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MODERNŪS

šilumos
siurbliai
Aukščiausia
kokybė
Aukšta kokybė visam laikui įtraukiama
į HKS LAZAR įmonės filosofiją: pradedant projektavimu, baigiant gamyba ir
baigiant aptarnavimu.
Tik geriausi gerbiamų gamintojų komponentai.
Kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
Gamyklos aptarnavimas visoje Lenkijoje.

Originalus dizainas
Keletas būsto variantų.
Platus apdailos medžiagų asortimentas: egzotinė mediena,
kompozicinė mediena, polikarbonatas, architektūrinis betonas.
Galimybė pakeisti lauko bloko išvaizdą.

Komfortas
Vienas iš HKS LAZAR įmonės prioritetų yra
rūpinimasis visišku klientų pasitenkinimu.
Šildymas be priežiūros.
Nepaprastai tylu.
Interneto paslauga.
Spalvotas jutiklinis valdymo skydelis.
Galimybė eksploatuoti kelis šilumos siurblius kaskadoje.
Dvi šildymo grandinės yra standartinės,
galimybė pratęsti kitą.
Galimybė įdiegti belaidį kambario skydą.
Karšto vandens cirkuliacija.

Taupymas
Labai didelis COP iki 4,78.
Nėra registracijos ir jokių dujų išmetimo mokesčių*.
Platus darbų spektras - ribotas poreikis naudoti papildomus šilumos
šaltinius.
Diegimas be aušinimo licencijos*.
Savaitės tvarkaraščiai.
Orų kontrolė.

Natūralus
šaltnešis R290
(propanas)
Rūpinimasis natūralia aplinka yra vienas iš HKS LA-

ZAR misijos prioritetų, todėl mūsų šilumos siurbliai veikia su natūraliu šaltnešiu R290 (propanu). Šios dujos yra neutralios ozono sluoksniui
ir turi nereikšmingą globalinio atšilimo potencialą GWP = 3 (palyginimui, populiariausio šal-

NATŪRALUS
ŠALTNEŠIS

PROPANAS

tnešio R410A GWP yra 2088). Tai neabejotinai
labai palengvina mūsų aplinką.
Tačiau vartotojams taip pat bus naudinga, jei šilumos
siurblys veikia su R290. Nereikalaujama registruoti šios rūšies
įrangos ir mokėti mokesčius už išmetamą teršalų kiekį*. Atsižvelgiant į greitą f-dujų kainų padidėjimą, susijusį su laipsniškais jų gamybos ir naudojimo apribojimais, papildyti R290
nuostolius yra daug pigiau. Visų pirma, nesijaudinama dėl būtinybės nutraukti mūsų siurblio naudojimą, kaip tai gali būti
siurblių, veikiančių naudojant fluorintas dujas (ph-dujas, pvz.,
R410A), atveju.

Ekologija
Neišmetamas šildymas.
Atsinaujinantis šilumos šaltinis.
R290 dujos su nuliniu ozono sluoksnio ardymo potencialu (ODP = 0) ir
labai mažu globalinio atšilimo potencialu (GWP = 3).

* - priklauso nuo vietinių įstatymų

Unikalus
dizainas

AWC

AWI

Antracitas | Kompozicinė
mediena

Antracitas | Iroko
egzotiška mediena

AS

AA

Antracitas | Sidabras

Antracitas | Antracitas

AC
Antracitas |
Architektūrinis betonas

GC
Pilka | Architektūrinis
betonas

GWC

GWI

Pilka | Kompozicinė

Pilka | Iroko egzotiška
mediena

mediena

GS

GG

Pilka | Sidabras

Pilka | Pilka

šilumos
siurblys

HT 10
Modulis
su šildytuvu
Šilumos siurblį HT10 su

kolio

vandens arba gli-

sistemos vidiniu moduliu sudaro lauko

blokas, vidinis blokas ir ryšio kabelis.

Galia:

11,5 kW - 22,2 kW
Vanduo pašildomas iki 62ºC
Oro naudojimas šildymui
Didelis našumas
Natūralus šaltnešis - R 290
Dirbkite iki -25ºC

Šilumos siurblyje HT10 standartiškai yra pažangus
ecoNET300 ryšio modulis, leidžiantis nuotoliniu
būdu valdyti siurblį, atlikti jo aptarnavimą, peržiūrėti parametrų keitimo istoriją ir siųsti el. Pašto pranešimus su pavojaus signalais.

