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SUPER VARČNE IN NIZKOTEMPERATURNE TČ

Super varčne TČ (… ECO) 
Tovrstne toplotne črpalke imajo vgrajen zelo zmogljiv in energetsko 
varčen rotacijski kompresor ter uporabljajo ekološko hladivo 

večji uparjalnik in plaščni kondenzator, vgrajen pa je tudi termo 
- ekspanzijski ventil in še posebej varčen EC motor ventilatorja. 
Zaradi naštetih prednosti in povsem nove konstrukcijske izvedbe je 
energetska učinkovitost teh črpalk precej večja. Učinkovitost teh TČ 
je 38 % večja v primerjavi z osnovnimi izvedbami  - grelno število 
pa je med 4,3 in 4,5. Na voljo so izvedbe z 230, 300 in solarnim 300 
litrskim bojlerjem. Nadalje pa lahko izbiramo med osnovnimi in med 
izvedbami z vodenim zrakom (…VZ…), ki so izdelane v novem designu. 
Vse imajo vgrajen plaščni kondenzator, kateri je nameščen na obodu 
plašča bojlerja in tako ne pride v stik s sanitarno vodo. Zaradi tega 
tudi ni nabiranja vodnega kamna na kondenzatorju, s čimer je 
zagotovljena dolgoročna učinkovitost toplotne črpalke. 

Nizkotemperaturne TČ, ki lahko delujejo 
tudi do   - 10°C  (…NT)
Če želimo ogrevati sanitarno vodo tudi ko 

potem lahko izberemo TČ z odtaljevanjem, 

vstopnega zraka. Seveda se s padanjem 
temperature vstopnega zraka zmanjšuje tudi 
grelna moč TČ, zato lahko takrat po potrebi 
dodatno vključimo še el. grelec. Še posebej so 
te izvedbe primerne za vgradnjo v pasivne in 
nizko - energijske hiše, kjer lahko črpamo tudi 
zunanji zrak.

KAKOVOST PREIZKUŠENA 
V ŠVICI !

Model Grelna moč Električna moč
COP

grelno število Razred opremljenosti Volumen bojlerja
Površina cevnega toplotnega 

izmenjevalca
Dimenzije TČ
(V x premer ) Teža

kW kW m2 mm kg

TČ2 RT/E - 231  ECO 1,96 0,45 4,5 230 0,75 1530x φ670 125

TČ2 VZRT/E - 231  ECO 1,96 0,45 4,3 230 0,75 1550x φ670 125

TČ2 VZRT/E - 231  ECO NT 1,96 0,45 4,3 230 0,75 1550x φ670 127

TČ2 RT/E - 321  ECO 1,96 0,45 4,5 300 1,2 1830x φ670 151

TČ2 VZRT/E - 321  ECO 1,96 0,45 4,3 300 1,2 1860x φ670 156

TČ2 VZRT/E - 321  ECO NT 1,96 0,45 4,3 300 1,2 1860x φ670 157

TČ2 RT/E - 322  ECO SOLAR 1,96 0,45 4,5 300 1,2+0,6 1830x φ670 166

TČ2 VZRT/E - 322  ECO SOLAR 1,96 0,45 4,3 300 1,2+0,6 1860x φ670 170

TČ2 VZRT/E - 322  ECO NT SOLAR 1,96 0,45 4,3 300 1,2+0,6 1860x φ670 171

Napetost: 230 V, 50 Hz; Hladivo: R134a, Delovno območje: od + 7 (oz  - 10 pri …NT) 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 imajo serijsko vgrajen el. grelec moči 1,5 kW.  Design TČ brez vodenega zraka (tiste TČ, ki v modelni oznaki nimajo zapisano ...VZ...) se razlikuje od designa na sliki 
zgoraj.

Ker TČ ne kupujemo vsak dan je izjemnega pomena, da že pri 
samem nakupu izberemo najvarčnejšo izvedbo. Le tako bomo 
privarčevan denar še bolj obogatili. Na voljo je kar 9 izvedb 
tovrstnih TČ med katerimi lahko zagotovo najdete pravo zase.

Na švicarskem inštitutu NTB (www.wpz.ch) je bila po novem 
standardu EN 16147:2011  preizkušena  toplotna črpalka  TČ2 
VZRT/E – 321 ECO NT, ki dosegla trenutno največjo učinkovitost 
TČ v Evropi, hkrati pa lahko iz nje dobimo največ uporabne vode 
(kar 411 litrov). Učinkovitost te TČ je po EN 16147 je 3,1 (A15/W10-

Izberite najbolj učinkovito toplotno črpalko v Evropi ta hip !


