo že obstoječega kotla zagotovo 
boljše ogrevanje celo pri nižjih
zunanjih temperaturah.

300 Litrov

Hidravlična notranja enota

Vse v eni notranji enoti

Za hladna območja
Serija High Power

Kompakten dizajn
Serija Komfort

Zunanja enota

DHW hranilnik
(dodatna oprema)

na straneh

na straneh

na straneh

tople vode
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Ogrevanje prostora

& sanitarne
tople vode

UPORABA IN UVOD
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Vse v eni notranji enoti

Za hladna območja
Serija High Power

Kompakten dizajn
Serija komfort

Zunanje enote

Obstoječo kotlovnico lahko enostavno zamenjamo.

Zaradi vgrajenega hranilnika lahko prihranimo na prostoru.

Hidravlična notranja enota Hranilnik za sanitarno 
toplo vodo 190 L

Izbira vgrajenega hranilnika za 
toplo vodo, ki stilsko 
polepša prostor.

Hidravlična notranja enota

na straneh

na straneh

na straneh
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TEHNOLOGIJA
&
LASTNOSTI
IZDELKOV
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Dvojni rotacijski kompresor
z linearnim tekočinskim vbrizgavanjem

S procesom tekočinskega vbrizgavanja proizvaja 
visoko kondenzacijsko temperaturo brez 
pregrevanja izhodnega plina med kompresijo. 
Zato je kondenzacijska temperatura višja od 
navadnega krožnega procesa. Višja temperatura 
tople vode se realizira preko nadzora količine 
vbrizgavanja.

Natančno nadziranje temperature
s tehnologijo DC inverter

Čas

Visoka

Te
m

pe
ra

tu
ra

Konstanta

V-PAM inverter
tehnologija

Tekočinsko
vbrizgavanje

Uparjevalnik

Grelni cikel

Koaksialni
toplotni
izmenjevalec

Zunanja enota

Hidravlična enota

Tekočinsko 
vbrizgavanje

Navadni krožni proces
s hladilnim
plinom

Optimizirani cikel =
višja temperatura vode

TEHNOLOGIJA IZDELKA

Tehnologija zunanje enote

Vhod za linearno vbrizgavanje

Dvojni rotacijski kompresor
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Ekonomična črpalka s funkcijo nastavitve
konstantnega volumna ali tlaka.

Izjemno vzdržljiv koaksialni toplotni izmenjevalec

Topli tok
hladilnega plina

Ogreta voda

Visoko učinkovit
toplotni izmenjevalec

Akumulator iz nerjaveče
pločevine

Zaščita proti koroziji
Merilec pretoka ni potreben
Protizmrzovalna zaščita ni potrebna

Samodejni način (automatic mode)
Glede na časovno nastavitev samodejno preklaplja med
načinomoma komfort in reduce

Reducirani način (reduce mode)
Konstantno zmanjšana temperatura

Komfortni način (comfort mode)
Konstantno komfortna temperatura

Zaščitni način (protection mode)
Stanje pripravljenosti s protizmrzovalno funkcijo

črpalka razreda A++Izredno zmogljiva

z upravljalcem na notranji hidravlični enotiEnostavni nadzor
4 načini ogrevanja

razred

   A++

Tehnologija notranje hidravlične enote
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Enostavni nadzor

Samodejni nadzor krivulje gretja

Nadzor dveh ogrevalnih krogov*

Samodejni preklop

Hitra vzpostavitev nastavljene temperature v 
prostoru po zaključku odmrzovanja

Pomožno delovanje

Samodejni nadzor krivulje gretja temelji na zunanji temperaturi in 
nastavitvi notranje temperature.

Izbrano območje krivulje gretja

Talno gretje

Zunanja temperatura (°C)

Zunanja temperatura (°C)

Radiator

Čeprav je temperatura tople vode v 2 ogrevalnih krogih različna, ju lahko 
istočasno nadziramo.

Če je nastavljeno delovanje hlajenja, lahko sistem samostojno preklopi med 
hlajenjem in gretjem, kar je odvisno od zunanje temperature in omogoča
udobno zračenje prostorov skozi vse leto.

Vzdrževanje sobne temperature v času po zaključku odmrzovanja s 
ponovnim zagonom sistema.

Lahko se ga nastavi, če je premrzlo ali prevroče.

Pomožni grelec lahko deluje pri nižjih zunanjih temperaturah in tako 
ohranja komfortno ugodje. Pomožni grelec deluje samodejno, tako da 
se vklopi po potrebi ob zelo mrzlih dneh ali nočeh.

50°C
Preko

possible

~40°C

Komplet za
2. ogrevalni 
krog

2-stopenjski nizko-šumni način delovanja*
Zunanjo enoto lahko nastavimo 
na način »znižanje hrupa«, 
odvisno od mesta namestitve.
(Velja samo za High Power) Stopnja 2

Stopnja 1Nizko
šumni
način

Nazivna vrednost hrupa

-2dB -4dB

LASTNOSTI

-10 -5 0 5 10 15 20-15

30

40

50

60

-20

Samodejni nadzor temperature
s krivuljo gretja

Ogrevanje curve off-set: nastavitev temperature prostora.

Nizka Visoka

Visoka

Nizka

+4.5°C

-4.5°C

Nastavitev
krivulje ogrevanja

Program zaznava zunanjo temperaturo in samodejno
nadzira temperaturo ogrevane vode tako, da se
nastavljena temperatura konstantno vzdržuje.

Radiator

Talno gretje



 Operation status display Operation status display

Message

VzdrževanjeNapaka

Prihranek energije

Varnostna funkcija

Nastavljivi časovnik

Funkcija proti legioneli

Delovanje v izrednih primerih

Protizmrzovalna funkcija

Alarm za napake in vzdrževanje

Dnevno-tedenska nastavitev časovnika

Nastavitev časovnika za čas počitnic

Preprečuje rast legionele v hranilniku s sanitarno toplo vodo in jo 
nenehno ohranja varno in čisto.

Tudi če pride do napake, bo sistem preko vgrajenega pomožnega 
grelca ali kotla neprekinjeno proizvajal toplo vodo.

Kroženje vode in kompresor samodejno delujeta tudi pri nižji zunanji 
temperaturi. S tem se izognemu zmrzovanju vode. -

Ta funkcija omogoča hitro odpravljanje napak in vzdrževanje naprave.

• Spomin shrani do 10 preteklih napak.
• Prikaže se telefonska številka serviserja.

Čas

VKLOP IZKLOP

Visoka

Nizka

Zunanja temperatura

Funkcija proti zmrzovanju

Nastavitev
temperature

Radiator

Zunanja enota Hidravlična enota

Kotel*

*: Zaželjena je dodatna oprema.

Pomožni grelec

Talno gretje

*Ko je priključen dodatni vir ogrevanja.

Hranilnik s sanitarno toplo vodo 300 L

60ºC ~ 75ºC
30 ~ 360 min

Grelec

Funkcija za prihranek energije*
• Enostavna nastavitev časovnika.
• Možno je spreminjati način ogrevanja glede na čas.

Ta funkcija omogoča nastavitev vrednosti 
najvišje porabe elektrike, s čimer 
prihranimo pri energiji.

• Dnevno-tedenski časovnik se lahko nastavi na do 3 časovne 
   točke na dan.
• Omogoča različne nastavitve za vsak dan v tednu.

• Ta senzor lahko nastavimo za 8 različnih obdobij.
• V primeru daljše odsotnosti v zimskem času lahko preprečimo 
  zmrzovanje prostorov.

3
4

Razmerje porabe
električne energije

Skoraj 0%

Način
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PREDSTAVITEV IZDELKOV za različne potrebe

Tip 

Serija Super High Power Serija High Power Serija Komfort

Hidravlična notranja enota

-25°C
Zunanja
temperatura:

-25°C -20°C

Zunanja enota

Kapaciteta: 11/14 kW 10 kW

Sistem

Oskrba tople vode s temperaturo 60°C pri 
zunanji temperaturi -20°C.

Oskrba tople vode s temperaturo 60°C pri 
zunanji temperaturi -20°C.

Oskrba tople vode s temperaturo 55°C pri 
zunanji temperaturi -10°C.

