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SISTEMSKI ZALOGOVNIKI

VPX 200 | VPX 300| VPX 500 
Dobra toplotna črpalka zahteva dober sistemski zalogovnik. Da 
bi dobili dober sistem, ni dovolj, da bi imeli dobro toplotno 
črpalko, temveč tudi sistemske zalogovnike, optimizirane za 
delovanje toplotne črpalke. Zalogovniki sistema VPX niso kot 
drugi zalogovniki. Predvsem velja za sanitarno vodo, kjer imamo 
edinstveno tehniko. Tukaj so VPX zalogovniki v svojem razredu. 
Sanitarna voda ni shranjena, vedno sveža in proizvedena samo, 
če jo uporabljate. To imenujemo sanitarna voda s kakovostjo.

• Nerjavno jeklo
• Mešalni ventil, ki uravnava temperaturo brezšumno
• Sveža sanitarna voda brez nevarnosti legionele
• Lahko deluje kot električni bojler brez toplotne 

črpalke
• Enostaven zaslon krmiljen s sonim tipalom
• Funkcijska tipka na sobnem tipalu za edinstvene 

funkcije
• Do 10 let podaljšane garancije na kompresor
• Bistvo v Flexifuelkonceptu, možnost priklopa večih 

virov ogrevanja.  
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VPX 200C | VPX 300C | VPX 500C

VPX 200 | VPX 300 | VPX 500
Predhodnik VPX 300C je bil med vsemi testiranimi notranjimi 
enotami najučinkovitejši in najcenejši pri pripravi sanitarne 
vode, glede na test izveden s strani Energymindigheten. Nova 
generacija VPX, imenovana C, je sedaj še boljša!

Izbrali smo uporabo mešalnega ventila za prenos toplote iz 
sistemskega zalogovnika v vašo hišo. Velika prednost 
mešalnega ventila je, da zagotavlja stalno enakomerno 
temperaturo ogrevalne vode. To pomeni, da zagotavlja tudi 
toploto v vašem domu brez nadležnih nihanj. Sistem z 
mešalnim ventilom stane nekaj več, vendar je bistveno boljši.

Poleg ogrevalne toplote je potrebna tudi sanitarna voda. Tukaj 
smo edinstveni z našim način za proizvodnjo sanitarne vode za 
prho. Mi jo imenujemo tehnologija spremenljivega pretoka 
(VFC). Preprosto povedano, to pomeni, da lahko z nadzorom 
pretoka skozi toplotno črpalko točno določimo, kakšno 
temperaturo ogrevalne vode mora toplotna črpalka pošiljati v 
zalogovnik. S to tehniko se električni grelec običajno ne 
uporablja za sanitarno vodo. Poleg tega ne hranimo sanitarne 
vode, ta se pripravlja neposredno, ko jo potrebujete. 
Stroškovno učinkovita, sveža in vroča voda!

10 letna podaljšana garancija na kompresor
Želimo, da se počutite povsem sigurni pri izbiri toplotne črpalke 
iz Euronoma. Poleg petletne garancije boste lahko podaljšali 
tudi garancijo na kompresor na do 10 let.

Tekniska data VPX 200C VPX 300C VPX 500C

Art.št 9774705801 9774699501 9774705301
Mere š x v x g 600 x 1460 x 730 mm 600 x 1830 x 730 mm 695 x 1870 x 900 mm
Teža 220 kg 250 kg 300 kg
Volumen 205 l 281 l 500 l
Izolacija 50 mm polyuretan

Napajanje 400 V N PE

Varovalka 16-20-32-50A (Beroende på installerad värmepump/elpatron)

El. grelec 7 steg, 1,5 kW/steg. Total effekt 10,5 kW. (Extra elpatron 10,5 kW som tillbehör)

Priprava sanitarn vode Plattvärmeväxlare med förvärmningszon.

Krmiljenje ogrevanja Bivalent shuntventil

Priklop dodatnega vira 3 DN20 (utv)

Lahko deluje kot električni kotel Ja

Kako deluje v praksi
VPX v bistvu skrbi sama za sebi. Morda boste želeli rahlo 
prilagoditi sobno temperaturo, sicer pa lahko samo sedite in 
uživate v prijetni, poceni toploti ali topli sanitarni vodi.
Če vas zanima tehnologija, se lahko optimizira in prilagodi na 
različne načine, vendar verjamemo v preprostost in smo že 
prilagodili, kar je potrebno.

