
PREDNOSTI, KI NAVDUŠUJEJO

  AEROS-V - Ogrevalne toplotne črpalke WPLV - inverterska tehnologija

 Zunanji enoti: WPLV-09-S1 NT | WPLV-14-S1 NT

 Notranje enote: HM-140 S1 | HM-141 S1 | HM-142 S1
ENERGIJSKI RAZRED

PREMIUM
BRAND

+ Toplotna črpalka za nizkotemperaturno ogrevanje objektov ZRAK/VODA, 
    idealna rešitev za novogradnje.
+ Edinstvena tehnologija Kronoterm - tih, učinkovit in okolju prijazen ogrevalni sistem, 
   ki v dom prinaša udobje in varčno bivanje. Fukcija Silent mode poskrbi za tiho delovanje, COP 5,1 
   (A7/W35) pa vam zagotavlja izredno učinkovitost in velik prihranek.
+ Dva modela zunanjih enot:
 - WPLV-09-S1 NT za novogradnje z nizkotemperaturnim ogrevanjem do 150 m2,
 - WPLV-14-S1 NT za novogradnje z nizkotemperaturnim ogrevanjem do 250 m2.
+ Edinstvena rešitev notranjih enot z integriranim 50 l zalogovnikom toplote, kar omogoča večjo 
   učinkovitost ogrevalnega sistema zaradi hidravlične uravnoteženosti (za odtaljevanje se energija 
   črpa iz zalogovnika in ne iz ogrevalnega sistema, kar poleg dviga učinkovitosti sistema pripomore 
   tudi k izboljšanju udobja bivanja)
 - HM-140 S1, stenska montaža,
 - HM-141 S1, stenska montaža,
 - HM-142 S1 z 200 l bojlerjem za sanitarno vodo.
+ Kompaktna notranja enota z bojlerjem – kompaktna enota HM-142 S1 je razširitev osnovne enote 
   z dodatnim 200 l bojlerjem. Vse enote imajo integrirano 6 kW električno grelo kot bivalentni 
   dodatni vir, ki zagotavlja dovolj toplote v vsakem trenutku (tudi v primeru morebitne okvare ipd.)    
   Regulacija v osnovi podpira 2 ogrevalna kroga, več krogov pa se lahko dodaja z razširitvenim 
   modulom. 
+ Enostavna montaža, zavzame malo prostora (ogrevalni sistem na 0,6 m2), hladilniška povezava 
   med zunanjo in notranjo enoto
+ Območje delovanja od -25 do +40 °C
+ Toplotna črpalka ZRAK/VODA deluje kot hladilnik – samo v nasprotno smer: medtem, ko 
   hladilnik iz svojega notranjega prostora odjema toploto in jo odvaja v okoliški zrak, opravlja 
   toplotna črpalka obratni proces - na prostem zunanja enota odjema toploto in jo v stavbi 
   odvaja iz notranje enote kot vir toplote.
+ Zunanja zaščita proti vremenskim razmeram. Zaradi posebne vremenske zaščite zunanje enote, 
   se število odtaljevanj v obdobju zkmskih padavin (dežja in snega) zmanjša tudi do 40 %.
+ Upravljanje na daljavo Home.Cloud: sistem Kronoterm je opremljen z upravljalno 
   ploščo, ki je preprosta za uporabo, vsaka enota pa ima vgrajen WEB modul, ki omogoča 
   oddaljen nadzor in upravljanje toplotne črpalke iz domačega naslonjača, z delovnega mesta ali 
   kar s počitniškega oddiha. Ko se boste vračali z dopusta, vas bo s pomočjo Kronoterm aplikacije   
   Home.Cloud pričakal topel dom in topla voda. S preprosto prilagoditvijo delovanja tudi v času, ko 
   vas ni doma, bo prihranek še večji.
+ Inteligentno prilagajanje toplote – vremensko vodeno ogrevanje (OptiWeather): sistem se 
   samodejno prilagodi glede na trenutne zunanje in notranje razmere ter npr. izkorišča toploto 
   sončnih žarkov, da porabo energije ohranja na čim nižji ravni. Slednje omogoča, da je izbrana    
   notranja temperatura vselej optimalna, temperatura vode v ogrevalnem sistemu pa čim nižja za 
   največje prihranke.
+ Odlične ogrevalne lastnosti enot Kronoterm - vgrajen visoko učinkovit namensko razvit 
   kompresor in optimirano krmiljenje le-tega. Pri nižjih temperaturah zraka (pod -2 °C) zviša 
   svojo maksimalno obremenitev in zato tudi pri zelo nizkih temperaturah dosega zelo velike grelne 
   moči. Delovanje pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.
+ Visoka zanesljivost – še večjo zanesljivost omogoča podstavek, ki izboljšuje drenažo, optimizirana 
   kontrola odmrzovanja in optimizirani prenosnik toplote s posebnim premazom, ki omogoča lažje 
   odtekanje nastalega kondenza ali odtaljenega sreža po procesu odtaljevanja. Zunanje enote imajo 
   tudi integriran protizmrzovalni grelnik korita za optimalno odtekanje nastalega kondenza v 
   drenažo.
+ Tiho delovanje – posebej razvita zvočno-toplotna izolacija kompresorja, ki zmanjšuje hrupnost 
   naprave in preprečuje oddajanje toplote kompresorja v okolico. Tehnologija zaščitnega ovoja 
   znižuje zvok, ki prihaja iz kompresorja. Zvočno moč je možno znižati še z 3 dB z vklopom funkcije 
   Silent mode. 
+ Optimiziran pretok zraka skozi prenosnik toplote – vpliva na hrupnost in zanesljivost delovanja.
+ Pozimi greje, poleti hladi – poleg ogrevanja pozimi, se lahko poleti s toplotno črpalko prostori zelo 
   učinkovito tudi ohlajajo 