Uporabljajo se različni sistemi ogrevanja, 
npr. talno ogrevanje, radiatorji idr.*

Ogrevanje in oskrba s sanitarno vodo v enem.*

Vgrajen dodatni električni grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Možnost hlajenja. *

Uporabljajo se različni sistemi ogrevanja, 
npr. talno ogrevanje, radiatorji idr.*

Ogrevanje in oskrba s sanitarno vodo v enem.*

Vgrajen dodatni električni grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Možnost hlajenja. *

Kaskadna povezava do treh sistemov. *

Oskrba vode s temperaturo 55°C pri 
temperaturi -22°C.

Uporabljajo se različni sistemi ogrevanja, 
npr. talno ogrevanje, radiatorji idr.*

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Vgrajen dodatni električni grelec.

Možnost hlajenja. *

Ogrevanje in oskrba s sanitarno vodo v enem.*

 

  

Napajanje 1Ø 230 V/50 Hz 3Ø 400 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 3Ø 400 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz

Kapaciteta

5 kW

8 kW

10 kW

11 kW

14 kW

15 kW

17 kW

Preverite veljavnost nalepk:
www.ehpa.org/quality/quality-label/

Zunanja
temperatura:

Zunanja
temperatura:
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*Zahteva se dodatna oprema.

Serija Super High Power Serija High Power Serija Komfort

-25°C -25°C -20°C
temperature:

 

11/14 kW 10 kW

Oskrba tople vode s temperaturo 60°C celo pri zunanji 
temperaturi -20°C .

Oskrba tople vode s temperaturo 60°C celo pri zunanji 
temperaturi -20°C.

Oskrba tople vode s temperaturo 55°C pri zunanji 
temperaturi -10°C.

Uporabljajo se različni sistemi ogrevanja, npr. talno 
ogrevanje, radiatorji idr.*

Ogrevanje in oskrba s sanitarno toplo vodo v notranji 
hidravlični enoti.

Vgrajen dodatni električni grelec. *

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Možnost hlajenja. *

Uporabljajo se različni sistemi ogrevanja, npr. talno 
ogrevanje, radiatorji idr.*

Ogrevanje in oskrba s sanitarno toplo vodo v notranji 
hidravlični enoti.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov. *

Vgrajen dodatni elektrilni grelec.

Možnost hlajenja.*

Oskrba tople vode s temperaturo 55°C pri zunanji 
temperaturi -22°.

Uporabljajo se različni sistemi ogrevanja, npr. talno 
ogrevanje, radiatorji idr.*

Ogrevanje in oskrba s sanitarno toplo vodo v notranji 
hidravlični enoti.

Vgrajen dodatni električni grelec.

Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*

Možnost hlajenja.*

1Ø 230 V/50 Hz 3Ø 400 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 3Ø 400 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz

ZunanjaZunanja
temperatura:

Zunanja
temperatura:
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serija

Visoka učinkovitost
• Visoka temperatura izhodne vode
• Visoka kapaciteta ogrevanja
• Visok COP
• Širok razpon delovanja

• Samodejni nadzor krivulje gretja
• Samodejni preklop
• Hlajenje
• Hitra vzpostavitev nastavljene temperature
• Delovanje pomožnega grelca

• Funkcija proti legioneli
• Protizmrzovalna funkcija
• Delovanje v izrednih primerih 
• Alarm za napake in vzdrževanje

• Max. dolžina cevi: 30m
• Max. razlika v višini: 25m

• Nastavljiv časovnik

Enostavni nadzor

Fleksibilna namestitev

Prihranek energije

Varnostna funkcija

Enofazno napajanje

Trifazno napajanje

Zunanja enota

Zunanja enota

15 kW 17 kW

PRODUCT LINEUP

 Super 
High Power

Hidravlična notranja enota

Hidravlična notranja enota
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Visoka moč ogrevanja
Modeli Super High Power tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, s pomočjo
tehnologije “Linear Control Injection”, omogočajo visoko temperaturo tople

vode ter visoko kapaciteto gretja. Zaradi izmenjave temperature je
prihranek energije vsaj za 25% večji.

-

S)

Visoka temperatura izhodne vode

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora

Široko območje delovanja do -25°C

Visoka temperature izhodne vode (60°C) se ohranja tudi, 
če je zunanja temperature -20°C, brez uporabe pomožnega 
načina ogrevanja.Prav tako je mogoče ohranjati temperaturo 
tople vode na 55°C pri zunanji temperaturi do -22°C, 
brez uporabe pomožnega načina ogrevanja.

Toplotne črpalke zrak/voda so bolj učinkovite in prihranijo več 
energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

Izboljšano območje delovanja do -25°C zunanje temperature.

Razred energetske
učinkovitosti

*  Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir energije uporabite 
pomožni grelec.

Visoko grelno število COP

Optimizacija delovanja hladilnega sistema

Model Super High Power omogoča boljše delovanje
in višjo učinkovitost s prilagajanjem dveh senzorjev 
in tehnologijo nadzora med ogrevanjem tople vode.

Zunanja enota Hidravlična notranja enota

Hladilni sistem

Hladilno sredstvo

Topla voda

Senzor za
temperaturo

Tlačni senzor Koaksialni toplotni 
izmenjevalec

Temp. vode

60°C

Zunanja
 temp.

-20°C

Serija super high power

Trifazna
15kW class

Pogoj : Zunanja temp. 7°C Temp.ogrevanja 35°C.

(ηS) (ηS)

COP

4.33
164%

Enofazna
16kW class

COP

4.15
163%
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High Power
serija

Enofazno napajanje

Trifazno napajanje

Hidravlična notranja enota

Hidravlična notranja enota

Zunanja enota

Zunanja enota

11 kW

11 kW

14 kW

14 kW

www.ehpa.org/quality/quality-label/

*:Preverite veljavnost nalepk na:

*

Hidravlične notranje enote

Zunanje
enote

Podtalno ogrevanjeHidravlična kretnica
(Zaželjena dodatna oprema)

Črpalka

Kaskadna povezava

PREDSTAVITEV IZDELKA

Visoka učinkovitost
• Visoka temperatura izhodne vode
• Visoka kapaciteta ogrevanja
• Visok COP
• Širok razpon delovanja

• Samodejni nadzor krivulje gretja
• Samodejni preklop
• Hlajenje
• Hitra vzpostavitev nastavljene temperature
• Delovanje pomožnega grelca

• Funkcija proti legioneli
• Protizmrzovalna funkcija
• Delovanje v izrednih primerih 
• Alarm za napake in vzdrževanje

• Max. dolžina cevi: 20m
• Max. razlika v višini: 15m

• Nastavljiv časovnik

Enostavni nadzor

Fleksibilna namestitev

Prihranek energije

Varnostna funkcija



25

Visoka učinkovitost
-

Visoka temperatura izhodne vode

Enofazna
11kW class

COP

4.25
151%

Trifazna
11kW class

COP

4.30
154%

(ηS) (ηS)

Visoka temperatura izhodne vode (60°C) se ohranja tudi, če je
zunanja temperatura -20°C, brez uporabe pomožnega načina ogrevanja.

*  * Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir energije 
uporabite pomožni grelec.

Temp. vode

60°C

Zunanja
 temp.

-20°C

Serija high power

*

Modeli High Power tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, s pomočjo 
nove tehnologije “Linear Control Injection”, omogočajo visoko 

temperaturo tople vode ter visoko kapaciteto gretja. Možno je ohranjati 
temperaturo vode in ogrevati prostore tudi v hladnejših regijah.

S)Energetska učinkovitost ogrevanja prostora

Razred energetske
učinkovitosti

*Nastavitev temperature: Temp. ogrevanja 35°C.

Visoko grelno število COP

Toplotne črpalke zrak/voda so bolj učinkovite in prihranijo več 
energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

Pogoj : Zunanja temp. 7°C Temp.ogrevanja 35°C.

Optimizacija delovanja hladilnega sistema

Model High Power omogoča boljše delovanje
in višjo učinkovitost s prilagajanjem dveh senzorjev 
in tehnologijo nadzora med ogrevanjem tople vode.