Didelis COP iki 4,78
Vidinis modulis su šildytuvu

Vidinio modulio užbaigimas:

Didelė šildymo galia

valdiklis, montavimas, elektrinis šildytuvas.

Papildomo šilumos šaltinio veikimo ribojimas
Garintuvas su padidintu paviršiumi

SCOP
3,899

Lauko blokas yra monoblokas šildymo siurblys,
pagamintas iš aukščiausios kokybės komponentų, ir moderni aušinimo sistema, pagaminta pagal COCH modulio A2 akreditaciją, kuri garantuoja aukščiausią kokybę ir saugumą.

Vidiniame bloke yra valdiklis, suteikiantis vartotojui daug galimybių, elektrinis įrengimas ir papildomas elektrinis šildytuvas.

Valdymo

Įrenginius jungia pateiktas ryšio kabelis ir hi-

modulis su

draulinė sistema.

šildytuvu

O1

O2
T1

PC

Šilumos siurblys

TB

Buferio temperatūros jutiklis

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

T2

PO2

Karšto vandens bako temperatūros jutiklis

PO3

Šildymo kontūro temperatūros jutiklis
Vidinis modulis su šildytuvu
PLATINTOJAS

Šildytuvai

B1

Šilumos buferis

O1

Šildymo kontūras 1

O2

Šildymo kontūras 2

PO1

Aukščiausio šaltinio siurblys

PO2

Cirkuliacinis siurblys 2

PO3

Cirkuliacinis siurblys 3

ZT

Trijų krypčių vožtuvas

ZC

Karšto vandens bakas

ZW1, ZW2

Vienakryptis vožtuvas

ZM1

Maišymo vožtuvas 1

ZB1/ZB2

Apsauginis vožtuvas

ZM1

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Karšto vandens
Šaltojo vandens

šilumos
siurblys

HT 10
Smart
Modulis
HT10 šilumos siurblys su Smart vidaus moduliu

vandens arba glikolio. grandinei. Pagal šią
konfigūraciją HT10 šilumos siurblį sudaro lauko
blokas, Smart vidaus blokas ir ryšio kabelis.

Galia:

11,5 kW - 22,2 kW
Vanduo pašildomas iki 62ºC
Oro naudojimas šildymui
Didelis našumas
Natūralus šaltnešis - R 290
Dirbkite iki -25ºC

Šilumos siurblyje HT10 standartiškai yra pažangus
ecoNET300 ryšio modulis, leidžiantis nuotoliniu
būdu valdyti siurblį, atlikti jo aptarnavimą, peržiūrėti parametrų keitimo istoriją ir siųsti el. Pašto pranešimus su pavojaus signalais.

Didelis COP iki 4,78
Išmanus vidaus modulis
Didelė šildymo galia

Smart vidinio modulio
užbaigimas:
valdiklis, montavimas, elektrinis šildytuvas, CH/

Papildomo šilumos šaltinio veikimo ribojimas
Garintuvas su padidintu paviršiumi

SCOP
3,899

KV perjungimo vožtuvas, cirkuliacinis siurblys.

Lauko blokas yra monoblokinis šildymo siurblys, pagamintas iš aukščiausios kokybės
komponentų, ir moderni šaldymo sistema, pagaminta pagal COCH A2 modulio akreditaciją,
garantuojančią aukščiausią kokybę ir saugumą.

Smart

tipo vidiniame bloke yra reguliatorius,

suteikiantis vartotojui daug galimybių, elektrinis montavimas, papildomas elektrinis šildytuvas ir hidraulinė sistema su perjungimo vožtu-

Smart

vu CH/DHW sistemoms.

valdymo

Įrenginius jungia pateiktas ryšio kabelis ir hi-

modulis

draulinė sistema.

O1

O2
T1

PC

Šilumos siurblys

G1

Šildytuvas

B1

Šilumos buferis

O1

Šildymo kontūras 1

O2

Šildymo kontūras 2

TB

Buferio temperatūros jutiklis

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Karšto vandens bako temperatūros jutiklis

PO3

PLATINTOJAS

ZC

Šildymo kontūro temperatūros jutiklis

HK2

Smart vidaus modulis

P02

Cirkuliacinis siurblys 2

P03

Cirkuliacinis siurblys 3

ZC

T2

Karšto vandens rezervuaras

ZM1

Maišymo vožtuvas 1

ZB1

Apsauginis vožtuvas

G1

PC

HK2

B1

TB

Karšto vandens
ZB1

Šaltojo vandens

ZM1

šilumos
siurblys

HT 10
SmartSplit

antifrizo modulis
Šilumos siurblį HT10 su

vandens / glikolio

grandinės vidaus moduliu SmartSplit sudaro lauko blokas, SmartSplit vidinis blokas ir ryšio kabelis.

