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AERO ILM 
ВОЗДУХ ВОДА 
ТОПЛИНСКА ПУМПА
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ЕНЕРГЕТСКА 
ФАМИЛИЈА
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Уред со високи перформанси и едноставен за употреба, бара мал простор и работи екстремно ефикасно: AERO ILM е 
воздушна топлинска пумпа која задоволително работи во аголот на куќата и нуди комфорно снабдување со топла вода 
во хигиеникот. Потврденото COP од 4,32 или 4,11 значи ниски трошоци за енергија. NAVIGATOR 2.0 контролниот 
систем AERO ILM е Smart Grid, Smart Web и Smartphone компатибилен.

AERO ILM ВОЗДУХ ВОДА ТОПЛИНСКА 
ПУМПА ВНАТРЕШНА МОНТАЖА 2 - 13 KW

Едноставна монтажа и мал простор за инсталација

NAVIGATOR 2.0 контролен систем со капацитивен 7“екран на допир за 
оптимизација на енергетската потрошувачка и сигурност

Инвертерски контролирана модулација на енергија со CIC 
технологија за ниска потрошувачка на енергија

Котролирана HGL технологија за максимална сигурност на топлата 
вода и долг работен век 
Високо COP до 4,32 или 4,11 за ниска потрошувачка на енергија 

Систем за редуцирање на звук SRS за тивка работа

Гласовна контрола на најважните функции

myiDM
далечинска контрола

далечинско одржување преку 
интелигентиот Navigator online 
software updates

оптимизација 
smart analyser

енергија
примена на 

часовен 
енергетски 

режим

фотоволтаик
интелигентен PV-енергија-
примена & интеграција на 
временски услови

navigator
iDM енергетски менаџер Navigator 2.0 
Navigator 2.0 Pro индивидуален собен 
контролер

net
интернет конекција  
www.myiDM.at

+сервис

+енергија

app
далечинска 
контрола преку 
таблет или 
телефон

глас
гласовна контрола

+дома

AERO ILM воздушната топлинска пумпа бара многу мал простор 
за монтажа - топлинската пумпа се вклопува во простор од  0,75 
m2.   
Мал простор за монтажа е потребен во објектот и 
единицата е скоро невидлива однадвор - единствено 
двете заштитни решетки ја одредуваат позицијата на 
топлинската пумпа.



ПРЕДНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНАТА HGL 
ТЕХНОЛОГИЈА СО ХИГИЕНСКО ГРЕЕЊЕ НА 
СВЕЖАТА ВОДА
iDM топлинските пумпи штедат, бидејќи контролираната HGL технологија повеќе од  85 % од енергијата ја 
користи во грејниот круг 35 °C. Преостанатиот дел од енергијата се користи на 62 °C, погодно за подготовка на 
санитарна топла вода преку баферот Хигиеник со технологија на загревање на свежа вода. Водата се загрева 
во моментот кога се троши. Водата во баферот е само за греење. На тој начин, топлата вода е секогаш свежа и 
формирањето на микроорганизми како што е легионелата и слични бактерии е обезбедено. 
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Хигиеник 2.0 
(со сепарациона плоча) AERO ILM HGL

Свежа топла 
вода

Баланс вентил

Ладна вода

ЕДНОСТАВНА РЕГУЛАЦИЈА - САМО 
3 ЧЕКОРИ ДО „myiDM.at”

Ваши предности: Вие одредувате кога работи 
вашата топлинска пумпа и од каде што сакате  - 
вклучувајчи ја можноста за далечинско одржување.

Тоа што го гледате на  
NAVIGATOR 2.0 екран на 
допир, истото можете да го 
видите на вашиот телефон!

1. Поврзете ја топлинската пумпа на интернет
2. Регистрирајте се на www.myiDM.at
3. Логирајте ја вашата топлинска пумпа во системот.
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Единица 
мерка

AERO ILM 2-7 AERO ILM 4 - 13

A+++/A++ A+++/A++

не да
V 230/230 400/230

да да
°C 62 60
kW 2 - 7 4 - 13

kW 6,56 12,67

kW 3,87 7,11
kW 4,51 8,28
kW 2,84 5,50
kW 0,89 1,73

4,32 4,11
kW 5,09 9,48

4,50 4,10
R410A R410A

mm 1850x910x830 1850x910x830
kg 280 295

db(A) 48 55

dB(A) 23 30

Технички податоци според EN 14511 
Енергетски ефикасна класа  
(топлинска пумпа + темп. контрола) 
HGL
Електрично поврзување/контролен круг 
Инвертер технологија (модулација) 
Макс. темп. на проток
Капацитет при A2/W35 (min-max) 
Топлински капацитет при A2/W35 - 
максимална брзина
Топлински капацитет при A2/W351) 

Топлински капацитет при A7/W351) 

Топлински капацитет при A-7/W351) 

Потрошувачка при A2/W351)

COP при A2/W351)

Ладилен капацитет при A35/W181)

EER при A35/W181)

Ладилен флуид2)

Димензии ВxШxД
Тежина
Надворешно ниво на звук3)

Надворешно ниво на звук - растојание 10 m 
(внатрешна монтажа = инсталација на 
фасада)1) Внатрешно ниво на звук 3) dB(A) 44 42

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
AERO ILM ВОЗДУХ ВОДА ТОПЛИНСКА ПУМПА 

AERO ILM е комплетирана со „Plug & Heat“ хидрауличен систем: напојна пумпа, приоритетен вентил за топла вода и еден 
сигурносен потопен грејач се предмонтирани. Се разбира, изведбата со HGL технологија вклучува HGL изменувач 
и HGL вентил.

1) При номинална ротациона брзина.
2) Топлинската пумпа содржи F-Gas R410A и подлежи на  F-Gas регулативата EU/517/2014.
3) Во согласност со EN12102.

ЕНЕКС ГРОУП ИНЖЕНЕРИНГ 
ексклузивен застапник за Македонија 
Ул.Брадфордска бр.2/2-4, Скопје 

www.eneks.mk
e-mail: 

contact@eneks.mk




