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SI 35TUR / SI 70TUR. 

Reverzibilné vysokoúčinné tepelné čerpadlo zem-voda. 

 

Výkonovo silné tepelné čerpadlá s najlepšou efektivitou využitia energie. 

 

Jednoducho rozmanité: vykurovanie, chladenie, ohrev teplej úžitkovej vody – všetko s jediným systémom. Tepelné čerpadlá na 

využitie zelenej energie zo zeme alebo odpadového tepla z priemyselných procesov a činností. 

 

Jednoducho viac efektivity: vyššie výkonové čísla vďaka elektronicky riadeným obehovým čerpadlám a pri čiastočnej potrebe tepla 

aj možnosť čiastočného výkonu. 

 

Jednoducho kúriť a chladiť: maximálne teploty na prívode pre vykurovanie až do 62 °C, minimálne teploty na prívode pre chladenie 

až do 8 °C.  

 

Jednoducho viac komfortu pri ohreve TÚV: podľa potreby orientovaná príprava teplej úžitkovej vody s krátkymi časmi opätovného 

ohrevu. 

 

Jednoducho výkonovo silné: reverzibilné tepelné čerpadlá zem-voda s tepelným výkonom až do 70 kW, 

chladiacim výkonom až do 90 kW. 

 

Jednoducho viac sériový: vďaka integrovanému hydraulickému prepínaciemu ventilu bude v režime prevádzky „chladenie“ 

jednoducho otočené prúdenie chladiva. Tepelné čerpadlo ide v režime kúrenia aj chladenia maximálne efektívne.  
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Technické údaje: 

 

Vysoko účinné tepelné čerpadlo zem-voda SI 35TUR a SI 70TUR je flexibilne použiteľné pre vykurovanie a aj chladenie. Chladenie 

môže byť aktívne cez chladiarensky okruh, ako aj pasívne cez externý výmenník tepla/chladu. Regulácia je tak inteligentná, že 

v prvom rade využíva prírodné ochladzovanie média v zemných sondách/kolektoroch(pasívne chladenie) a až pri vyššom požiadavku 

na chladenie (prípadne pri vyšších teplotách v zemných sondách/kolektoroch) sa automaticky prepne na aktívny režim chladenia 

(otočí sa smer prúdenia chladiva v okruhu tepelného čerpadla). Ochladená voda môže cez integrovanú reguláciu prúdiť a chladiť cez 

fancoily, ale vďaka sledovaniu rosného bodu môže prúdiť a chladiť aj cez stropné/podlahové chladenie. Pre administratívne 

a kongresové budovy patrí už chladenie k štandardom, pretože len s chladnou hlavou sa dá pracovať efektívnejšie. Reverzibilné 

tepelné čerpadlo môže aj s minimálnym množstvom naviac nákladov spĺňať obe funkcie a požiadavky: Kúrenie a Chladenie. 

Označenie SI 35TUR SI 70TUR 

art.nr. 374870 374890 

farba biela (podobná RAL9003) biela (podobná RAL9003) 

trieda energetickej efektívnosti (nízke teploty 
vykurovacej vody) 

A++/181% A++/184% 

trieda energetickej efektívnosti (vysoké 
teploty vykurovacej vody) 

A++/132% A+/130% 

maximálna teplota vykurovacej vody 62 °C 62 °C 

spodná / horná hranica činnosti TČ 
(vykurovanie)(teplota solanky) 

 -5 °C / +25 °C  -5 °C / +25 °C 

spodná / horná hranica činnosti TČ 
(chladenie) 

 +10 °C / +30 °C  +10 °C / +30 °C 

vykurovací výkon / COP (pri B0/W35*) 18,4 kW / 5,1 36,9 kW / 4,7 

maximálny vykurovací výkon / COP (pri 
B0/W35*) 

33,7 kW / 4,6 69,8 kW / 4,4 

maximálny chladiaci výkon / EER  
(pri B20/W18) * 

50,6 kW / 6,9 93,9 kW / 6,4 

manovitý príkon podľa EN14511 pri B0/W35 7,5 kW 15,9 kW 

hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky 58 dB (A) 69 dB (A) 

Druh / množstvo chladiva R410A/tba R410A/13,0 kg 

max. prietok vykurovacej vody / tlaková strata 5,7 m3/h / 9700 Pa 12,0 m3/h / 12600 Pa 

minimálny pretok solanky (zdroj tepla) 7,4 m3/h 17,0 m3/h 

váha 335 kg 585 kg 

napájacie napätie 3/PE~400 V, 50 Hz 3/PE~400 V, 50 Hz 

nábehový prúd  23 A 62 A 

Istenie*** C 20 A C 50 A 

rozmery vonkajšej jednotky (š*v*h)** 1000*885*810 mm 1350*1900*805 mm 

pripojenie vykurovanie 1 1/2 Zoll 2 1/2 Zoll 

pripojenie zdroj tepla (solanka) 1 1/2 Zoll 2 1/2 Zoll 
*vykurovací výkon a výkonové číslo (COP) podľa EN 14511. 
**Je dôležité, aby bola zohľadnená potreba dodatočného priestoru pre pripojenie potrubí, ovládanie a údržbu. 
***Istenie je vyhotovené ako rozpojenie všetkých pólov (súčasné odpojenie všetkých fáz) 

 


