СУЧАСНИЙ

тепловий
насос

КОЕФІЦІЄНТ

COP до 4,78

ПРИРОДНИЙ
ХОЛОДОАГЕНТ

R290
ПРОПАН

СУЧАСНИЙ

тепловий
насос
Найвища
якість
Висока якість постійно вписується у філософію
компанії HKS LAZAR на кожному етапі: починаючи від проектування, закінчуючи виробництвом і закінчуючи обслуговуванням.
Тільки найкращі компоненти від
перевірених виробників.
Контроль якості на кожному етапі виробництва.
Заводське обслуговування по всій Польщі.

Оригінальний дизайн
Кілька варіантів житла.
Широкий асортимент оздоблювальних матеріалів: екзотична деревина, композитна деревина, полікарбонат, архітектурний бетон.
Можливість зміни зовнішнього вигляду зовнішнього блоку.

Комфорт
Одним із пріоритетів компанії HKS LAZAR
є турбота про повне задоволення клієнтів.
Необслуговуване опалення.
Надзвичайно тихий.
Інтернет-сервіс.
Кольорова сенсорна панель управління.
Можливість роботи декількох теплових насосів
каскадом.
Два опалювальні контури в стандартній комплектації, можливість розширення за допомогою іншого.
Можливість встановити бездротову кімнатну панель.
Циркуляція гарячої води.

Збереження
Дуже високий COP до 4,78.
Відсутність реєстрації та плата за
викиди газу*.
Широкий діапазон робіт - обмежена потреба у використанні додаткових джерел тепла.
Встановлення без кваліфікації
охолодження*.
Щотижневі графіки.
Контроль погоди.

Натуральний
холодоагент R290
(пропан)
Турбота про навколишнє природне середовище є одним із пріоритетів місії HKS LAZAR,
саме тому наші теплові насоси працюють на
природному холодоагенті R290 (пропан).
Цей газ є нейтральним для озонового шару
і має незначний потенціал глобального по-

ПРИРОДНИЙ
ХОЛОДОАГЕНТ

ПРОПАН

тепління GWP = 3 (для порівняння, GWP найпопулярнішого холодоагенту R410A становить
2088). Це, безсумнівно, велике полегшення для
нашого довкілля.
Однак користувачі також отримають користь від використання теплового насоса на R290. Немає обов’язку реєструвати цей тип обладнання та сплачувати збір за викиди*.
А доповнення втрат R290 набагато дешевше, враховуючи
стрімке зростання цін на f-гази, пов’язане з поступовими
обмеженнями у їх виробництві та використанні. Однак
перш за все немає занепокоєння щодо необхідності вивести наш насос з експлуатації, як це може бути у випадку
насосів, що працюють на фторованих газах (ph-гази, наприклад R410A).

Екологія
Беземісійне опалення.
Відновлюване джерело тепла.
Газ R290 з нульовим потенціалом руйнування озонового шару (ODP
= 0) та дуже низьким потенціалом глобального потепління (GWP = 3).

* - залежить від місцевих законів

Унікальний
дизайн

AWC

AWI

Антрацит | Композитна
деревина

Антрацит | Екзотичне
дерево Іроко

AS

AA

Антрацит | Срібло

Антрацит | Антрацит

AC
Антрацит |
Архітектурний бетон

GC
Сірий | Архітектурний
бетон

GWC

GWI

Сірий | Композитна

Сірий | Екзотичне
дерево Іроко

деревина

GS

GG

Сірий | Срібло

Сірий | Сірий

тепловий
насос

HT 10
Модуль
з обігрівачем
Тепловий насос HT10 з внутрішнім модулем
для системи

води або гліколю

скла-

дається з зовнішнього блоку, внутрішнього
блоку та кабелю зв’язку.

Потужність:

11,5 kW - 22,2 kW
Нагрівання води до 62ºC
Використання повітря для опалення
Висока продуктивність
Натуральний холодоагент - R 290
Працюйте до -25ºC

Тепловий насос HT10 в стандартній комплектації оснащений
вдосконаленим комунікаційним модулем ecoNET300, який
забезпечує віддалену роботу насоса, обслуговування, перегляд історії змін параметрів та надсилання електронних повідомлень із сигналами тривоги.