UPRAVLJANJE NA DALJAVO

Aplikacija Home.Cloud
Dostop do podatkov in 

upravljanje ogrevalne top-
lotne črpalke iz domačega 
naslovnjača, z delovnega 

mesta ali kar s počitniškega 
oddiha. Prav tako vam 
omogoča naš servis na 

daljavo.

Prostorska korektorja 
KT-1 in KT-2

Enostavno upravljanje 
ogrevanja doma, 
atraktiven dizajn.
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Tehnični podatki:

Dimenzije zunanjih in notranjih enot:

HM-142 S1

WPLV-09-S1 NT

Kronoterm d.o.o. | Trnava 5e, 3303 Gomilsko | Tel. + 386 3 706-16-28 | Fax. + 386 3 703-16-33

Zunanja enota WPLV-09-S1 NT WPLV-14-S1 NT
Notranja enota HM-141 S1 ali HM-142 S1
Zmogljivosti
Ogrevanje Grelna moč / električna moč/ COP
A7/W35 kW / kW / - 5,4 / 1,2 / 4,4 10,6 / 2,1 / 5,1
A2/W35 kW / kW / - 5,3 / 1,4 / 3,7 9,6 / 2,5 / 3,9
A-7/W35 kW / kW / - 5,6 / 2,0 / 2,8 10,9 / 3,7 / 3,0
A-10/W35** kW / kW / - 6,7 / 2,4 / 2,8 11,8 / 4,4 / 2,7
Hlajenje Hladilna moč / električna moč/ COP
A35/W12-7 kW / kW / - 6,1 / 2,3 / 2,6 12,1 / 4,8 / 2,5
A35/W23-18 kW / kW / - 9,0 / 2,6 / 3,4 15,5 / 4,7 / 3,3
SCOP*** 4,31 4,80
Razred energ. učinkovitosti****

** kompresor s polno zmogljivostjo | *** W35, EN 14825:2015 | 
**** W35, (EU) 811/2013, srednje klimatsko območje

Električni podatki
Zunanja enota WPLV-09-S1 NT WPLV-14-S1 NT
Priključna napetost ~230 V; 50 Hz 3N ~ 400 V; 50 Hz
Max. električna moč* kW 3,2 7,6
Območje delovanja** °C -20 / 40
Notranja enota HM-141 S1 HM-142 S1
Verzija stenska samostojna***
Volumen bojlerja L - 200
Priključna napetost enofazna trofazna enofazna trofazna
Enofazna/trofazna priključitev ~230 V 3N ~ 400 V ~ 230 V 3N ~ 400 V 

Max. varovalke**** A 1xC16 1xC20 3xC16 1xC16 1xC20 3xC16

Max. električna moč kW 2,6 4,6 6,6 2,6 4,6 6,6
* A-15/W50 | ** temperatura zunanjega zraka min./max. | *** z bojlerjem |
**** električni grelnik max. 2 x 2 kW (enofazna); 3 x 2 kW (trofazna)

HM-141-S1

HM-140 S1

dimenzije v mm A B C

HM-140  S1 787 545 287

HM-141  S1 774 607 499

HM-142  S1 2045 607 725

WPLV-14-S1 NT

dimenzije v mm A B C

WPLV-09-S1 NT 834 990 400

WPLV-14-S1 NT 1380 990 400

A
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A
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