Galia:

11,5 kW - 22,2 kW
Vanduo pašildomas iki 62ºC
ro naudojimas šildymui
Didelis našumas
Natūralus šaltnešis - R 290

Šilumos siurblyje HT10 standartiškai yra pažangus
ecoNET300 ryšio modulis, leidžiantis nuotoliniu
būdu valdyti siurblį, atlikti jo aptarnavimą, peržiūrėti parametrų keitimo istoriją ir siųsti el. Pašto pranešimus su pavojaus signalais.

Dirbkite iki -25ºC
SmartSplit vidinis modulis
Garintuvas su padidintu paviršiumi
Didelė šildymo galia
Papildomo šilumos šaltinio veikimo ribojimas
Didelis COP iki 4,78

SCOP
3,899

SmartSplit: vidaus modulio
užbaigimas:
valdiklis, montavimas, elektrinis šildytuvas,
CH/DH perjungimo vožtuvas, plokštelių keitiklis, CH cirkuliacinis siurblys, PC cirkuliacinis
siurblys, glikolio cirkuliacijos išsiplėtimo indas.

Lauko blokas yra monoblokas šildymo siurblys,
pagamintas iš aukščiausios kokybės komponentų, ir moderni aušinimo sistema, pagaminta pagal
COCH modulio A2 akreditaciją, kuri garantuoja
aukščiausią kokybę ir saugumą.

SmartSplit

vidiniame bloke yra valdiklis,

suteikiantis vartotojui daug galimybių, elektros
instaliacija, papildomas elektrinis šildytuvas, CH/
DH perjungimo vožtuvas ir hidraulinė sistema,
atskirianti išorinę ir vidinę instaliaciją. Todėl įrenginį už pastato ribų galima užpildyti glikoliu, kad
apsaugotumėte jį nuo užšalimo, o pastato viduje
esančią instaliaciją galima užpildyti vandeniu.
Įrenginius jungia pateiktas ryšio kabelis ir hidrau-

SmartSplit

linė sistema.

antifrizo valdymo modulis

O1

O2
T1

PC

Šilumos siurblys

G1

Šildytuvas

B1

Šilumos buferis

O1

Šildymo kontūras 1

O2

Šildymo kontūras 2

TB

Buferio temperatūros jutiklis

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Karšto vandens bako temperatūros jutiklis

PLATINTOJAS
Z1

ZC

Šildymo kontūro temperatūros jutiklis

HK2

Smart Split vidaus modulis

PO2

Cirkuliacinis siurblys 2

PO3

Cirkuliacinis siurblys 3

ZC

T2

Karšto vandens rezervuaras

ZM1

Maišymo vožtuvas 1

ZB1

Apsauginis vožtuvas

G1

PC

HK2

B1

TB

Karšto vandens
ZB1

Šaltojo vandens
Glikolis

ZM1

Prekės
kortelė
Specialios

atsargumo

priemonės

montuojant, montuojant ar prižiūrint šilumos siurblį. Laikykitės visų
surinkimo, montavimo ir priežiūros
reikalavimų, pateiktų prietaiso naudojimo instrukcijoje.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

GALIA / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

GALIA / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

GALIA / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

GALIA / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

GALIA / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

GALIA / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Maks. srauto temperatūra:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Šaltnešio kiekis:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Ryšio kabelis:
Darbinės temp. diapazonas:

Galia:

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

Svoris:
Matmenys:
Hidraulinė jungtis:
Vidinis modulis su
2-9 kW srauto šildytuvu:
Smart vidinis modulis:

*

SmartSplit vidinis modulis:

Specialios atsargumo priemonės montuojant, montuojant ar
prižiūrint šilumos siurblį: Laikykitės visų montavimo, montavimo
ir priežiūros reikalavimų, pateiktų įrangos vadove.