Високий COP до 4,78
Критий модуль з обігрівачем
Висока потужність нагріву
Обмеження роботи додаткового джерела тепла

Завершення внутрішнього
модуля:
контролер, установка, електронагрівач.

Випарник із збільшеною поверхнею

SCOP
3,899

ПРИРОДНИЙ
ХОЛОДОАГЕНТ

R290
ПРОПАН

Зовнішній блок - це моноблочний тепловий насос, виготовлений з найякісніших компонентів,
та сучасна система охолодження, виготовлена
відповідно до акредитації модуля COCH А2, що
гарантує найвищу якість та безпеку.

У внутрішньому блоці є контролер, що надає
користувачеві безліч можливостей, електрична установка та допоміжний електронагрівач.

Модуль

Блоки з’єднані кабелем зв’язку, що постача-

управління

ється, та гідравлічною системою.

з обігрівачем

O1

O2
T1

PC

Тепловий насос

TB

Датчик температури буфера

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Критий модуль з обігрівачем
РОЗПОДІЛНИК

Нагрівачі

O1

Опалювальний контур 1

O2

Опалювальний контур 2

PO1

Насос верхнього джерела

PO2

Циркуляційний насос 2

PO3

Циркуляційний насос 3

ZT

Триходовий клапан

ZC

Бак для ГВС

ZB1/ZB2

PO3

Датчик температури опалювального контуру

Тепловий буфер

ZM1

PO2

Датчик температури бака ГВП

B1

ZW1, ZW2

T2

Зворотний клапан

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Змішувальний клапан 1
Запобіжний клапан

ZM1

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Контур гарячої води
Контур холодної води

тепловий
насос

HT 10
Модуль
Smart
Тепловий насос HT10 із розумним внутрішнім
модулем для контуру

води або гліколю.

У цій конфігурації тепловий насос HT10 складається із зовнішнього блоку, внутрішнього блоку Smart та кабелю зв’язку.

Потужність:

11,5 kW - 22,2 kW
Нагрівання води до 62ºC
Використання повітря для опалення
Висока продуктивність
Природний холодоагент - R 290
Робота до -25 ° C

Тепловий насос HT10 в стандартній комплектації оснащений вдосконаленим комунікаційним модулем ecoNET300,
який забезпечує віддалену роботу насоса, обслуговування,
перегляд історії змін параметрів та надсилання електронних повідомлень із сигналами тривоги.

Високий COP до 4,78
Критий модуль Smart
Висока потужність нагріву

Комплектація внутрішнього
модуля Smart:
контролер, установка, електронагрівач,

Обмеження роботи додаткового джерела тепла
Випарник із збільшеною поверхнею

SCOP
3,899

перемикаючий клапан CH/ГВП, циркуляційний насос.

ПРИРОДНИЙ
ХОЛОДОАГЕНТ

R290
ПРОПАН

Зовнішній блок - це моноблочний тепловий насос, виготовлений з найякісніших компонентів,
та сучасна система охолодження, виготовлена
відповідно до акредитації модуля COCH A2, що
гарантує найвищу якість та безпеку.
Внутрішній блок

Smart

містить контролер,

який надає користувачеві безліч можливостей, електричну установку, допоміжний
електричний обігрівач та гідравлічну систе-

Модуль

му з перемикаючим клапаном CH/ГВП.

управління

Блоки з’єднані кабелем зв’язку, що постача-

Smart

ється, та гідравлічною системою.

O1

O2
T1

PC

Тепловий насос

G1

Обігрівач

B1

Тепловий буфер

O1

Опалювальний контур 1

O2

Опалювальний контур 2

TB

Датчик температури буфера

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Датчик температури бака ГВП

PO3

РОЗПОДІЛНИК

ZM1

ZC

Датчик температури опалювального контуру

HK2

Розумний внутрішній модуль

P02

Циркуляційний насос 2

P03

Циркуляційний насос 3

ZC

T2

Бак для ГВС

ZM1

Змішувальний клапан 1

ZB1

Запобіжний клапан

G1

PC

HK2

B1

TB

Контур гарячої води
ZB1

Контур холодної води

тепловий
насос

HT 10
Антифриз Модуль

SmartSplit

Тепловий насос HT10 із внутрішнім модулем
SmartSplit для контуру вода

/ гліколь скла-

дається із зовнішнього блоку, внутрішнього
блоку SmartSplit та кабелю зв’язку.