Dovoljujemo si spremembe brez predhodnega obvestila!

Dodatki
Imate še kaj v 
sistemu, kar bi želeli 
krmiliti?
VPX je lahko 
opremljen z dodatki, 
tako da lahko 
upravljate, npr. 
cirkulacijo sanitarne 
vode, ogrevanje 
bazena, sončne 
kolektorje ipd.



VPX 300 BASIC

VPX 300 Basic
V mnogih instalacijah niso potrebne številne dodatne funkcije in 
krmiljenja. Pri Euronom so pomislili tudi na to in odvzeli vse 
”nepotrebne” dodatne funkcije, s čimer je dosežena bistveno 
konkurenčnejša notranja enota, ne da bi pri tem trpela kvaliteta.

V osnovi deluje VPX 300 Basic kot navaden zalogovnik, ki je 
pripravljen za priklop na toplotno črpalko Euronom. Preko 
vgrajenega zaslona, se opravijo vse osnovne nastavitve in 
sistem je pripravljen na prvi zagon.

V praksi
Glede na izvedbo instalacije, je na voljo številna dodatna
oprema, ki se lahko prigradi tudi naknadno in se s tem
poveča možnosti samega sistema. VPX 300 Basic se
enostavno dogradi s kompletom za pripravo sanitarne
vode, krmiljenjem električnega grelnika, frekvenčno
krmiljeno obtočno črpalko (PWM) med toplotno črpalko in
notranjo enoto, krmiljenjem mešalnega ventila idr.

• Nerjavno ohišje
• 50 mm poliuretanska izolacija
• Integrirana regulacija
• Dodatni priklop za solarje ali drugi vir
• Se lahko nadgradi z mešalnim ventilom
• Krmiljenje inverterske obtočne črpalke za 

zunanjo enoto
• Pripravljena za vgradnjo visokoučinkovitega 

toplotnega prenosnika za sanitarno vodo
• Krmili zunanji vir ogrevanja ali vgradni električni 

grelnik 

OPTIMALNA SISTEMSKA ENOTA
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ÅTERFÖRSÄLJARE:

Dodatna 
oprema

Osnovna Dodatek frekvenčna
PWM obtoč. črpalka
za zunanjo enoto

Dodatna oprema
električni grelnik

Dodatna oprema 
Mešalni ventil

Dodatna oprema 
sanitarna voda

Art.št 9774716901 9774715901 9774716001 9774715801

Vključuje Električni grelnik
10,5kW, priklopno 
ohišje z zaščito
pregretja/kontaktor,
časovni rele ter kabli 
in hitrimi kontakti 

3-potni mešalni 
ventil,

vremensko 
samoregulirni
motor ventila,

napajalnik, zunanje
tipalo

Izolirani toplotni
prenosnik za vodo,
nizkoenergijska 
obt.črpalka,
pretočno stikalo,
montažni material.

Opis Dodatek omogoča, 
da MasterBasiQ 
krmili pretok skozi 
toplotno črpalko za 
optimalni pretok in 
boljše izkoristke 

Dodatek omogoča
dodatni vir energije z
električnim grelcem
stopenjsko -
2 stopnji, 4,5+6kW. 

Dodatek omogoča
mešanje vode proti
ogrevalnemu 
sistemu. Uporablja 
se predvsem, ko je 
MasterBasiQ 
ogrevan s fiksno
temperaturo.  

Dodatek omogoča
pripravo sanitarne 
vode preko 
MasterBasiQ
enote z učinkovitim
toplotnim
prenosnikom. 

VPX 300 BASIC

VPX Basic
polno opremljen

Tekniska data VPX Basic

Art.št 9774714901

Mere (š x v x g) 600 x 1830 x 730 mm

Teža 200 kg

Volumen 281 l

Izolacija 50 mm polyuretan

Napajanje 400 V N PE

Varovalka Max 25A

DODATNA OPREMA
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Obtočna črpalka 
(PWM) s kabli in 
hitrimi kontakti za
vgradnjo v 
MasterBasiQ
enoto