Zunanja enota Hidravlična notranja enota

Hladilni sistem

Hladilno sredstvo

Topla voda

Senzor za
temperaturo

Tlačni senzor Koaksialni toplotni 
izmenjevalec



Hidravlična notranja enota

Hidravlična notranja enota

Zunanja enota

Zunanja enota

WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

5 kW

10 kW

8 kW

Komfort
serija

PREDSTAVITEV IZDELKA

Visoka učinkovitost
• Visok COP 
• Visoka temperatura izhodne vode
• Izredno udobje

• Samodejni nadzor krivulje gretja
• Samodejni preklop
• Hlajenje
• Hitra vzpostavitev nastavljene temperature
• Delovanje pomožnega grelca

• Funkcija proti legioneli
• Protizmrzovalna funkcija
• Delovanje v izrednih primerih 
• Alarm za napake in vzdrževanje

• Max. dolžina cevi: 30m
• Max. razlika v višini: 20m

• Nastavljiv časovnik

Enostavni nadzor

Fleksibilna namestitev

Prihranek energije

Varnostna funkcija
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Udobno ogrevanje

DC Inverter

Dvojni krožni DC kompresor

Motor DC ventilatorja
Nameščen je majhen, visoko učinkovit 
motor DC ventilatorja.

Izredno zmogljiv dvojni krožni 
DC 620mm kompresor.

Regulacija temperature vode je 
omogočena s tehnologijo DC inverterja.

62
0 

m
m

83
0 

m
m

10 kW5 - 8 kW

Tehnologija zunanje enote

5kW class

COP

4.52169%

10kW class

COP

4.02155%

(ηS) (ηS)

Temp. vode

55°C

Zunanja
 temp.

-10°C

*

Modeli Komfort omogočajo visoko učinkovitost delovanja. Odraža jih 
kompakten dizajn, ki ustreza evropskemu značaju. Temperaturo tople 

vode lahko nadziramo s kontrolami All DC ter tako poskrbimo za 
udobno ogrevanje prostora in sanitarne tople vode.

Visoka temperatura izhodne vode

Maksimalna temperatura izhodne vode je 55°C brez uporabe 
pomožnega načina ogrevanja. Temperatura dobavljene tople vode 
se lahko vzdržuje celo pri -10°C zunanje temperature.

* Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir energije uporabite 
pomožni grelec.

SEnergetska učinkovitost ogrevanja prostora

Razred energetske
učinkovitosti

*Nastavitev temperature: Temp. ogrevanja 35°C.

Visoko grelno število COP

Toplotne črpalke zrak/voda so bolj učinkovite in prihranijo več 
energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

Enofazna Enofazna

Serija Komfort

)

Pogoj : Zunanja temp. 7°C Temp.ogrevanja 35°C.
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Hidravlična notranja enota Hladilni sistem

Tuš

Dovod vode

Koaksialni toplotni
izmenjevalec

Hranilnik sanitarne 
tople vode

Črpalka

Topla voda

Topla voda

Zunanja enota

Hladilno sredstvo

Senzor za
temperaturo

Tlačni senzor

Optimizacija delovanja hladilnega sistema

Model Super High Power omogoča boljše delovanje in večjo učinkovitost s 
prilagajanjem dveh senzorjev in tehnologijo nadzora med ogrevanjem tople vode.

PREDSTAVITEV IZDELKA

 Super 
High Power

Enofazno napajanje

Trifazno napajanje

Zunanja enota

Zunanja enota

15 kW 17 kW

Hidravlična notranja enota

Hidravlična notranja enota

serija

Visoka učinkovitost
• Visoka temperatura izhodne vode
• Visoka kapaciteta ogrevanja
• Visok COP
• Širok razpon delovanja

• Samodejni nadzor krivulje gretja
• Samodejni preklop
• Hlajenje
• Hitra vzpostavitev nastavljene temperature
• Delovanje pomožnega grelca

• Funkcija proti legioneli
• Protizmrzovalna funkcija
• Delovanje v izrednih primerih 
• Alarm za napake in vzdrževanje

• Max. dolžina cevi: 30m
• Max. razlika v višini: 25m

• Nastavljiv časovnik

Enostavni nadzor

Fleksibilna namestitev

Prihranek energije

Varnostna funkcija



Za ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno toplo vodo

Hidravlična notranja enota

prostora, z vsebino 190 L.

648 mm
Hidravlična enota Hranilnik za 

sanitarno vodo 
190 L

698 mm

Temp. vode

60°C

Zunanja
 temp.

-20°C

Serija Super High Power

Trifazna
15kW class

(ηS) (ηS)

COP

4.33
164%

Enofazna
16kW class

COP

4.15
163%

Visoka učinkovitost
Modeli Super High Power tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, s 
pomočjo tehnologije “Linear Control Injection”, omogočajo visoko 

temperaturo tople vode ter visoko kapaciteto gretja. Zaradi izmenjave 
temperature je prihranek energije vsaj za 25% večji.

Visoka temperatura izhodne vode

Visoka temperatura izhodne vode (60°C) se ohranja tudi, če je zunanja
temperatura -20°C, brez uporabe pomožnega načina ogrevanja.
Prav tako je mogoče ohranjati temperaturo tople vode na 55°C pri 
zunanji temperaturi do -22°C, brez uporabe pomožnega načina 
ogrevanja.

* Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir energije uporabite 
pomožni grelec.

SEnergetska učinkovitost ogrevanja prostora

Razred energetske
učinkovitosti

Visoko grelno število COP

Toplotne črpalke zrak/voda so bolj učinkovite in prihranijo več 
energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

)

Pogoj : Zunanja temp. 7°C Temp.ogrevanja 35°C.

Vgrajen hranilnik tople sanitarne vode,

• Oskrba tople vode s konvektorskim 
toplotnim izmenjevalcem za večjo 
optimizacijo delovanja.

ki omogoča velik prihranek

• Hiter dvig temperature zaradi 
večje površine izmenjevalca.

Široko območje delovanja do -25°C

Izboljšano območje delovanja do -25°C zunanje temperature.



High Power

Single Phase power supply

3 Phase power supply

Hydraulic indoor unit

Hydraulic indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

11 kW

11 kW

14 kW

14 kW

PREDSTAVITEV IZDELKA
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 Super 
serija

Visoka učinkovitost
• Visoka temperatura izhodne vode
• Visoka kapaciteta ogrevanja
• Visok COP
• Širok razpon delovanja

• Samodejni nadzor krivulje gretja
• Samodejni preklop
• Hlajenje
• Hitra vzpostavitev nastavljene temperature
• Delovanje pomožnega grelca

• Funkcija proti legioneli
• Protizmrzovalna funkcija
• Delovanje v izrednih primerih 
• Alarm za napake in vzdrževanje

• Max. dolžina cevi: 30m
• Max. razlika v višini: 25m

• Nastavljiv časovnik

Enostavni nadzor

Fleksibilna namestitev

Prihranek energije

Varnostna funkcija

Hidravlična notranja enota Hladilni sistem

Tuš

Dovod vode

Koaksialni toplotni
izmenjevalec

Hranilnik sanitarne 
tople vode

Črpalka

Topla voda

Topla voda

Zunanja enota

Hladilno sredstvo

Senzor za
temperaturo

Tlačni senzor

Optimizacija delovanja hladilnega sistema

Model High Power omogoča boljše delovanje in večjo učinkovitost s prilagajanjem 
dveh senzorjev in tehnologijo nadzora med ogrevanjem tople vode.



648 mm

698 mm

S)

Enofazna
11kW class

COP

4.25
151%

Trifazna
11kW class

COP

4.30
154%

(ηS) (ηS)

 

Temp. vode

60°C

Zunanja
 temp.

-20°C

Serija High power

*
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Visoka učinkovitost
Modeli High Power tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, s pomočjo 

nove tehnologije “LinearControl Injection”, proizvajajo visoko 
temperaturo tople vode ter visoko kapaciteto gretja. Možno je 

ohranjati temperaturo vode in ogrevati prostore v hladnejših regijah.

Visoka temperatura izhodne vode

Visoka temperatura izhodne vode (60°C) se ohranja tudi, če je zunanja 
temperatura -20°C brez uporabe pomožnega ogrevanja.

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora

Razred energetske
učinkovitosti

Visoko grelno število COP

Toplotne črpalke zrak/voda so bolj učinkovite in prihranijo več 
energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

Za ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno toplo vodo

Hidravlična notranja enota

prostora, z vsebino 190 L.

Hidravlična enota Hranilnik za 
sanitarno vodo 
190 L

Vgrajen hranilnik tople sanitarne vode,

• Oskrba tople vode s konvektorskim 
toplotnim izmenjevalcem za večjo 
optimizacijo delovanja.

ki omogoča velik prihranek

• Hiter dvig temperature zaradi 
večje površine izmenjevalca.

* Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir energije uporabite 
pomožni grelec.

*Nastavitev temperature: Temp. ogrevanja 35°C.

Pogoj : Zunanja temp. 7°C Temp.ogrevanja 35°C.
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Komfort

Hidravlična notranja enota

Hidravlična notranja enota

Zunanja enota

Zunanja enota

WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

5 kW

10 kW

8 kW

PREDSTAVITEV IZDELKA

serija

Visoka učinkovitost
• Visok COP
• Visoka temperatura izhodne vode
• Izredno udobje

• Samodejni nadzor krivulje gretja
• Samodejni preklop
• Hlajenje
• Hitra vzpostavitev nastavljene temperature
• Delovanje pomožnega grelca

• Funkcija proti legioneli
• Protizmrzovalna funkcija
• Delovanje v izrednih primerih 
• Alarm za napake in vzdrževanje

• Max. dolžina cevi: 30m
• Max. razlika v višini: 25m

• Nastavljiv časovnik

Enostavni nadzor

Fleksibilna namestitev

Prihranek energije

Varnostna funkcija
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DC Inverter

Dvojni krožni DC kompresor

Motor DC ventilatorja
Nameščen je majhen, visoko učinkovit 
motor DC ventilatorja.

Visoko učinkovit dvojni krožni 
DC 620mm kompressor.

Regulacija temperature vode je 
omogočena s tehnologijo DC inverterja.

62
0 

m
m

83
0 

m
m

10 kW5 - 8 kW

Tehnologija zunanje enote

5kW class

COP

4.52169%

10kW class

COP

4.02155%

(ηS) (ηS)

 

Temp. vode

55°C

Zunanja
 temp.

-10°C

Serija Komfort

*

Udobno ogrevanje
Modeli Komfort omogočajo visoko učinkovitost delovanja. Odraža jih 

kompakten dizajn, ki ustreza evropskemu značaju. Temperaturo tople 
vode lahko nadziramo s kontrolami All DC ter tako poskrbimo za 

udobno ogrevanje prostora in tople vode.

Visoka temperatura izhodne vode

Maksimalna temperatura izhodne vode je 55°C brez uporabe 
pomožnega načina ogrevanja. Temperatura dobavljene tople vode 
se lahko vzdržuje celo pri -10°C zunanje temperature.

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora

Razred energetske
učinkovitosti

Visoko grelno število COP

Toplotne črpalke zrak/voda so bolj učinkovite in prihranijo več 
energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

Enofazna Enofazna

* Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir energije uporabite 
pomožni grelec.

Pogoj : Zunanja temp. 7°C Temp.ogrevanja 35°C.
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KONFIGURACIJA
SISTEMA
& 
DODATNA OPREMA
Nadzor

Konfigurcija sistema

Dodatna oprema
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Preprosta nastavitev načina delovanja

Nadzor notranje hidravlične 
enote

   

Velik LCD ekran

Navigacija in nastavitve

Daljinski upravljalnik

*1: Podpira 19 jezikov, ni potrebna dodatna oprema za vzhodno evropske jezike.

*1

*1

Uporabniški umesnik (dod. opr.)

ali

Žični daljinski upravljalnik
(dodatna oprema)

Brezžični daljinski upravljalnik

Sobni termostatSobni termostat

RF Modul

Nadzor

Individualni nadzor

Na voljo so različne vrste upravljalnikov. 
Poleg navadnih so na voljo tudi 
upravljalniki preko spleta.

(dodatna oprema)

• Izbira načina ogrevanja prostorov ter 
pridobivanja sanitarne tople vode.

• Prikaz statusa delovanja
• Prikaz napak
• Tekstovno sporočilo

• Izbor menija ogrevanja
• Nastavitev časovnika Podpira različne jezike
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Nadzor notranje hidravlične 

Priključek za zunanje naprave

Orodja za servis & vzdrževanje
Spletni server (dod. opr.)

ali

Orodje za servis (dod. opr.)

Modbus priključek (dod. oprema)
UTW-KMBXJ

Daljinski nadzorni sistemInternet

Domači sistem samodejnega nadzora

*2: Potrebna je dodatna oprema.

Nadzor preko pametnega telefona

*2

Spletni server (dod. oprema)

LPB priključek (dod. opr.)

*3 *4 *3: Za povezavo je potreben priključek UTW-KW1XD 
      ali UTW-KW4XD.
*4: Za povezavo je potreben priključek UTW-KL1XD .

Programska oprema
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KONFIGURACIJA SISTEMA     Ločeni tip

Konfiguracija sistema

Nadzorna enota
(dodatna oprema)

Sestavni deli sistema
(dodatna oprema)

Ogrevanje
& topla voda Topla voda

Sončne celice

Dodaten vir ogrevanja
Hranilnik

tople vode

Plavalni bazenToplotni izmenjevalec
& oprema za plavalni bazen

Topla voda

Tuš

Kad

Radiator

Daljinski upravljalnik
Kabel
Sanitarna topla 
voda

Kabel za spletno
povezavo

Hladilni plin

*Potreben je komplet za regulacijo.

Hladilna tekočina

Pritok vode Povratek vode

ali

Žični daljinski
upravljalnik

Brezžični daljinski
upravljalnik

Sobni termostat

Sobni termostat

Dodatna oprema

Notranja enota

Serija Komfort

Serija Komfort
WSYA050DG6
WSYA100DG6

Super High Power
serija

High Power serija

Serija
Super High Power

WSYG160DJ6
WSYK170DJ9

Zunanja enota

Hidravlična enota

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

WOYG112LHT
WOYG140LCTA

Internet

Spletni server

Serija High Power
WSYG140DG6
WSYK160DG9

WOYG160LJL
WOYK150LJL
WOYK170LJL

Komplet za kaskadno 
povezavo*

UTW-KCMXE
(baza)

UTW-KCSXE
(priklop)

*:Samo za serijo
High power

Talno gretje

Talno gretje

Daljinski upravljalnik

RF Modul

WOYA100LFTA

WOYA060LFCA
WOYA080LFCA

Komplet za 
2. ogrevalni krog

Komplet za povezavo
dodatnega vira ogrevanja
& hidravlična kretnica



Primeri izvedbe

Hidravlična notranja enota

Zunanja
enota

Ventil Črpalka

Črpalka

Radiator

Ventil

Bojler

Hidravlična kretnica (dodatna oprema)
Radiator

Hranilnik

Pritok tople vode
(npr. za tuš)Tip

A

Tip
B

Krmiljenje in ogrevanje dveh ogrevalnih krogov (individualni nadzor)

Dodaten grelec povezan z ogrevanjem (bojler + ogrevanje)

Krmiljenje in ogrevanje 2 ogrevalnih krogov & sanitarna topla voda (kaskadna povezava)

Hidravlična notranja enota

Zunanja
enota

Ventil Črpalka

Črpalka

Radiator

Ventil

Hidravlične notranje enote

Zunanje
enote

Ventil Črpalka

Črpalka

Hidravlična kretnica (dodatna oprema)
Radiator

Hranilnik

Pritok tople vode
(npr. za tuš)

Hidravlične notranje enote

Zunanje
enote

Ventil

Ventil

Črpalka

Črpalka



Konfiguracija sistema
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Konvektor

WGYA050DG6
WGYA100DG6

WGYG140DG6
WGYK160DG9

Dodatna oprema

Internet

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

WOYG112LHT
WOYG140LCTA

WOYG160LJL
WOYK150LJL
WOYK170LJL

WOYA100LFTA

WOYA060LFCA
WOYA080LFCA

WGYG160DJ6
WGYK170DJ9

KONFIGURACIJA SISTEMA     Ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno vodo

Nadzorna enota
(dodatna oprema)

Sestavni deli sistema
(dodatna oprema)

Ogrevanje
& topla voda

Topla voda

Dodatni vir ogrevanja

Plavalni bazen

Toplotni izmenjevalec
& oprema za plavalni bazen

Topla voda

Tuš

Kad

Radiator

ali

Žični daljinski
upravljalnik

Brezžični daljinski
upravljalnik

Sobni termostat

Sobni termostat

Notranja enota

Serija Komfort

Serija Komfort

Super High Power
serija

High Power serija

Serija
Super High Power

Zunanja enota

Hidravlična enota

Spletni server

Serija High Power

Talno gretje

Daljinski upravljalnik

RF Modul

Komplet za 
2. ogrevalni krog

Komplet za povezavo z 
bojlerjem & hidravlična 
kretnica

Daljinski upravljalnik
Kabel
Sanitarna topla 
voda

Kabel za spletno
povezavo

Hladilni plin

*Potreben je komplet za regulacijo.

