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Vaša izbira za vsako hišo!

ENOPROSTORSKE 
TOPLOTNE ČRPALKE

Enoprostorske izvedbe sanitarnih TČ so izdelane na osnovi  
230 in 300 l bojlerjev. Bojlerji so izjemno kvalitetno emajlirani 

materialom) in imajo vgrajeno magnezijevo anodo. 

Debelina zaprtocelične PU izolacije je 50 mm, pločevinast plašč pa je sivo srebrne barve.  
Toplotno črpalko z bojlerjem namestimo v primeren prostor (npr. kotlovnica, garaža, 

vodovodna povezava, ki omogoča vstop hladne in izstop tople vode. Dodaten prenosnik 
toplote, ki je serijsko vgrajen v vse toplotne črpalke, lahko v zimskem času uporabljate za 
segrevanje sanitarne vode s pomočjo kotla. Vse bojlerske toplotne črpalke tipa  …AVT in 
…ECO  imajo že pripravljene priključke za obtočno črpalko, za segrevanje vode z dodatnim 
virom - kotlom. Izvedbe …SOLAR pa imajo vgrajen še dodatni prenosnik toplote.

>> Samostojna postavitev >> TČ v povezavi s kotlom

Rotacijske TČ  
Posebej za sanitarne toplotne črpalke prilagojen 
rotacijski kompresor omogoča večjo učinkovitost 
TČ in povečano življenjsko dobo TČ. Serijsko je 
vgrajen avtomatski antilegionelni program. Vsi 
bojlerji imajo plaščni kondenzator, ki zmanjšuje 
nabiranje vodnega kamna. Vse izvedbe so na 
voljo tudi z el. grelcem. 
>> TČ2 RT – 231 AVT, TČ2(3) RT – 321 AVT, TČ2(3) RT – 
322 AVT SOLAR

Standardne TČ  
Te TČ (linija STAR) imajo vgrajen elektronski 
termostat, s katerim lahko izberete segrevanje 

pa lahko vključite antilegionelni program. Vsi  
bojlerji imajo plaščni kondenzator, ki zmanjšuje 
nabiranje vodnega kamna. Te izvedbe pomenijo 
dobro razmerje med učinkovitostjo in ceno 
investicje. 
>> TČ2 – 230 HT, TČ2  – 320 HT

Model Grelna moč Električna moč COP Razred opremljenosti Volumen bojlerja 
Površina cevnega toplotnega 

izmenjevalca
Dimenzije TČ 
(V x premer) Teža

kW kW l m2 mm kg

TČ2 - 230 HT 1,96 0,56 3,3 230 0,75 1520x φ670 125

TČ2 - 320 HT 1,96 0,56 3,3 300 1,2 1830x φ670 146

TČ2 RT - 231 AVT 1,96 0,48 3,8 230 0,75 1520x φ670 125

TČ2 RT - 321 AVT 1,96 0,48 3,8 300 1,2 1830x φ670 150

TČ2 RT - 322 AVT SOLAR 1,96 0,48 3,8 300 1,2+0,6 1830x φ670 171

TČ3 RT - 321 AVT 2,9 0,78 3,7 300 1,2 1830x φ670 152

TČ3 RT - 322 AVT SOLAR 2,9 0,78 3,7 300 1,2+0,6 1830x φ670 168

Napetost: 230 V, 50 Hz; Hladivo: R134a, Delovno območje: od + 7  do + 35°C. Navojni priključki vseh vodnih povezav: 1'' (DN 25), razen cirkulacije, ki je 3/4''. debelina PU izolacije: 50 mm, Podatki izmerjeni EN 255/3. Max. temperatura ogrete vode je 55°C, 
pri vključeni funkciji občasnega pregrevanja pa preko 60°C. Vse izvedbe (razen …HT) so na voljo tudi z  el. grelec moči 1,5 kW. 


