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ЕНЕРГЕТСКА ФАМИЛИЈА

TERRA SW Complete 
ГЕОТЕРМАЛНА 
ТОПЛИНСКА ПУМПА

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ОД АВСТРИЈА 
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ГЕОТЕРМАЛНА ТОПЛИНСКА ПУМПА TERRA 
SW Complete 6/8/10/13/17 kW

Контролирана HGL технологија за максимална сигурност во 

обезбедување на топла вода и долг работен век

Високо COP од 6.3 гарантира ниска потрошувачка на енергија

Систем за редуцирање на звукот SRS за тивка работа

Navigator 2.0 контролен систем за оптимизација на потрошувачката на 

енергија и сигурно истражување, развој и производство во Австрија 

Гласовна контрола на најважните функции
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ИНТЕЛИГЕНТНА ТОПЛИНСКА ПУМПА



iDM топлинските пумпи штедат трошоци, бидејќи контролираната HGL технологија значи дека повеќе од 85 % 
од енергијата се користи во кругот за греење при 35 °C. Преостанатиот дел од енергијата се користи на 62 °C, 
за подготовка на санитарна топла вода преку хигиеникот со технологијата на свежа вода. Водата се загрева при 
самата потрошувачка. Водата во резервоарот е само за греење. Како резултат, топлата вода е секогаш свежа и 
појавата на микорорганизми како легионела и други бактерии е превенирано. 

ТОПЛА ВОДА СО КОНТРОЛИРАНАТА 
ТЕХНОЛОГИЈА НА ВРЕЛ ГАС (HGL)

ЛАДЕЊЕ Terra SW Complete геотермалната топлинска пумпа 
исто така Ви нуди и можност за енергетски 
штедливо пасивно ладење. Во овој процес, 
системот го користи повратот од топлата вода и 
ниските геотермални температури за ладење. 
Можете да подготвите топла вода во исто време и 
греење во друг греен круг.
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iDM бафер за греење резервоар iDM Хигиеник систем за свежа водаiDM Terra SW Complete
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iDM iPump A/T
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
TERRA SW Complete 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.

Тип TERRA SW  6 8 10 13 17 

Модели Complete
Complete

Complete HGL
Complete

Complete HGL
Complete

Complete HGL
Complete

Complete HGL

Енергетски ефикасна класа 
(топлинска пумпа + контрола 
на температура)

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

Регулација - Navigator 2.0

TERRA SW 
Круг со антифриз R410A2) 
при B0/W35

kW 5,83 kW 7,56 kW 10,58 kW 13,36 kW 17,18 kW

kW 1,31 kW 1,66 kW 2,20 kW 2,78 kW 3,64 kW

Греен капацитет 1) 

Потрошувачка1) 

COP 1) - 4,45 4,55 4,80 4,80 4,71
Енергетски ефикасна класа за 
бунарска вода (топлинска 
пумпа + контрола на 
температура)

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

TERRA SW 
вода вода топлинска пумпа 
R410A2) at W10/W35

kW 7,11 kW 9,63 kW 12,71 kW 17,52 kW 22,34 kW

kW 1,30 kW 1,63 kW 2,09 kW 2,78 kW 3,79 kW

Греен капацитет 1) 

Потрошувачка 1) 

COP 1)
- 5,44 5,89 6,08 6,29 5,88

mm 1250x620x764

kg - 200 210 215 220

Димензии (ВxШxД)
Тежина со контролирана HGL тенологија 
Тежина без HGL kg 180 190 200 205 210

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

Ваша придобивка: Вие одредувате за вашата 
топлинска пумпа кога и од каде што сакате  - 
вклучувајќи ја можноста за далечинска 
контрола .

ЕДНОСТАВНА РЕГУЛАЦИЈА - 3 чекори до „myiDM.at“

ЕНЕКС ГРОУП 
ИНЖЕНЕРИНГ ексклузивен 
застапник за Македонија 

Ул.Брадфордска бр.2/2-4, Скопје 

www.eneks.mk
e-mail: 

contact@eneks.mk