Hladilna tekočina

Pritok vode Povratek vode



Primeri izvedbe
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Talno gretje

Talno gretje

Radiator

Hidravlična notranja enota

Radiator

Zunanji
enoti

Pritok tople vode
(npr. za tuš)

Hidravlična notranja enota

Zunanji
enoti

Pritok tople vode
(npr. za tuš)

Hidravlična notranja 
enota

Radiator

Zunanji
enoti

Pritok tople vode
(npr. za tuš)Bojler

Samostojno ogrevanje & sanitarna topla voda

Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov (individualni nadzor)
& sanitarne tople vode

Dodaten grelec za ogrevanje (bojler + ogrevanje)
& sanitarno toplo vodo
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DODATNA OPREMA

Kompatibilnost dodatne opreme s sistemom

Ime izdelka

Komplet za 2. 
ogrevalni krog

Komplet za 
povezavo z drugim 
virom ogrevanja

Hidravlična 
kretnica

Komplet za sanitarno 
toplo vodo

Ime modela

Ločeni tip Ločeni tip z integr. sistemom
 Super

High Power  High Power Komfort  Super
High Power  High Power Komfort

1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø
15 17 11 14 11 14 5 8 10 15 17 11 14 11 14 5 8 10

— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-TEVXA

(External) —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Hranilnik 
sanitarne vode

200 Litrov
300 Litrov

UTW-T20AXH
UTW-T30AXH —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

200 Litrov
300 Litrov —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Visokopretočna 
črpalka

Komplet za
plavalni bazen

Toplotni 
izmenjevalnik za 
plavalni bazen

Komplet za 
hlajenje

Komplet za 
regulacijo

— — — — — — — —

UTW-ESPXA

— — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Komplet za 
zmanjševanje 
hrupa

Pladenj za 
odtok
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Kompatibilnost dodatne opreme za nadzor

 Super
High Power  High Power Komfort  Super

High Power  High Power Komfort

1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø
15 17 11 14 11 14 5 8 10 15 17 11 14 11 14 5 8 10

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Glavni komplet za 
kaskadno povezavo
(vključen LPB)

Podpornikomplet za 
kaskadno povezavo
(vključen LPB)

Uporabniški 
vmesnik

Daljinski
upravljalnik

Sobni
termostat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3

Žični

Žični

za BSB-vhod

UTW-C74TXF*3

UTW-C74HXF*3

UTW-C55XA

UTW-C58XD

Oddajnik za
zunanji senzor UTW-MOSXD

RF
moduli UTW-MRCXD

Spletni server

Priključek
LPB

Priključek 
MODBUS

Servisni paket 
(vključuje adapter
OCI700)

Servisni softver

Komplet za
zunanjo
povezavo

*7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7

*5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ime izdelka Ime modela

Ločeni tip Ločeni tip z integr. sistemom

*1: Delovanje bojlerja/grelca za sanitarno toplo vodo je mogoče tudi brez kompleta za sanitarno vodo in hranilnika. 
*3: Vključuje 19 jezikov, ni potrebna dodatna oprema za vzhodnoevropske jezike. C74TXF: Vgrajen senzor za sobno temperaturo C74HXF: Vgrajen senzor za sobno temperaturo in za vlažnost.
*4: Vzhodnoevropski jeziki (poleg angleščine še češčina, slovaščina, poljščina, turščina, madžarščina, ruščina, slovenščina, grščina, srbščina).
*5: Za povezavo je potreben UTW-KL1XD.
*6: Za povezavo je potreben UTW-KW1XD ali UTW-KW4XD.
*7: Potrebna je dodatna oprema.

Na voljo Ni na voljo
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DRUGO
Preprosta nastavitev & vzdrževanje

Navodila za namestitev

Oznake & dimenzije modelov

Izbira programske opreme
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Nastavitev temperature

Nastavitev obdobja

Radiator

Ventil

Črpalka

Ventil za črpalko

Hranilnik
Tuš s toplo vodo

Notranja enota

Zunanja
enota

Podtalno ogrevanje

Notranja enota

Zunanja
enota

Notranja enota

Zunanja
enota

Podtalno ogrevanje

Nadzorna enota ima velik LCD monitor ter gumbe za preprosto nastavitev funkcij.

Preprosta nastavitev do 8 sistemskih vzorcev

(Pri dvojnem ogrevanju: do 12 vzorcev)

Nadzorni sistem omogoča enostavno nastavitev sistema, brez da bi 
bilo potrebno predhodno nastaviti posamezne sestavne dele sistema in 
njegovih enot.

Konfiguracije prednastavitev
Ko je sistem dokončno nameščen, se preveri, če vse enote, glede na 
nastavljene načine delovanja in glede na zunanjo temperaturo, 
delujejo optimalno.

Simulacija zunanje temperature

Talno ogrevanje se lahko uporabi za sušenje betonske konstrukcije,
v katero je vgrajen sistem cevi – s tem lahko skrajšamo čas gradnje.

Sušenje tal

Simulacija je možna pri zunanjih temperaturah od -50°C do +50°C.

Prednastavitev 1 1 ogrevalni krog

Vrsta nastavitveKonfiguracija

Prednastavitev 2 2 ogrevalna kroga

Prednastavitev 3 1 ogrevalni krog & dodatni vir ogrevanja

Prednastavitev 4 2 ogrevalna kroga & dodatni vir ogrevanja

Prednastavitev 5

Prednastavitev 6

1/2 ogrevalni krog & nadzor zalogovnika

1/2 ogrevalni krog & nadzor zalogovnika & dodatni vir ogrevanja

Prednastavitev 7 Glavna kaskadna povezana

Prednastavitev 8

Prednastavitev 9

Kaskadna povezava A

Kaskadna povezava B/C

Hidravlična notranja enota

Radiator

Ventil

Črpalka

Zunanja
enota

Podtalno
ogrevanje

Črpalka

Shematski prikaz Primeri

Končni 
uporabniki

Serviserji

Nastavitev namestitve

Nastavitev izbire

Priročne funkcije

Delovne nastavitve

Nastav. hitrosti črpalke, konfiguracija, nast.
krivulje gretja, izklop toplotne črpalke.

Komplet za hlajenje, kompl. za sanitarno
vodo, kompleta za bazen in bojler.

Nastav. samodejne krivulje gretja, sistema
za talno gretje, nast. zunanje temperature,
nastavitev obdobja vzdrževanja.

Simulacija zunanje temperature.

Prikaz vseh indikatorjev in funkcij načina delovanja
•Ura •Temperatura •Sanitarna voda•Sporočila •Servis/vzdrževanje •Meni za časovnik

Sanitarna voda

Navigacija

Ponastavitev

Način
hlajenja

Način
delovanja

Gumb za 
informacije

Velik LCD monitor Glavni načini delovanja in nastavitve za serviserje in končne uporabnike

Preprosta nastavitev

PREPROSTA NASTAVITEV & VZDRŽEVANJE

Preprosta nastavitev

Ventil

Črpalka

Hranilnik

Tuš s toplo vodo

Notranja enota

Zunanja
enota

• Zaznavanje oskrbe s sanitarno toplo vodo in nadzor solarnih celic.
• Možnost ogrevanja plavalnega bazena in hlajenja.

dni

Potrditev

Nastavitve uporabnika

Potrditev načina delovanja(ogrevanje, 
hlajenje, sanitarna voda).

Datum in čas, časovnik, način delovanja,
nastavitve temperature.
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Preprosta namestitev & vzdrževanje

Pomoč pri vzdrževanju

Diagnosticiranje napak

Prikaz napak

Napaka na hidravlični enoti Napaka na zunanji enoti

 Operation status display Operation status display

Na ekranu se pojavi simbol 
za napako.