Потужність:

11,5 kW - 22,2 kW
Нагрівання води до 62ºC
Використання повітря для опалення
Висока продуктивність
Природний холодоагент - R 290

Тепловий насос HT10 в стандартній комплектації оснащений
вдосконаленим комунікаційним модулем ecoNET300, який забезпечує віддалену роботу насоса, обслуговування, перегляд
історії змін параметрів та надсилання повідомлень електронної
пошти з нагадуваннями.

Робота до -25 ° C
Внутрішній модуль SmartSplit
Випарник із збільшеною поверхнею
Висока потужність нагріву
Обмеження роботи додаткового джерела тепла
Високий COP до 4,78

SCOP
3,899

Комплектація внутрішнього
модуля SmartSplit:
контролер, установка, електронагрівач, перемикаючий клапан CH/ГВП, пластинчастий теплообмінник, циркуляційний насос CH, циркуляційний
насос ПК, розширювальний резервуар циркуляції гліколю.

ПРИРОДНИЙ
ХОЛОДОАГЕНТ

R290
ПРОПАН

Зовнішній блок - це моноблочний тепловий насос, виготовлений з найякісніших компонентів,
та сучасна система охолодження, виготовлена
відповідно до акредитації модуля COCH А2, що
гарантує найвищу якість та безпеку.
Внутрішній

блок

SmartSplit

містить

контролер, який надає користувачеві безліч
можливостей, електричну установку, допоміжний електричний обігрівач, перемикаючий клапан CH/ГВП та гідравлічну систему,
що розділяє зовнішню та внутрішню установки. Як результат, установка зовні будівлі може
бути заповнена гліколем для захисту від замерзання, тоді як установка всередині будівлі
може бути наповнена водою.

Модуль
управління
антифризом

Блоки з’єднані кабелем зв’язку, що постачається, та гідравлічною системою.

SmartSplit
O1

O2
T1

PC

Тепловий насос

G1

Обігрівач

B1

Тепловий буфер

O1

Опалювальний контур 1

O2

Опалювальний контур 2

TB

Датчик температури буфера

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Датчик температури бака ГВП

РОЗПОДІЛНИК
Z1

ZM1

ZC

Датчик температури опалювального контуру

HK2

Внутрішній модуль Smart Split

PO2

Циркуляційний насос 2

PO3

Циркуляційний насос 3

ZC

T2

Бак для ГВС

ZM1

Змішувальний клапан 1

ZB1

Запобіжний клапан

G1

PC

HK2

B1

TB

Контур гарячої води
ZB1

Контур холодної води
Гліколь

Карта
продукту
Особливі

заходи

безпеки

при

складанні, установці або обслуговуванні теплового насоса. Дотримуйтесь усіх вимог щодо монтажу,
монтажу та обслуговування в інструкції з експлуатації пристрою.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

ПОТУЖНІСТЬ / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

ПОТУЖНІСТЬ / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

ПОТУЖНІСТЬ / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

ПОТУЖНІСТЬ / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

ПОТУЖНІСТЬ / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

ПОТУЖНІСТЬ / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

TAK

TAK

TAK

TAK

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Макс. температура подачі:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Кількість холодоагенту:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Кабель зв’язку:
Діапазон робочих температур:

Живлення:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Вага:
Розміри:

180kg

180kg

185kg

190kg

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

TAK

TAK

TAK

TAK

Гідравлічне підключення:
Внутрішній модуль з потоковим
нагрівачем 2-9 кВт:
Внутрішній модуль Smart:

*

Внутрішній модуль SmartSplit:

Особливі заходи безпеки
при складанні, монтажі чи
обслуговуванні
теплового
насоса: Дотримуйтесь усіх вимог щодо монтажу, монтажу
та обслуговування в керівництві обладнання.