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

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

*-

atsižvelgiant į šilumos siurblio modelį

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ENERGIJOS VARTOJIMO EF. KLASĖ
GALIA [VĖSUS KLIMATAS]
GALIA [VIDUTINIO KLIMATAS]
GALIA [ŠILTAS KLIMATAS]
ηs [VĖSUS KLIMATAS]
ηs [VIDUTINIO KLIMATAS]

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 [ŠILTAS KLIMATAS]
Qhe [VĖSUS KLIMATAS]
Qhe [VIDUTINIO KLIMATAS]
Qhe [ŠILTAS KLIMATAS]
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

Tankai
tankai

buferis be ritės
Jie naudojami energijai kaupti. Poliuretano putplasčio
izoliacija, dirbtinės odos korpusas.

Specialios atsargumo priemonės
montuojant, montuojant ar prižiūrint buferinę talpyklą: Laikykitės visų surinkimo, montavimo ir
priežiūros reikalavimų, pateiktų
prietaiso vadove.

NOMINALI TALPA
DIDŽIAUSIA BAKO TEMPERATŪRA
IR DARBINIS SLĖGIS
IZOLIACIJA
SVORIS
ENERGIJOS KLASĖ

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Nuimamas
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

tankai

higieniškas
karštas vanduo
Jie naudojami energijai kaupti ir karšto vandens gamybai naudojant gofruotą nerūdijančio plieno ritę. Poliuretano putplasčio izoliacija, dirbtinės
odos korpusas.

NOMINALI TALPA
SPIRO RITĖ - PAVIRŠIUS
SPIRO RITĖ - TALPA
MAKS. SPIRO RITĖS TEMP.
IR DARBINIS SLĖGIS
DIDŽIAUSIA BAKO TEMPERATŪRA
IR DARBINIS SLĖGIS
IZOLIACIJA
SVORIS

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)
-

PASIRENKAMAS ELEKT. ŠILDYTUVAS
ENERGIJOS KLASĖ

126

Nuimamas
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
NOMINALI TALPA
SPIRO RITĖ - PAVIRŠIUS
SPIRO RITĖ - TALPA
APATINĖ RITĖ - PAVIRŠIUS
MAŽESNĖ RITĖ - TALPA
MAKSIMALI SPIRO RITĖS
TEMPERATŪRA IR DARBINIS SLĖGIS
MAKSIMALI RITĖS TEMPERATŪRA
IR DARBINIS SLĖGIS
DIDŽIAUSIA BAKO TEMPERATŪRA
IR DARBINIS SLĖGIS
IZOLIACIJA
SVORIS
PASIRENKAMAS ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS
ENERGIJOS KLASĖ

Specialios atsargumo priemonės montuojant, montuojant ar prižiūrint sanitarinį vandens šildytuvą:
Laikykitės visų surinkimo, montavimo ir priežiūros reikalavimų, pateiktų prietaiso naudojimo vadove.

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

Kolektoriai ir
siurblių grupės
siurblio grupė su maišymu
MIX 3D
siurblio grupė nemaišant

siurblio grupė
su maišymu

MIX 3D

Ułatwia i przyśpiesza wykonanie instalacji grzewczej, w precyzyjny sposób reguluje temperaturę
zasilania, zawiera pompę obiegową, zawór mieszający z siłownikiem, całość zabudowana w este-

platintojas

tycznej izolacji.

siurblio grupė

platintojas

nemaišant

2 arba 3
grandinės

Jis skirtas siurbti terpę šildymo įrenginyje, palengvina montavimą, apima cirkuliacinį siurblį, visa
tai pastatyta estetinėje izoliacijoje.

Tai palengvina siurblių grupių surinkimą, taupo
laiką, vietą ir montavimo išlaidas. Pagaminta iš
plieno su polipropileno izoliacija, siekiant sumažinti šilumos nuostolius.

ŠIUOLAIKINIS

sveikimas
Išnaudokite vietą
Kompaktiško dizaino ir mažų matmenų dėka jis puikiai tilps
į neužstatytas, siauras palėpės erdves.

Suderinamas su HT10
šilumos siurbliu

Būkite
kontroliuojami

Vienas valdiklio skydelis

Valdymo modulio paprastumas, papras-

Bendra vidaus nustatytoji temperatūra

tas jutiklinio skydelio naudojimas ir gali-

Automatinio darbo režimo suderinamumas

mybė naudotis mobiliąja programa daro
mūsų prietaisą patogų naudoti.