Ob pojavu napake

• Koda napake
• Oznaka napake
• Zapis napake (UART)

Potrditev časa utripanja Potrditev kode za prikaz napake

LED2(ZELENA)
LED1(RDEČA)

Prikažejo se podrobni podatki:

Preverite tabelo s kodami napak

i

pritisnite na 
gumb “Info”

Gumb “Info” 

Ob pojavu napake začneta utripati zelena in rdeča LED lučka
Ob pojavu napake in prikaže se vzrok napake.

Ob pojavu napake

: ON

: hitro ukrepanje

POWER

MODE

ERROR

Kako ugotovimo, za katero napako gre?

• Vse hidravlične & varnostne komponente so vgrajene, zato dodatne vgradnje niso potrebne.

• Ročke za dvigovanje olajšajo namestitev naprave.

• Enostaven dostop v primeru vzdrževalnih del.

• Funkcija prečrpavanja plina v zunanjo enoto.



• Hidravlično enoto je potrebno namestiti na steno.
• Teža     88 kg (vključno z vodo)
• Serviserjem je potrebno omogočiti dostop do enote.

• Namestitev na tla.
• Teža     393 kg (vključno z vodo)
• Serviserjem je potrebno omogočiti dostop do enote.

48

NAVODILA ZA NAMESTITEV

komunikacijski kabel

ali

ali

SD

Napajalni kabel do
pomožnega grelcaNapajalni kabel

DHW

Notranja povezava med zunanjo
enoto in hidravličnim modulom. Faza/
Nevtralno/Zemlja, komunikacijski kabel

Notranja povezava med zunanjo
enoto in hidravličnim modulom. Faza/
Nevtralno/Zemlja, komunikacijski kabel

Napajalni električni kabel

Električna
omarica

Napajalni električni kabel

Električna
omarica

Daljinski upravljalnik (po izbiri)

Sobni termostat (po izbiri)

Sobni termostat (po izbiri)

Napajalni kabel do
pomožnega grelcaNapajalni kabel

DHW

Daljinski upravljalnik (po izbiri)

Sobni termostat (po izbiri)

Sobni termostat (po izbiri)

ali

ali

Hidravlična enota

Zunanji senzor

Zunanji senzor

S

Ločeni tip
Notranja hidravlična enota

Električno omrežje

300 mm
mini 1000 mm

350 mm
mini

Ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno vodo
Notranja hidravlična enota

1000 mm

300 mm

18
40

 m
m
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Hidravlična enota:

450

80
5

84
7

97 98

Ø25.4 Ø25.4

471 81

493

1080
40 480 12

688

(5
15

.5
)

23
.5

14
28

NEW NEW

Dimenzije

15 17

kW
15.00 17.00

4.10
4.15 4.33 4.15

kW
13.30 13.20 13.50
4.25 4.27
3.13 3.25

kW
14.50 13.20 15.00
5.27 4.55 5.32
2.75 2.82

°C 55 35 55 35 55 35
A++ A++ A++ A++ A++ A++

kW 14 17 17 18
125 130 130

kWh 8,757 8,014 10,232
45

56 56 56 5755 55

45 45 45 45 45

Enofazen, 230 V 50 Hz Trifazen, 400 V 50 Hz

25/15 (Zunanja enota:Zgornja/Spodnja)

mm 805 × 450 × 471 805 × 450 × 471
kg 52.5 52.5

L/min 24.0/54.2
L 25 25
L 10 10
°C

mm Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4
kW

Enofazen, 230 V 50 Hz Trifazen, 400 V 50 Hz
A 28.0 14.0 14.0

mm 1,428 × 1,080 × 480 1,428 × 1,080 ×480 1,428 × 1,080 ×480
kg 137 138 138

R410A (2,088)
kg 3.80 3.80 3.80

g/m 50 50 50

mm
Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88

m 5/30 5/30 5/30
m 15 15 15
m
°C -25 to 35 -25 to 35 -25 to 35

Oznake

za ločeni tip serije Super High Power

Min/Max

Max

Specifikacije hidravlične enote
Napajanje
Dimenzije H×W×D
Teža (neto)
Pretok vode
Kapaciteta zalogovnika
Kapaciteta ekspanzijske posode
Temperatura izhodne vode Max
Premer priključka vodovodne cevi Pretok/Izhod
Pomožni vir ogrevanja
Oznake za zunanjo enoto

Kapaciteta

Napajanje
Tok
Dimenzije H × W × D
Teža (neto)

Hladilni plin
tip (možnost globalnega segrevanja)

Polnjenje
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Priključna cev

Premer
Tekočina
Plin

Dolžina Min/Max
Dolžina(brez polnjenja)
Razlika v višini Max

Obseg delovanja Ogrevanje

*1: Vrednosti za kapaciteto ogrevanja/Vhodna moč/COP temeljijo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolja, kot je delovanje 
opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.

*3: Izračun zvočnega tlaka na: www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm

*2: Vse informacije o ErP so na razpolago na: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Hidravlična enota
Zunanja enota

1

S)

Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP

Ime modela

Kapaciteta

1

Karakteristike ogrevanja prostora*2

Temperatura
Razred energetske učinkovitosti
Nominalna moč gretja(Prated)

Letna poraba energije

Zvočna moč
Hidravlična enota
Zunanja enota
Zunanja enota

talno gretje

1talno gretje

1talno gretje

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora(

Zvočni tlak

Trifazen:Trifazen:
Enofazen:

Zunanja enota:
Enofazen:

Izhod grevanja Pretok ogrevanja

Pogled od spredaj

Pogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Pogled s strani

Pogled s strani

OZNAKE & DIMENZIJE



51

Dimenzije

650

40
0

12
90

900

21

33031 1277

450

80
0

83
2,

8

97 98

Ø25.4 Ø25.4

457 81

479

 

12
90

900

21

33031 12

650

40
0

11 14 11 14

kW
10.80 13.50 10.80 13.50 15.17
2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
4.25 4.18 4.30 4.22 4.10

kW
10.77 12.00 10.77 13.00 13.50
3.44 3.87 3.40 4.15 4.34
3.13 3.10 3.17 3.13 3.11

kW
10.38 11.54 10.38 12.20 13.50
4.32 5.08 4.28 5.13 5.40
2.40 2.27 2.43 2.38 2.50

°C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+

kW 11 11 13 11 11 13 13 14
112

57 57 57 605958 58

151 113 148 112 154 117 150 117
kWh 8,041 7,803 7,408

70 71 

Enofazen, 230 V 50 Hz Trifazen, 400 V 50 Hz
mm 800 × 450 × 457 800 × 450 × 457
kg 42 42

L/min 24.4/48.7 24.4/48.7 27.4/54.8
L
L 8 8
°C

mm Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4
kW

Enofazen, 230 V 50 Hz Trifazen, 400 V 50 Hz
A 22.0 25.0 10.5

mm
kg

R410A (2,088)
kg 2.50

g/m 50

mm
Ø 15.88

m 5/20
m 15
m 15
°C -25 to 35

Oznake

Za Ločeni tip serije High Power

Min/Max

Max

Specifikacije hidravlične enote
Napajanje
Dimenzije H×W×D
Teža (neto)
Pretok vode
Kapaciteta zalogovnika
Kapaciteta ekspanzijske posode
Temperatura izhodne vode Max
Premer priključka vodovodne cevi Pretok/Izhod
Pomožni vir ogrevanja
Oznake za zunanjo enoto

Kapaciteta

Napajanje
Tok
Dimenzije H × W × D
Teža (neto)

Hladilni plin
tip (možnost globalnega segrevanja)

Polnjenje
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Priključna cev

Premer
Tekočina
Plin

Dolžina Min/Max
Dolžina(brez polnjenja)
Razlika v višini Max

Obseg delovanja Ogrevanje

*1: Vrednosti za kapaciteto ogrevanja/Vhodna moč/COP temeljijo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolja, kot je delovanje 
opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2: Vse informacije o ErP so na razpolago na: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Hidravlična enota
Zunanja enota

1

S)

Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP

Ime modela

Kapaciteta

1

Karakteristike ogrevanja prostora*2

Temperatura
Razred energetske učinkovitosti
Nominalna moč gretja(Prated)

Letna poraba energije

Zvočna moč

Zvočni tlak

Hidravlična enota
Zunanja enota
Zunanja enota

talno gretje

1talno gretje

1talno gretje

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora(

Zunanja enota: Hidravlična enota:

Trifazen:
Enofazen:Enofazen: Trifazen:

Izhod grevanja Pretok ogrevanja

Pogled od spredaj

Pogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Pogled s strani

Pogled s straniPogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Pogled s strani

*3: Izračun zvočnega tlaka na: www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm
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Dimenzije

Zunanja enota:  
WOYA100LFTA

Hidravlična notranja enota:

35
2

45
.4

32
0

395

540 125

Drain port Ø20

20 790

62
0

20

62 290

77900

038

12

33031 12

650

40
0

450

80
0

83
2,

8

97 98

Izhod grevanja
Ø25.4

Pretok ogrevanja
Ø25.4

457 81

479

WOYA080LFCA WOYA100LFTA
5 8 10

kW
4.50 7.50 10.00

1.41 1.84
4.52 4.27 4.08 4.02

kW
4.50 7.70

1.53 1.78 2.47
3.24 3.24 3.17 3.12

kW
4.10 5.70 7.40
1.47 1.74 2.23

°C 55 35 55 35 55 35 55 35
A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++

kW 4 4 5 5 7 8 8
115

54 54 52 58 57 585449

115 118 113 155
kWh 3,180 2,505 3,375 5,415 4,415

Enofazen 230 V 50 Hz
mm 800 × 450 × 457
kg 42

L/min 10.8/21.7 13.5/27.1
L
L 8
°C 55

mm Ø 25.4/Ø 25.4
kW

Enofazen 230 V 50 Hz
A 12.5 17.5 18.5

mm
kg 41 42

R410A (2,088)
kg 1.10 1.40 1.80

g/m 25 40

mm
Ø 12.7 Ø 15.88

m 5/30
m 15
m 20
°C -20 to 35

Oznake

OZNAKE & DIMENZIJE

za Ločeni tip serije Komfort

Pogled od spredaj

Pogled od spredaj
Pogled od spredaj

Pogled od zgorajPogled od zgoraj

Pogled s strani

Pogled s strani
Pogled s straniPogled s strani

Min/Max

Max

Specifikacije hidravlične enote
Napajanje
Dimenzije H×W×D
Teža (neto)
Pretok vode
Kapaciteta zalogovnika
Kapaciteta ekspanzijske posode
Temperatura izhodne vode Max
Premer priključka vodovodne cevi Pretok/Izhod
Pomožni vir ogrevanja
Oznake za zunanjo enoto

Kapaciteta

Napajanje
Tok
Dimenzije H × W × D
Teža (neto)

Hladilni plin
tip (možnost globalnega segrevanja)

Polnjenje
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Priključna cev

Premer
Tekočina
Plin

Dolžina Min/Max
Dolžina(brez polnjenja)
Razlika v višini Max

Obseg delovanja Ogrevanje

*1: Vrednosti za kapaciteto ogrevanja/Vhodna moč/COP temeljijo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolja, kot je delovanje 
opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2: Vse informacije o ErP so na razpolago na: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Hidravlična enota
Zunanja enota

1

S)

Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP

Ime modela

Kapaciteta

1

Karakteristike ogrevanja prostora*2

Temperatura
Razred energetske učinkovitosti
Nominalna moč gretja(Prated)

Letna poraba energije

Zvočna moč

Zvočni tlak

Hidravlična enota
Zunanja enota
Zunanja enota

talno gretje

1talno gretje

1talno gretje

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora(

*3: Izračun zvočnega tlaka na: www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm
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Dimenzije

Zunanja enota:

1080
40 480 12

688

(5
15

.5
)

23
.5

14
28

NEW NEW
Hidravlična enota:

18
41

698

18
54

103

645
631
599
576

43
648

15 17

kW
15.00 17.00 

4.10
4.15 4.33 4.15

kW
13.30 13.20 13.50 
4.25 4.27
3.13 3.25

kW
14.50 13.20 15.00 
5.27 4.55 5.32
2.75 2.82 

°C 55 35 55 35 55 35
A++ A++ A++ A++ A++ A++

kW 14 17 17 18
125 130 130

kWh 8,757 8,014 10,232
45

56 55 56 55 56 57

45 45 45 45 45

L
A

kWh

Enofazen, 230 V 50 Hz Trifazen, 400 V 50 Hz
mm
kg

L/min 24.0/54.2
L

kW 1.5
L 12
°C

mm Ø 25.4/Ø 25.4
mm
kW

Enofazen, 230 V 50 Hz Trifazen, 400 V 50 Hz
Max A 28.0 14.0

mm 1,428 × 1,080 × 480 1,428 × 1,080 × 480
kg 137 138

R410A (2,088) R410A (2,088)
kg 3.80 3.80

g/m 50 50

mm
Ø 15.88 Ø 15.88

m 5/30 5/30
m 15 15
m 15 15
°C -25 to 35 -25 to 35

Oznake

za Ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno toplo vodo serije Super High Power

Energetska učinkovitost ogrevanja prostora(

Profil obremenitve
Razred energetske učinkovitosti
Energetska učinkovitost wh)
Letna poraba energije
Specifikacije hidravlične enote
Napajanje
Dimenzije H×W×D
Teža (neto)
Pretok vode
Kapaciteta sanitarne tople vode
Kapaciteta grelca za toplo vodo
Kapaciteta ekspanzijske posode
Temperatura izhodne vode Max
Premer priključka vodovodne cevi Pretok/Izhod
Premer priključka vodovodne cevi za toplo vodo
Pomožni vir ogrevanja
Oznake za zunanjo enoto

Kapaciteta

Napajanje
Tok
Dimenzije H × W × D
Teža (neto)

Hladilni plin
tip (možnost globalnega segrevanja)

Polnjenje
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Priključna cev

Premer
Tekočina
Plin

Dolžina Min/Max
Dolžina(brez polnjenja)
Razlika v višini Max

Obseg delovanja Ogrevanje

*1: Vrednosti za kapaciteto ogrevanja/Vhodna moč/COP temeljijo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolja, kot je delovanje 
opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2: Vse informacije o ErP so na razpolago na: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Hidravlična enota
Zunanja enota

S)

2

Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP

Ime modela

Kapaciteta

1

Karakteristike ogrevanja prostora*2

Temperatura
Razred energetske učinkovitosti
Nominalna moč gretja(Prated)

Letna poraba energije

Zvočna moč

Zvočni tlak

Hidravlična enota
Zunanja enota
Zunanja enota

Karakteristike tople sanitarne vode*

talno gretje

1talno gretje

1talno gretje

Trifazen:
Enofazen:

Trifazen:
Enofazen:

Pogled od spredaj Pogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Pogled s strani Pogled s strani

*3: Izračun zvočnega tlaka na: www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm
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Dimenzije

Zunanja enota:
Enofazen: Trifazen:

Trifazen:
Enofazen:

 Hidravlična notranja enota:

650

Pogled od zgoraj

Pogled od spredaj Pogled s strani

40
0

12
90

900

21

33031 1277

12
90

900

21

33031 12

650

40
0

Pogled od zgoraj

Pogled od spredaj Pogled s strani

648

18
40

698 103

18
50

43

630
599
576

644

Pogled od spredaj Pogled s strani

Oznake

11 14 11 14

kW
10.80 13.50 10.80 13.50 15.17
2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
4.25 4.18 4.30 4.22 4.10

kW
10.77 12.00 10.77 13.00 13.50
3.44 3.87 3.40 4.15 4.34
3.13 3.10 3.17 3.13 3.11

kW
10.38 11.54 10.38 12.20 13.50
4.32 5.08 4.28 5.13 5.40
2.40 2.27 2.43 2.38 2.50

°C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+

kW 11 11 13 11 11 13 13 14
112

57 58 58 59 6057 57

151 113 148 112 154 117 150 117
kWh 8,041 7,803 7,408

70 71

L
A

88
kWh

mm
kg 152

L/min 24.4/28.7 24.4/48.7 27.4/54.8
L

kW 1.5
L 12
°C

mm Ø 25.4/Ø 25.4
mm
kW

Max A 22.0 25.0 10.5
mm
kg

R410A (2,088)
kg 2.50

g/m 50

mm
Ø 15.88

m 5/20
m 15
m 15
°C -25 to 35

OZNAKE & DIMENZIJE

za Ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno toplo vodo za serijo High Power

S)

