MODERNO

bomba
de calor

COEFICIENTE

COP a 4,78

MODERNO

bomba
de calor
A mais alta
qualidade
A alta qualidade está permanentemente inscrita na
filosofia de operação da HKS LAZAR em todas
as fases: desde o design, passando pela produção e terminando com o serviço.
Somente os melhores componentes
de fabricantes confiáveis.
Controle de qualidade em todas as etapas da produção.
Serviço de fábrica em toda a Polônia.

Design original
Diversas opções de moradia.
Uma ampla gama de materiais de acabamento: madeira exótica,
madeira composta, policarbonato, concreto arquitetônico.
Possibilidade de alterar a aparência da unidade externa.

Conforto
Zelar pela plena satisfação do cliente é uma
das prioridades da empresa HKS LAZAR.
Aquecimento livre de manutenção.
Extremamente silencioso.
Serviço de internet.
Painel de controle de toque colorido.
Possibilidade de operar várias bombas de
calor em cascata.
Dois circuitos de aquecimento de série, possibilidade de ampliação com outro.
Possibilidade de instalação de painel wireless na sala.
Circulação de AQS.

Salvando
COP muito alto até 4,78.
Sem registro e sem taxas de emissão
de gás*.
Vasta gama de trabalho - necessidade limitada de usar fontes de
calor adicionais.
Instalação sem licença de refrigeração*.
Programações semanais.
Controle do clima.

Refrigerante
natural R290
(propano)
Cuidar do meio ambiente é uma das prioridades
da missão HKS LAZAR, por isso nossas bombas de calor operam com o refrigerante natural R290 (propano). Este gás é neutro para
a camada de ozônio e tem um potencial de
aquecimento global insignificante de GWP
= 3 (para comparação, o GWP do refrigerante
mais popular R410A é 2088). Este é, sem dúvida, um grande alívio para o nosso meio ambiente.
No entanto, os usuários também se beneficiarão de ter uma
bomba de calor funcionando no R290. Não há obrigação de registrar este tipo de equipamento e de pagar taxas de emissão*.
E complementar as perdas de R290 é muito mais barato, dado
o rápido aumento dos preços dos gases fluorados relacionado
às restrições progressivas em sua produção e uso. Acima de
tudo, entretanto, não há preocupação com a necessidade de
retirar nossa bomba de uso, como pode ser no caso de bombas
operando com gases fluorados (gases ph, por exemplo, R410A).

Ecologia
Aquecimento sem emissões.
Fonte de calor renovável.
Gás R290 com potencial de destruição do ozônio zero (ODP = 0)
e potencial de aquecimento global muito baixo (GWP = 3).

* - depende das leis locais

Design
único

AWC

AWI

Antracite | Madeira
composta

Antracite | Madeira
exótica Iroko

AS

AA

Antracite | Prata

Antracite | Antracite

AC
Antracite | Concreto
arquitetônico

GC
Cinzento | Concreto
arquitetônico

GWC

GWI

Cinzento | Madeira

Cinzento | Madeira
exótica Iroko

composta

GS

GG

Cinzento | Prata

Cinzento | Cinzento

bomba
de calor

HT 10
Módulo com
aquecedor
A bomba de calor HT10 com um módulo interno para o sistema de

água ou glicol

con-

siste em uma unidade externa, uma unidade
interna e um cabo de comunicação.

Poder:

11,5 kW - 22,2 kW
Água aquecendo até 62ºC
O uso de ar para aquecimento
Alta performance
Refrigerante natural - R 290
Trabalhe até -25ºC

A bomba de calor HT10 está equipada com um módulo de comunicação ecoNET300 avançado como padrão, que permite
a operação remota da bomba, manutenção, visualização do histórico de alterações de parâmetros e envio de mensagens de
e-mail com alarmes.

COP alto até 4,78
Módulo interno com aquecedor
Alta potência de aquecimento
Limitando a operação da fonte de calor adicional
Evaporador com superfície ampliada

SCOP
3,899

Conclusão do
módulo interno:
controlador, instalação, aquecedor elétrico.

A unidade exterior é uma bomba de aquecimento monobloco composta por componentes da mais elevada qualidade e um moderno
sistema de refrigeração fabricado de acordo
com a acreditação do módulo A2 COCH, o que
garante a mais elevada qualidade e segurança.

Na unidade interna existe um controlador que
dá ao usuário muitas possibilidades, instalação

Módulo de

elétrica e aquecedor elétrico auxiliar.

controle com

As unidades são conectadas pelo cabo de co-

aquecedor

municação fornecido e pelo sistema hidráulico.