Bendra interneto sistema

Didelis efektyvumas

Pasirūpinkite klimatu

Naujieji šilumokaičiai išlaiko 90% mainų efektyvumą,

Vėsiais vasaros vakarais galite saugiai aplenkti šilumo-

30% sumažindami metines šildymo išlaidas.

kaitį ir mėgautis vėsiu, švariu pastato oru.

Balansas yra pagrindas

Pajuskite gaivumą

Inovatyvi oro srauto valdymo sistema leidžia padidinti

Dviejų pakopų M5 klasės filtrai leidžia pasiekti 40% aukš-

sistemos efektyvumą iki 30%. Ventiliatoriai pritaiko savo

tesnę filtruoto oro kokybę, palyginti su standartinėmis

greitį pagal dabartines darbo sąlygas, išlaikydami suba-

G3 ir G4 klasės kasetėmis. Tikroji nešvarių filtrų sistema

lansuotą tiekiamo ir šalinamo oro srautų balansą.

parodo, kada reikia pakeisti filtrus.

Pamiršk apie jį

Mes nebijome šalnų

Garso šaltinis yra slopinamas toje vietoje, kur jis suku-

Kai lauko temperatūra yra žemesnė už šaltį, užšalusi drė-

riamas, todėl mūsų vėdinimo įrenginiai tampa tylūs ir

gmė blokuoja oro srautą. AR 10 su antifrizo sistema lei-

efektyvūs. Izoliacijos technologija, kai uždaros poros,

džia subalansuotą ventiliaciją, nepaisant oro sąlygų.

vandeniui atsparios putos taip pat veikia kaip šilumos ir
garso izoliacija. Veikiamas paviršius sugeria garso bangą
ir neleidžia jai atsispindėti.

Diegimo
pavyzdžio
schema:

REKUPERATORIUS

AR 10
Šiuolaikinis AR 10 išsklaido
abejones!
Kompaktiško dizaino ir mažų matmenų dėka jis puikiai tilps į neišstatytas, siauras palėpės erdves. Novatoriška oro srauto valdymo sistema leidžia padidinti sistemos efektyvumą iki 30%.

Oro srautas

305 m3 / h (100 Pa)

Maks. šilumos atgavimo efektyvumas

95,00 %

Vidutinis metinis išieškojimo efektyvumas

90,00 %

Garso galios lygis esant
maksimaliam efektyvumui

52 dB
Recair padidėjusiu efektyvumu,
100% priešsrovė

Šilumokaitis
Gerbėjai

Išcentrinis su EC varikliais

Filtrai

M5 filtro klasės Orwat

Galia

230 V / 50 Hz

Didžiausia prietaiso suvartojama srovė

5,9 A

Matmenys

1122 / 556 / 735 mm

Svoris

65 kg

Ryšio kamščiai

200 mm

Darbinė temperatūra

SES – specifinis energijos
suvartojimas [kwh/m2/metus]:
SES klasė:

Deklaruoto įrenginio tipas:
Pavaros tipas:
Šilumos atgavimo sistemos tipas:
Šiluminis šilumos atgavimo efektyvumas [%]:
Didžiausia oro srauto vertė [m3/h]:
Maksimalus ventiliatoriaus energijos suvartojimas [W]:
Garso galios lygis [dB(A)]:

+0 do +45ºC

kietas
-71,82

vidutinio
-35,63

šiltas
-12,27

MES – metinio elektros
suvartojimo [kWh/metus]:

kietas
890

vidutinio
445

šiltas
400

A+

A

E

MSS – metinis šildymo
sutaupymas [kWh/metus]:

8850

4540

2060

Dvikryptis
Srauto greičio pamatinė vertė[m3/h]:
Laipsniškas ventiliatoriaus greičio valdymas
Etaloninė slėgio skirtumo vertė [Pa]:
Diafragminis
Vieneto energijos suvartojimas [W(m3/h)]:
88%
Kontrolės tipo koeficientas ir kontrolės tipas:
307
Deklaruoti maks. vidinio ir išorinio oro nuotėkio koeficientai [%]:
100
Vaizdinio įspėjimo apie silpną vietą vieta ir aprašymas. oro filtras:
50
Svetainė su surinkimo instrukcijomis:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Vidinis 2,1%, Išorinis 1,9%
Kontrolės skydelis
www.hkslazar.lt

Pavyzdinė regeneravimo
įrenginio schema:

Kuriame saugius, taupius
ir ekiškus produktus.
WWW.HKSLAZAR.LT

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.LT

MODERNŪS

šilumos
siurbliai