2

Hidravlična enota
Zunanja enota

Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP

Trifazen 400 V 50 Hz

Trifazen 400 V 50 Hz

Ime modela

Kapaciteta

1

Karakteristike ogrevanja prostora*2

Temperatura
Razred energetske učinkovitosti
Nominalna moč gretja(P
Energetska učinkovitost ogrevanja prostora(

rated)

Letna poraba energije

Zvočna moč 

Zvočni tlak

Profil obremenitve
Razred energetske učinkovitosti
Energetska učinkovitost

Hidravlična enota
Zunanja enota
Zunanja enota

Karakteristike tople sanitarne vode*

Specifikacije hidravlične enote

wh)
Letna poraba energije

Napajanje Enofazen 230 V 50 Hz
Dimenzije H×W×D
Teža (neto)
Pretok vode
Kapaciteta sanitarne tople vode
Kapaciteta grelca za toplo vodo
Kapaciteta ekspanzijske posode
Temperatura izhodne vode Max
Premer priključka vodovodne cevi Pretok/Izhod
Premer priključka vodovodne cevi za toplo vodo
Pomožni vir ogrevanja
Oznake za zunanjo enoto

Kapaciteta

Napajanje Enofazen 230 V 50 Hz
Tok
Dimenzije H × W × D
Teža (neto)

Hladilni plin
tip (možnost globalnega segrevanja)

Polnjenje
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Priključna cev

Premer
Tekočina
Plin

Dolžina Min/Max
Dolžina(brez polnjenja)
Razlika v višini Max

Obseg delovanja Ogrevanje

*1: Vrednosti za kapaciteto ogrevanja/Vhodna moč/COP temeljijo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolja, kot je delovanje 
opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2: Vse informacije o ErP so na razpolago na: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

talno gretje

1talno gretje

1talno gretje

*3: Izračun zvočnega tlaka na: www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm
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Dimenzije

Zunanja enota:  
WOYA100LFTA

Hidravlična notranja enota:

Pogled od zgoraj

Pogled od spredaj Pogled s straniPogled s strani

35
2

45
.4

32
0

395

540 125

Drain port Ø20

20 790

62
0

20

62 290

Pogled od zgoraj

Pogled s strani Pogled s strani

77900

038

12

33031 12

650

40
0

Pogled od spredaj Pogled s strani

648

18
40

698 103

18
50

43

630
599
576

644

Oznake

WOYA080LFCA WOYA100LFTA
5 8 10

kW
4.50 7.50 10.00

1.41 1.84
4.52 4.27 4.08 4.02

kW
4.50 7.70

1.53 1.78 2.47
3.24 3.24 3.17 3.12

kW
4.10 5.70 7.40
1.47 1.74 2.23

°C 55 35 55 35 55 35 55 35
A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++

kW 4 4 5 5 7 8 8
115

54 49 54 52 58 57 5854

115 118 113 155
kWh 3,180 2,505 3,375 5,415 4,415

L
A+
120

kWh 880

mm
kg 152

L/min 10.8/21.7 13.5/27.1
L

kW 1.5
L 12
°C 55

mm Ø 25.4/Ø 25.4
mm
kW

Max A 12.5 17.5 18.5
mm
kg 41 42

R410A (2,088)
kg 1.10 1.40 1.80

g/m 25 40

mm
Ø 12.70 Ø 15.88

m 5/30
m 15
m 20
°C -20 to 35

za Ločeni tip z integriranim sistemom za sanitarno toplo vodo serije Komfort

S)

2

Hidravlična enota
Zunanja enota

Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP
Kapaciteta ogrevanja
Vhodna moč
COP

Ime modela

Kapaciteta

1

Karakteristike ogrevanja prostora*2

Temperatura
Razred energetske učinkovitosti
Nominalna moč gretja(P
Energetska učinkovitost ogrevanja prostora(

rated)

Letna poraba energije

Zvočna moč

Zvočni tlak

Profil obremenitve
Razred energetske učinkovitosti
Energetska učinkovitost

Hidravlična enota
Zunanja enota
Zunanja enota

Karakteristike tople sanitarne vode*

Specifikacije hidravlične enote

wh)
Letna poraba energije

Napajanje
Dimenzije H×W×D
Teža (neto)
Pretok vode
Kapaciteta sanitarne tople vode
Kapaciteta grelca za toplo vodo
Kapaciteta ekspanzijske posode
Temperatura izhodne vode Max
Premer priključka vodovodne cevi Pretok/Izhod
Premer priključka vodovodne cevi za toplo vodo
Pomožni vir ogrevanja
Oznake za zunanjo enoto

Kapaciteta

Napajanje Enofazen 230 V 50 Hz

Enofazen 230 V 50 Hz

Tok
Dimenzije H × W × D
Teža (neto)

Hladilni plin
tip (možnost globalnega segrevanja)

Polnjenje
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

Priključna cev

Premer
Tekočina
Plin

Dolžina Min/Max
Dolžina(brez polnjenja)
Razlika v višini Max

Obseg delovanja Ogrevanje

*1: Vrednosti za kapaciteto ogrevanja/Vhodna moč/COP temeljijo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolja, kot je delovanje 
opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2: Vse informacije o ErP so na razpolago na: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

talno gretje

1talno gretje

1talno gretje

*3: Izračun zvočnega tlaka na: www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm



IZBIRA
MODELA
PROGRAMSKA OPREMA

Program lahko z vnosom nekaterih parametrov, kot so montaža naprave, 
zahtevana kapaciteta za ogrevanje prostora ter način ogrevanja, samodejno 
izbere pravo kombinacijo opreme.

Program omogoča spremljanje spremembe kapacitete opreme pri različnih 
temperaturnih vrednostih in/ali ob delovanju dodatnega vira ogrevanja.

 

Izbira modela s podrobnimi tehničnimi informacijami

WATERSTAGE™predlaga

Nova programska oprema Fujitsu 

General lahko z vnosom osnovnih 

parametrov samodejno pripravi 

kombinacijo opreme za vzpostavitev 

sistema WATERSTAGE.

Program vključuje več jezikov ter 

funkcijo samodejnega posodabljanja.
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Nazorne slike dodatne opreme vam 
omogočajo pravilno konfiguracijo 
sistema. Vsa pripadajoča dodatna oprema 
se v primeru, da je potrebno več naprav 
za namestitev sistema WATERSTAGE   
samodejno izbere. 

Celoten sistem konfiguracije lahko 
pregledamo in spreminjamo, potem ko so 
posamezne enote izbrane. 
S sočasnim primerjanjem slik in seznama 
opreme lahko preprečimo napake pri 
izbiri le-te. 

Program samodejno prikazuje grafe 
mesečne porabe, volumen emisij 
COs, primerjavo cen glede na 
ostale vire ogrevanja ter ostale 
informacije, ki uporabniku omogočajo 
takojšen pregled prednosti sistema
WATERSTAGE 

Energijske nalepke in datoteke lahko prenesete 
iz naše spletne strani.

 

Naše ErP dokumente (energijske nalepke, dokumente o napravi, zasnovane 
nalepke in dokumente o paketih, dodatne informacije in deklaracijo EU) lahko 
najdete in jih prenesete iz naše spletne strani.

S pomočjo naše internetne storitve lahko vzdrževalci obliko dokumentov in 
nalepk samostojno spreminjajo.

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

811 / 2013

A++

A++

2015

Waterstage High Power series 

14   16 

35 °C

WATERSTAGE™ 
Kreiranje datotek

,TM

TM
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Ogrevanje prostorov
Sanitarna topla voda
Plavalni bazen
Hlajenje
in še veliko več ...



Oznake in oblika naprave se lahko spreminjajo.
Za nadaljna navodila se obrnite na vašega prodajalca.
Izdelki ali oprema v tem katalogu vsebujejo fluorirane toplogredne pline.

je svetovna zmamka FUJITSU GENERAL-a LIMITED,

V tem priročniku so omenjena le registrirana podjetja in njihove znamke.
Dejanske barve naprave se lahko razlikujejo od teh, prikazanih v tem 
reklamnem materialu.

ki je registrirana na Japonskem in v ostalih državah.



Zastopnik:

AL-AN inštalacije, trgovina in inštalacije, d.o.o. 
Spodnji Razbor 64, 3325 Šoštanj
Gsm: 031 206 496 (Aleš Mikek)
E-mail: info.toplotnecrpalke@gmail.com   

Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.

AL-AN


