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Q for quality

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

with VFC-
technology!

Hot water

Zastopnik za Slovenijo:

VARME d.o.o.
Na postajo 45, 1315 Velike Lašče | tel. 059 011 371
ponudbe@varme.si | www.varme.si

Mecaterm je predstavil novo generacijo toplotnih 
črpalk. Kot vedno, je za Mecaterm toplotne črpalke 
značilna kakovost materialov, visoka zanesljivost in 
optimalna raven učinkovitosti. 

 
Aquapaq je kompaktna toplotna črpalka, kjer sta toplotna 
črpalka in zalogovnik ena združena enota. Aquapaq je na voljo 
z modulom toplotne črpalke ali brez, kar pomeni, da se inves-
ticijski stroški lahko razdelijo v dve fazi. 

Aquapaq je na voljo v štirih različnih velikostih: 5, 8, 10, in 
12kW.

FLEKSIBILNA VGRADNJA
Vse cevi v Aquapaq so lahko dostopne s sprednje strani, nap-
rava pa se lahko priklopi od zgoraj ali spodaj, lahko pa so pov-
ezane tudi s strani. Kolektorske cevi se lahko priklopijo bodisi iz 
leve ali desne strani.

Za lažje premikanje naprave, lahko modul toplotne črpalke 
razstavite in premaknite ločeno.

FuNKCIJA
Kot pri drugih enotah Mecaterm, Aquapaq uporablja posebno 
tehnologijo VFC, da se zmanjša uporaba grelca pri pripravi san-
itarne vode. Z regulacijo pretoka vode skozi toplotno črpalko 
s spremenljivim uravnavanjem hitrosti obtočne črpalke, se 
lahko zalogovnik napolni z vročo vodo, ne glede na pogoje 
dela. To običajno pomeni, da se grelec sploh ne uporablja. Zelo 
učinkovit toplotni prenosnik zagotavlja svežo sanitarno vodo 
brez nevarnosti legionele. Integriran mešalni ventil zagotavlja 
stalno toploto za radiatorje/talno ogrevanje brez motečega 
hrupa.

NADZOR PRIHODNOSTI
Aquapac ima vgrajeno povsem novo in moderno regulacijo 
z velikim in jasenim prikazom nastavitev in trenutnih podat-
kov o delovanju toplotne črpalke. Z uporabo USB, lahko hitro 
posodobite programsko opremo, ki je objavljena na spletni st-
rani Mecaterm.

Sistem se brez težav lahko razširi s številnimi dodatki.

• Nerjavno jeklo

• 4 velikosti: 5kW, 8kW, 10kW, 12kW

• Povsem brez nevarnosti legionele

• Priprava sanitarne vode z VFC technologijo

• Vgrajena enostavna regulacija

• Nizkoenergijske obtočne črpalke (EC)

• Nadvse učinkovit scroll kompresor

• Pametno sobno stikalo s funkcijsko tipko

• Efektivna zvočna zaščita z dodatno zvočno zaščito

 kompresorja

• Pripravljena za priklop zunanjih virov ogrevanja

• Kalorimeter, notranji prikazovalnik, indikator 

 alarma in popolna regulacija kot dodatna oprema

Kompaktna toplotna črpalka zemlja/voda
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* vsi podatki veljajo v skladu z EN14511 (vključene obtočne črpalke). Ne primerjati z EN255.

Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave
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Tehnični podatki AquaPaq 5 AquaPaq 8 AquaPaq 10 AquaPaq 12

Številka artikla 9774705001 9774700401 9774705101 9774700501

Mere š x v x g 600 x 1830 x 730 mm

Teža 250 kg 253 kg 260 kg 265 kg

Skupni volumen 205 l

Zvočna izolacija 35mm poliuretan

Napajanje 400V N PE

Vgrajeni grelec 7 stopenj, 1.5kW/stopnjo - skupaj 10.5kW

Soft-start rele Standardno

Sanitarna voda Ploščni toplotni prenosnik s cono za predgrevanje (varnostni ventil ni potreben)

Nadzor ogrevanja Bivalentni ventil

Dodatni priklop 3 DN20 (izhod)

Uporaben kot elektr. bojler Da

Priklop kolektor Cev Ø28mm (priklop levo ali desno)

Padec tlaka uparjalnika 1.3kPa 2.2kPa 3.2kPa 4.3kPa

Padec tlaka kondenzorja 2.0kPa 3.5kPa 5.5kPa 7.2kPa

Hladivo R407C

Količina hladiva 1700 g 1950 g 1950 g 1950 g

učinkovitost* AquaPaq 5 AquaPaq 8 AquaPaq 10 AquaPaq 12

Moč ogrevanja 0/35 5.60 kW 7.69 kW 9.77 kW 11.25 kW

COP 0/35 4.03 4.39 4.31 4.35

Moč ogrevanja 0/45 5.38 kW 7.33 kW 9.28 10.70 kW

COP 0/45 3.24 3.49 3.44 3.44

Moč ogrevanja +5/35 6.64 kW 9.17 kW 11.55 kW 13.35 kW

COP +5/35 4.64 5.07 4.97 5.03

Moč ogrevanja +5/45 6.30 kW 8.65 kW 10.95 kW 12.60 kW

COP +5/45 3.72 4.00 3.96 3.97

Standardna oprema
• Navodila za vgradnjo in vzdrževanje
• Sobno tipalo
• Zunanje tipalo
• 3 napetnostna tipala

Dodatna oprema
• Dodatno ogrevanje/mešalni ventil
• Merilec moči toplotne črpalke
• Nadzor solarnega sistema
• Nadzor ogrevanja bazena
• Nadzor cirkulacije sanitarne vode

1. Priklop hladne/tople vode cuØ22
2. Priklop ogrevalnega sistema cuØ22
3. Razširitveni priklop DN25 (vhod)
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