O1

O2
T1

PC

A bomba de calor

TB

Sensor de temperatura tampão

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

PO2

Sensor de temperatura do tanque DHW

PO3

Sensor de temperatura do circuito de aquecimento
Módulo interno com aquecedor
DISTRIBUIDOR

Aquecedores

B1

Tampão de calor

O1

Circuito de aquecimento 1

O2

Circuito de aquecimento 2

PO1

Bomba de fonte superior

PO2

Bomba de circulação 2

PO3

Bomba de circulação 3

ZT

Válvula de três vias

ZC

Tanque DHW

ZW1, ZW2

Válvula anti-retorno

ZM1

Válvula de mistura 1

ZB1/ZB2

T2

Válvula de segurança

ZM1

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Circuito de água quente
Circuito de água fria

bomba
de calor

HT 10
Módulo
Smart
Bomba de calor HT10 com módulo interno inteligente para circuito de

água ou glicol. Nesta

configuração, a bomba de calor HT10 consiste em
uma unidade externa, uma unidade interna inteligente e um cabo de comunicação.

Poder:

11,5 kW - 22,2 kW
Água aquecendo até 62ºC
O uso de ar para aquecimento
Alta performance
Refrigerante natural - R 290
Trabalhe até -25ºC

A bomba de calor HT10 está equipada com um módulo de comunicação ecoNET300 avançado como padrão, que permite
a operação remota da bomba, manutenção, visualização do
histórico de alterações de parâmetros e envio de mensagens de
e-mail com alarmes.

COP alto até 4,78
Módulo interno Smart
Alta potência de aquecimento

Conclusão do módulo
interno Smart:
controlador, instalação, resistência elétrica,

Limitando a operação da fonte de calor adicional
Evaporador com superfície ampliada

SCOP
3,899

válvula de comutação CH/DHW, bomba de
circulação.

A unidade exterior é uma bomba de aquecimento monobloco composta por componentes da mais alta qualidade e um moderno sistema de refrigeração fabricado de acordo com
a acreditação do módulo A2 da COCH, o que
garante a máxima qualidade e segurança.
A unidade interior do tipo

Smart

aloja um

controlador que oferece muitas possibilidades
ao utilizador, instalação eléctrica, resistência

Módulo de

eléctrica auxiliar e sistema hidráulico com válvula de comutação para sistemas CH/DHW.

controle

As unidades são conectadas pelo cabo de co-

Smart

municação fornecido e pelo sistema hidráulico.

O1

O2
T1

PC

A bomba de calor

G1

Aquecedor

B1

Tampão de calor

O1

Circuito de aquecimento 1

O2

Circuito de aquecimento 2

TB

Sensor de temperatura tampão

TCWU
T1, T2

T2

PO2

TCWU

Sensor de temperatura do tanque DHW

PO3

DISTRIBUIDOR

ZM1

ZC

Sensor de temperatura do circuito de aquecimento

HK2

Módulo interno Smart

P02

Bomba de circulação 2

P03

Bomba de circulação 3

ZC

Tanque de água quente

ZM1

Válvula de mistura 1

ZB1

Válvula de segurança

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuito de água quente
ZB1

Circuito de água fria

bomba
de calor

HT 10
Anti-congelamento

Módulo SmartSplit
A bomba de calor HT10 com o módulo interno
SmartSplit para o circuito de água / glicol consiste em uma unidade externa, uma unidade interna SmartSplit e um cabo de comunicação.

Poder:

11,5 kW - 22,2 kW
Água aquecendo até 62ºC
O uso de ar para aquecimento
Alta performance
Refrigerante natural - R 290

A bomba de calor HT10 está equipada com um módulo de comunicação ecoNET300 avançado como padrão, que permite
a operação remota da bomba, manutenção, visualização do histórico de alterações de parâmetros e envio de mensagens de
e-mail com alarmes.

Trabalhe até -25ºC
Módulo interno SmartSplit
Evaporador com superfície ampliada
Alta potência de aquecimento
Limitando a operação da fonte de calor adicional
COP alto até 4,78

SCOP
3,899

Conclusão do módulo
interno SmartSplit:
controlador, instalação, aquecedor elétrico,
válvula de comutação CH/DHW, trocador de
placas, bomba de circulação CH, bomba de
circulação PC, vaso de expansão de circulação
de glicol.

A unidade exterior é uma bomba de aquecimento
monobloco composta por componentes da mais
elevada qualidade e um moderno sistema de refrigeração fabricado de acordo com a acreditação do
módulo A2 da COCH, o que garante a mais elevada
qualidade e segurança.
A unidade interna

SmartSplit

abriga um

controlador que oferece ao usuário muitas possibilidades, instalação elétrica, aquecedor elétrico auxiliar, válvula de comutação CH / DHW
e um sistema hidráulico separando a instalação
externa da interna. Como resultado, a instalação
externa do edifício pode ser preenchida com
glicol para protegê-la contra congelamento, enquanto a instalação interna pode ser preenchida

Módulo de
controle anticongelamento

com água.
As unidades são conectadas pelo cabo de comunicação fornecido e pelo sistema hidráulico.

