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ЕНЕРГЕТСКА ФАМИЛИЈА

TERRA SW Twin 
ГЕОТЕРМАЛНА 
ТОПЛИНСКА ПУМПА 

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ОД АВСТРИЈА 
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iDM TERRA SW топлинска пумпа со TWIN технологија која нуди 2 завојни компресори за фазна контрола во едно 
куќиште. Ова значи двојна енергија и двојна сигурност со поголема флексибилност и подолг работен век.  

ГЕОТЕРМАЛНА ТОПЛИНСКА ПУМПА 
TERRA SW Twin 20/26/35/42 kW

© gudrun - fotolia.com

Два компресори по потреба-базирано на адаптација на потребите

Контролирана HGL технологија за максимална сигурност во 
производството на топла вода и долг работен век 
Високо COP од 5.17 за ниска потрошувачка на енергија

Систем за редуцирање на звук за тивка работа

Navigator 2.0 контролен систем за оптимизација на енергија  и

сигурно истражување, развој и производство во Австрија

Гласовна контрола на најважните функции

myiDM
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 iDM TERRA SW Twin топлинската пумпа со контролираната HGL технологија не само што нуди двоен комфор, 
туку исто така помага во заштеда на примена на дополнителни топлински извори и ги намалува инвестиционите  
трошоци. Ова иновативно решение овозможува енергијата да се користи континуирано. Соодветно ја дели 
енергијата: 85 % се користи во грејниот круг при 35 °C. Преостанатиот дел се користи на 62 °C  - за производство на 
топла вода во хигиеникот.
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ТОПЛА ВОДА СО КОНТРОЛИРАНАТА 
ТЕХНОЛОГИЈА НА ВРЕЛ ГАС (HGL)

ЛАДЕЊЕ Благодарение на функцијата на енергетското пасивно ладење и ефективното 
активно ладење со реверзибилна топлинска пумпа, исто така можете да го 
користите iDM системското ладење (видете на сликата). Во овој процес, 
системот го користи повратот на топлата вода и ниските геотермални 
температури за ладење, додека симултано загрева топла вода или дури и грее 
одделен греен круг.
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iDM бафер за греење резервоар   iDM Хигиеник систем за свежа водаiDM Terra SW Twin HGL

Бафер за ладење iDM TERRA SW Twin HGL iDM Хигиеник систем за свежа вода

iDM бафер за греење
Топлински извор



iDM iPump A/T

Тоа што го гледате на 
NAVIGATOR 2.0 екранот на 
допир, истото го гледате и на 
вашиот телефон! 
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Тип TERRA SW Единица
мерка

20 Twin 26 Twin 35 Twin 42 Twin

Модели
без HGL

HGL, HGL P*)

без HGL

HGL, HGL P

без HGL

HGL, HGL P*)

без HGL

HGL, HGL P
Енергетски ефикасна класа земја 
вода (топлинска пумпа + контрола 
на температура)

- A+++/A++ A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A++

B0/W35
kW 20,42 26,02 35,25 41,97
kW 4,18 5,35 7,11 8,82

4,89 4,86 4,96 4,76

B0/W35 единечна-фаза
kW 10,65 13,65 18,39 21,86
kW 2,09 2,73 3,56 4,41

Греен капацитет1) 

Потрошувачка1) 

COP1)

Греен капацитет1) 

Потрошувачка1) 

COP1) 5,10 4,99 5,17 4,96

Енергетски ефикасна класа вода 
вода (топлинска пумпа + контрола 
на температура)

- A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++

kW 27,32 35,07 46,38 55,38
kW 4,18 5,48 7,24 9,14

Греен капацитет1) 

W10/W35 Потрошувачка1) 

6,53 6,40 6,41 6,06

kW 28,29 36,05 46,67 56,20

5,33 5,30 5,07 5,11
R410A

mm 1263x760x764

kg 265 272 278 287

COP1)

Ладилен капацитет B30°C/W18°C (антифриз) 

EER при B30°C/W18°C (антифриз)

Ладилен флуид2)

Димензии (ВxШxД)

Тежина со контролирана HGL технологија 

Тежина без HGL kg 260 265 273 280

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
TERRA SW Twin геотермална топлинска пумпа

1) Според EN14511 со 5K разлика на довод и поврат.
²) Топлинската пумпа содржи F-Gas R410A и подлежи на F-Gas регулативата EU/517/2014. *) 

Моделот HGL P на TERRA SW 20 и 35 Twin се достапни од Април 2020.

САМО 3 ЧЕКОРИ ДО „myiDM.at”:

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

Сега можете да влезете преку вашиот компјутер 
или телефон - да ја контролирате топлинската 
пумпа кога и од каде што посакувате!

ЕНЕКС ГРОУП 
ИНЖЕНЕРИНГ ексклузивен 
застапник за Македонија 

Ул.Брадфордкса бр.2/2-4, Скопје 

www.eneks.mk
e-mail: 

contact@eneks.mk