*-

залежно від моделі теплового насоса

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ПОТУЖНІСТЬ [ПРОХОЛ. КЛІМАТ]
ПОТУЖНІСТЬ [ПОМІР. КЛІМАТ]
ПОТУЖНІСТЬ [ТЕПЛИЙ КЛІМАТ]
ηs [ПРОХОЛ. КЛІМАТ]
ηs [ПОМІР. КЛІМАТ]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [ТЕПЛИЙ КЛІМАТ]
Qhe [ПРОХОЛ. КЛІМАТ]
Qhe [ПОМІР. КЛІМАТ]
Qhe [ТЕПЛИЙ КЛІМАТ]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Баки
баки

буферні
без котушки
Вони використовуються для накопичення енергії. Пінополіуретанова
ізоляція, корпус зі шкірозамінника.

Особливі заходи безпеки при
складанні, установці або обслуговуванні буферної ємності:
Дотримуйтесь усіх вимог щодо
монтажу, монтажу та обслуговування в інструкції з експлуатації
пристрою.

НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА
І РОБОЧИЙ ТИСК БАКА
УТЕПЛЮВАЧ
ВАГА
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАС

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Знімний
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

баки

Гігієнічна ГВП
Вони використовуються для накопичення енергії та виробництва
води ГВП за допомогою гофрованої котушки з нержавіючої сталі. Пінополіуретанова ізоляція, корпус зі шкірозамінника.

НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
СПІРО КОТУШКА - ПОВЕРХНЯ
СПІРО КОТУШКА - ЄМНІСТЬ
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА І РОБОЧИЙ
ТИСК КОТУШКИ СПІРО
ТЕМПЕРАТУРА БАКА
І РОБОЧИЙ ТИСК
УТЕПЛЮВАЧ
ВАГА

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

ОПЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТР. ОБІГРІВАЧ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАС

126

Знімний
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
СПІРО КОТУШКА - ПОВЕРХНЯ
СПІРО КОТУШКА - ЄМНІСТЬ
НИЖНЯ КОТУШКА - ПОВЕРХНЯ
НИЖНЯ КОТУШКА - ЄМНІСТЬ
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА І РОБОЧИЙ
ТИСК КОТУШКИ СПІРО
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ТА РОБОЧИЙ
ТИСК КОТУШКИ
МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА
І РОБОЧИЙ ТИСК БАКА
УТЕПЛЮВАЧ
ВАГА
ОПЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТР. ОБІГРІВАЧ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАС

Особливі заходи безпеки при монтажі, монтажі чи обслуговуванні санітарного водонагрівача: Дотримуйтесь усіх вимог щодо монтажу, монтажу та обслуговування в інструкції з експлуатації приладу.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Знімний
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Розподільники
та насосні групи
насосна група
зі змішуванням
MIX 3D

насосна група без змішування

насосна група зі
змішуванням

MIX 3D

Це полегшує та пришвидшує роботу системи
опалення, точно регулює температуру подачі,
включає циркуляційний насос, змішувальний
клапан з приводом, все це вбудовано в есте-

дистриб’ютор

тичну ізоляцію.

насосна група

дистриб’ютор

без змішування

2 або 3
схеми

Він призначений для перекачування середовища в опалювальній установці, полегшує
монтаж, включає циркуляційний насос, всі

Це полегшує монтаж насосних груп, еконо-

вбудовані в естетичну ізоляцію.

мить час, простір та витрати на монтаж. Виготовлений із сталі з сітчастою поліпропіленовою ізоляцією для обмеження тепловтрат.

СУЧАСНА

рекуперація
Використовуйте простір
Завдяки компактному дизайну і невеликим габаритам, він чудово
впишеться в нерозвинені, вузькі простори мансарди.

Сумісний з тепловим насосом HT10

Будьте під
контролем

Одна панель контролера

Простота модуля управління, просто-

Загальна встановлена температура в приміщенні

та використання сенсорної панелі та

Сумісність з автоматичним режимом роботи
Спільна Інтернет-система

можливість використання мобільного
додатку роблять наш пристрій зручним
для користувача.