SmartSplit
O1

O2
T1

PC

A bomba de calor

G1

Aquecedor

B1

Tampão de calor

O1

Circuito de aquecimento 1

O2

Circuito de aquecimento 2

TB

Sensor de temperatura tampão

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Sensor de temperatura do tanque DHW

DISTRIBUIDOR
Z1

ZC

Sensor de temperatura do circuito de aquecimento

HK2

Módulo interno Smart Split

PO2

Bomba de circulação 2

PO3

Bomba de circulação 3

ZC

T2

Tanque de água quente

ZM1

Válvula de mistura 1

ZB1

Válvula de segurança

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuito de água
ZB1

Circuito de água
Glicol

ZM1

Cartão
de produto
Precauções especiais na montagem,
instalação ou manutenção da bomba de calor. Cumpra todos os requisitos de montagem, instalação e manutenção do manual de instruções
do dispositivo.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

PODER / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

PODER / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

PODER / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

PODER / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

PODER / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

PODER / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

SIM

SIM

SIM

SIM

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Temperatura máxima de fluxo:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Quantidade de refrigerante:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Cabo de comunicação:
Faixa de temper. de trabalho:

Poder:

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

Peso:
Dimensões:
Conexão hidráulica:
Módulo interno com
aquecedor de fluxo de 2-9 kW:
Módulo interno Smart:

*

Módulo interno SmartSplit:

Precauções especiais na montagem, instalação ou manutenção
da bomba de calor: Observe todos os requisitos de montagem,
instalação e manutenção constantes do manual do equipamento.

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

SIM

SIM

SIM

SIM

*-

dependendo do modelo da bomba de calor

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERG.
PODER [CLIMA FRIO]
PODER [CLIMA TEMPERADO]
PODER [CLIMA QUENTE]
ηs [CLIMA FRIO]
ηs [CLIMA TEMPERADO]

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 [CLIMA QUENTE]
Qhe [CLIMA FRIO]
Qhe [CLIMA TEMPERADO]
Qhe [CLIMA QUENTE]
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

Tanques
tanques

buffer
sem bobina
Eles são usados para

armazenar energia. Isolamento de espuma de
poliuretano, caixa de couro sintético.

Precauções especiais ao montar,
instalar ou manter o tanque tampão: Observe todos os requisitos
de montagem, instalação e manutenção no manual do dispositivo.

CAPACIDADE NOMINAL
TEMPERATURA MÁXIMA E PRESSÃO
DE TRABALHO DO TANQUE
ISOLAMENTO
PESO
CLASSE DE ENERGIA

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Removível
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

tanques

AQS higiênica
Eles são usados para armazenar energia e produzir água sanitária por
meio de uma bobina corrugada de aço inoxidável. Isolamento de espuma
de poliuretano, caixa de couro sintético.

CAPACIDADE NOMINAL
BOBINA SPIRO - SUPERFÍCIE
BOBINA SPIRO - CAPACIDADE
TEMPERATURA MÁXIMA E PRESSÃO
DE TRABALHO DA BOBINA SPIRO
TEMPERATURA MÁXIMA E PRESSÃO
DE TRABALHO DO TANQUE
ISOLAMENTO
PESO

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)
-

AQUECEDOR ELÉTRICO OPCIONAL
CLASSE DE ENERGIA

126

Removível
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
CAPACIDADE NOMINAL
BOBINA SPIRO - SUPERFÍCIE
BOBINA SPIRO - CAPACIDADE
BOBINA INFERIOR - SUPERFÍCIE
BOBINA INFERIOR - CAPACIDADE
TEMPERATURA MÁXIMA E PRESSÃO
DE TRABALHO DA BOBINA SPIRO
TEMPERATURA MÁXIMA E PRESSÃO
OPERACIONAL DA BOBINA
TEMPERATURA MÁXIMA E PRESSÃO
DE TRABALHO DO TANQUE
ISOLAMENTO
PESO
AQUECEDOR ELÉTRICO OPCIONAL
CLASSE DE ENERGIA

Precauções especiais na montagem, instalação ou manutenção do aquecedor de água sanitária: Observe todos os requisitos de montagem, instalação e manutenção constantes do manual de operação do dispositivo.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Removível
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

Manifolds e grupos
de bombas
grupo pompa com mistura
MIX 3D
grupo pompa sem mistura

grupo pompa
com mistura

MIX 3D
Facilita e acelera a execução do sistema de aquecimento, regula com precisão a temperatura de
alimentação, inclui uma bomba de circulação,

distribuidor

uma válvula misturadora com um atuador, todos
construídos em isolamento estético.

grupo pompa

sem mistura
Está desenhado para bombear o meio no siste-

distribuidor

2 ou 3
circuitos

ma de aquecimento, facilita a instalação, inclui
uma bomba de circulação, toda construída em
isolamento estético.