Висока ефективність

Подбайте про клімат

Нові теплообмінники підтримують ефективність об-

Прохолодними літніми вечорами ви можете спокій-

міну 90%, зменшуючи річні витрати на опалення на

но обійти теплообмінник і насолоджуватися прохо-

30%.

лодним чистим повітрям у будівлі.

Відчуйте свіжість

Ми не боїмося морозів

Двоступеневі фільтри класу M5 дозволяють отрима-

Коли зовнішні температури нижче нуля, замерзаюча

ти на 40% вищу якість фільтрованого повітря порів-

волога блокує потік повітря. AR 10, оснащений систе-

няно зі стандартними картриджами класу G3 та G4.

мою антифризу, забезпечує збалансовану вентиля-

Фактична система брудних фільтрів показує, коли

цію незалежно від погодних умов.

слід замінювати фільтри.

Забудь про нього

Баланс - основа

Джерело звуку пригнічується в тому місці, де воно

Інноваційна система регулювання потоку повітря доз-

генерується, що робить наші кондиціонери тихими

воляє збільшити ефективність системи до 30%. Вен-

та ефективними. Технологія ізоляції, при якій водо-

тилятори пристосовують свою швидкість до поточних

непроникний пінопласт із закритою камерою також

умов експлуатації, підтримуючи збалансований ба-

діє як теплова та звукова ізоляція. Оголена поверхня

ланс потоків припливного та витяжного повітря.

поглинає звукову хвилю і перешкоджає її відбиттю.

Схема
прикладу
установки:

РЕКУПЕРАТОР

AR 10
Сучасна AR 10 розсіює
сумніви!
Завдяки

компактному дизайну

невеликим габаритам,

і

він чудово впишеться

в нерозвинені, вузькі простори мансарди. Інноваційна система регулювання потоку повітря дозволяє

збільшити ефективність системи до 30%.

Потік повітря

305 m3 / h (100 Pa)

Максимальна ефективність утилізації тепла

95,00 %

Середньорічна ефективність відновлення

90,00 %

Рівень звукової потужності
при максимальній ефективності

52 dB
Recair з підвищеною ефект.,
100% протиток

Теплообмінник
Вентилятори

Відцентровий з двигунами ЕС

Фільтри

Орват фільтра класу М5

Живлення

230 V / 50 Hz

Макс. струм, споживаний пристроєм

5,9 A

Розміри

1122 / 556 / 735 mm

Вага

65 kg

Підключення заглушок

200 mm

Робоча темп

ПСЕ – питоме споживання
енергії [kwh/m2/рік]:
Клас ПСЕ:

Заявлений тип пристрою:
Тип приводу:
Тип системи рекуперації тепла:
Теплова ефективність рекуперації тепла [%]:
Максимальне значення витрати повітря [m3/h]:
Макс. споживання енергії вентилятора [W]:
Рівень потужності звуку [dB(A)]:

+0 do +45ºC

прохолодний помірний
-71,82
-35,63
A+

A

теплий
-12,27

РСЕ – річне споживання
електроенергії [kWh/рік]:

E

ЩЕО – щорічна економія
опалення [kWh/рік]:

Двонаправлений
Довідкове значення витрати [m3/h]:
Безступ. регул. швидкості оберт. вентилятора
Базове значення диференц. тиску [Pa]:
Діафрагмальна
Одиничне споживання енергії [W(m3/h)]:
88%
Коефіцієнт типу контролю та тип контролю:
307
Заявлені макс.коефіцієнти внутрішньої та зовнішньої витоків повітря [%]:
100
Розташування та опис візуального попер. перед заміною повіт. фільтра:
50
Веб-сайт, включаючи інструкції щодо складання:

прохолодний помірний
890
445
8850

4540

теплий
400
2060

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Внутрішній 2,1%, Зовнішні 1,9%
Панель управління
www.hkslazar.com

Зразкова схема
рекупераційної
установки:

Ми створюємо безпечні,
економічні та екологічні
продукти
WWW.HKSLAZAR.COM

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123

|

+48 32 47 29 578

|

+48 32 47 51 960

WWW.HKSLAZAR.COM

СУЧАСНИЙ

тепловий
насос