Facilita a montagem de grupos de bombas, economiza tempo, espaço e custos de instalação. Fabricado em aço com isolamento de polipropileno
para reduzir a perda de calor.

MODERNO

recuperação
Use o espaço
Graças ao seu design compacto e pequenas dimensões, ele se encaixará perfeitamente em espaços estreitos e pouco desenvolvidos do sótão.

Compatível com
bomba de calor HT10

Estar
no controle

Um painel de controle

A simplicidade do módulo de controle,

Temperatura comum interna

a facilidade de uso do painel de toque

Compatibilidade automática de modos de operação

e a possibilidade de usar um aplicativo
móvel tornam nosso dispositivo amigável.

Sistema Comum de Internet

Alta eficiência

Cuide do clima

Os novos trocadores de calor mantêm uma eficiência

Nas noites frias de verão, você pode ignorar com se-

de troca de 90%, reduzindo o custo de aquecimento

gurança o trocador de calor e desfrutar do ar fresco

anual em 30%.

e limpo do prédio.

O equilíbrio é a base

Frost não é terrível

O inovador sistema de controle de fluxo de ar permite

Quando as temperaturas externas estão abaixo de zero,

aumentar a eficiência do sistema em até 30%. Os ventila-

a umidade congelante bloqueia o fluxo de ar. O AR 10

dores ajustam sua velocidade às condições operacionais

equipado com um sistema anticongelante permite uma

atuais, mantendo um equilíbrio equilibrado entre os flu-

ventilação equilibrada independentemente das condi-

xos de ar de suprimento e exaustão.

ções meteorológicas.

Esquece dele

Sinta o frescor

A fonte sonora é suprimida no local onde é gerada, o que

Os filtros de classe M5 de dois estágios permitem ob-

torna as nossas unidades de tratamento de ar silencio-

ter uma qualidade 40% maior de ar filtrado em com-

sas e eficientes. Uma tecnologia de isolamento em que a

paração com os cartuchos de classe G3 e G4 padrão.

espuma impermeável de células fechadas também atua

O sistema de filtro sujo real mostra quando substituir

como isolamento térmico e acústico. A superfície expos-

os filtros.

ta absorve a onda sonora e evita que ela seja refletida.

Diagrama de
um exemplo
de instalação:

RECUPERADOR

AR 10
O moderno AR 10 elimina
dúvidas!
Graças ao seu design

compacto e pequenas dimensões, ele se encaixará perfeitamente

nos espaços estreitos e pouco desenvolvidos do sótão. O inovador sistema de controle de fluxo de ar
permite aumentar

a eficiência do sistema em até 30%.

Fluxo de ar

305 m3 / h (100 Pa)

Eficiência máxima de recuperação de calor

95,00 %

Eficiência média de recuperação anual

90,00 %

Nível de potência sonora
com eficiência máxima

52 dB

Trocador de calor

Recair com maior eficiência,
100% contracorrente

Fãs

Centrífuga com motores EC

Filtros

Orwat da classe de filtro M5

Poder

230 V / 50 Hz

Corrente máxima consumida pelo dispositivo

5,9 A

Dimensões

1122 / 556 / 735 mm

Peso

65 kg

Stubs de conexão

200 mm

Temperatura de trabalho

CEE – consumo específico de
energia [kwh/m2/ano]:
Classe CEE:

Tipo de dispositivo declarado:
Tipo de drive:
Tipo de sistema de recuperação de calor:
Eficiência térmica da recuperação de calor [%]:
O valor máximo da taxa de fluxo de ar [m3/h]:
Consumo máximo de energia do ventilador [W]:
Nível de potência do som [dB(A)]:

+0 do +45ºC

frio
-71,82

temperado
-35,63

quente
-12,27

A+

A

E

CAE – consumo anual de
eletricidade [kWh/ano]:

frio
890

temperado
445

quente
400

EAA – economia de aquecimento anual [kWh/ano]:

8850

4540

2060

Bidirecional
Valor de referência da taxa de fluxo [m3/h]:
Controle de velocidade do ventilador contínuo
Valor de referência de pressão diferencial [Pa]:
Diafragmático
Consumo de energia da unidade [W(m3/h)]:
88%
Fator de tipo de controle e tipo de controle:
307
Coeficientes máx. declarados de vazamentos de ar interno e externo [%]:
100
Localização e descrição do aviso visual antes de substituir o filtro de ar:
50
Site com instruções de montagem:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Interno 2,1%, Externo 1,9%
Painel de controle
www.hkslazar.pt

Um diagrama exemplar de uma
instalação de recuperação:

Criamos produtos seguros
e econômicos e ecológico
WWW.HKSLAZAR.PT

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.PT

MODERNO

bomba
de calor

