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Z energijo naše zemlje

ToploTne 
črpalke & 
Hranilniška 
teHnika



Odločite se za 
sistem toplotne 
črpalke HERZ

HerZ armaturen GmbH – 
podjetje
Ustanovljeno leta 1896, je podjetje 
HERZ že več kot 120 let stalno 
prisotno na tržišču. S svojimi 8 
obrati v matični Avstriji, dodatnimi 
14 obrati v Evropi in več kot 2.400 
sodelavci doma in v tujini, je 
podjetje HERZ Armaturen GmbH 
edini avstrijski in eden izmed 
najpomembnejših mednarodnih 
izdelovalcev proizvodov v celotni 
panogi ogrevalne instalacijske 
tehnike. 
 

HERZ - VSE IZ ISTE HIŠE!

HerZ energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik zaposluje 
več kot 230 sodelavcev 
v proizvodnji in prodaji. V 
svojih obratih v Pinkafeldu na 
Gradiščanskem in Sebersdorfu na 
avstrijskem Štajerskem razpolaga 
z najsodobnejšo proizvodnjo in 
lastnim raziskovalnim inštitutom 
za nove, inovativne proizvode. 
Slednje podjetju HERZ omogoča 
intenzivnejše sodelovanje z 
raziskovalnimi in izobraževalnimi 
ustanovami. V teh letih se je HERZ 
uveljavil kot specialist za sisteme 
obnovljivih virov energije. Podjetje 

HERZ posveča največ pozornosti 
modernim, cenovno učinkovitim 
in okolju prijaznim ogrevalnim 
sistemom z najvišjim nivojem 
udobja in enostavno uporabo. 
 
HerZ DeJStVa:

 ● 22 podjetij
 ● Centrala koncerna v Avstriji
 ● Raziskave & razvoj v Avstriji
 ● Avstrijsko lastništvo koncerna
 ● 2.400 sodelavcev v več kot  
85 državah sveta

 ● 22 proizvodnih obratov po celem 
svetu

HERZ 
tOplOtne črpalke
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Nagrada za inovacijo 
„Burgenländischer 
Innovationspreis*

TOPLOTNE ČRPALKE & HRANILNIŠKA TEHNIKA

HERZ Dovršeno in 
Okolju PRIjAZNO

raZVOJ
Energijska ozaveščenost in 
pionirski duh vodita razvoj naših 
sistemov. S povezovanjem in 
skupnim delom z Univerzo FH 
Burgenland nadalje razvijamo in 
optimiramo naše toplotne črpalke. 
Toplotne črpalke preizkušamo v 
našem lastnem internem Testnem 
centru za toplotne črpalke in na 
ta način z največjo gotovostjo 
zagotavljamo njihovo dolgotrajno 
delovanje.

prOiZVODnJa
Naš celostni proizvodni program 
toplotnih črpalk omogoča 
ogrevanje in hlajenje kot tudi 
pripravo sanitarne tople vode 
v eno ali večstanovanjskih 
objektih, poslovnih objektih in tudi 
manjših industrijskih objektih. S 
sistemskimi temperaturami do 
60°C, ki jih lahko zagotavljamo 
s toplotnimi črpalkami HERZ, so 
naše toplotne črpalke primerne 
tudi za obnovljene objekte.

ODlike
HERZ sistemi toplotnih črpalk 
izpolnjujejo najvišje zahteve 
in med drugim izpolnjujejo 
zahteve evropskega združenja 
za toplotne črpalke EHPA. Naš 
program proizvodov nenehno 
nadgrajujemo in razvijamo 
kar potrjujemo pri priznanih in 
neodvisnih inštitutih z ustreznim 
certificiranjem. Na podlagi 
inovativnih rešitev, vključenih v 
naših sistemih toplotnih črpalk, 
smo že prejeli pozamezna 
priznanja proizvodov.

OD RAZVOjA DO KONČNEGA PROIZVODA
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Uporaba pravih rešitev, lepša okolje 
in ustvarja prihranek

 ● Visoka grelna števila (COP)
 ● Enostavna in hitra vgradnja
 ● Enostavno vzdrževanje
 ● Trojno zvočno izoliran kompresor
 ● Najvišja učinkovitost ogrevanja in priprave 
sanitarne tople vode, možnost nadgradnje 
pasivnega ali aktivnega hlajenja

 ● Pripravljeno za Smart grid omrežje
 ● Visoka učinkovitost in visoka zmogljivost tudi 
pri nizkih zunanjih temperaturah

 ● Najvišja varnost delovanja
 ● EHPA certifikat
 ● BAFA potrjeno

Glavne prednosti toplotnih črpalk HERZ:

 ● Vhod za fotovoltaični sistem
 ● Plug & Heat: Najenostavnejša vgradnja; 
parametrirana naprava, tovarniška kontrola 

 ● Oddaljeni nadzor preko spletnega strežnika  
myherz.at

 ● Skoraj neslišno obratovanje v Silent Mode  
in izdatno dimenzioniran uparjalnik. 

 ● Kvalitetna termična in zvočna izolacija
 ● Integriran mehki zagon
 ● Možno je bivalentno delovanje z drugimi viri toplote
 ● Majhen prostor vgradnje zaradi kompaktnih dimenzij
 ● Servisni dostop z vseh strani
 ● Možnost upravljanja preko interneta
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Princip delovanja 
toplotne črpalke?

Hladilni krog
Toplotna črpalka uporablja 
shranjeno sončno energijo, 
torej toploto iz okolja, na primer 
iz zraka, tal ali podtalnice. Da 
lahko to toploto v toplotni črpalki 
uporabimo za ogrevanje, 
uporabimo tako imenovano 
hladilno sredstvo. Hladilno 
sredstvo se zaradi nizkega 
vrelišča uparja že pri nizkih 
temperaturah vira toplote. 
Uparjeno hladilno sredstvo v 
kompresorju komprimiramo. 
S komprimiranjem tudi 
temperaturni nivo hladilnega 
sredstva naraste na zahtevan 
nivo. V kondenzatorju 
izkoristimo višjo temperaturo 
hladilnega sredstva za prenos 
toplote na ogrevalno vodo. Cikel 
delovanja toplotne črpalke je 
zaključen in pripravljen na novo 
ponovitev. 

Uparjalnik

Kompresor

plinasto stanje

tekočinsko stanje
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kroženje 
hladilnega 
sredstva

Kondenzator

Ekspanzijski ventil
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prodaja
HERZ Energietechnik je kompletni 
ponudnik sistemov za izrabo 
obnovljivih virov energije in ima 
razvejano prodajno mrežo. Naši 
prodajni zastopniki vam bodo radi 
svetovali in celostno zasnovali 
optimalen sistem ogrevanja za 
vaše potrebe. Naš primarni cilj 
so energijsko učinkovite in trajne 
rešitve.

tovarniška kontrola
HERZ sistemi toplotnih črpalk 
so razviti, sestavljeni in 100% 
preverjeni v našem tovarniškem 
obratu v Pinkafeldu. Na ta način 
še zmanjšamo stroške vgradnje 
in možnosti napak na ogrevalni 
napravi na vašem objektu. 

tovarniška garancija
Za toplotne črpalke HERZ velja 
5 letna garancija na tovarniško 
zaprt hladilni krog ogrevalne 
naprave. Z enkratnim doplačilom 
pa lahko podaljšate garancijo 
tudi, do 10 let. Dodatno svojim 
strankam priporočamo sklenitev 
vzdrževalne pogodbe, saj je le 
na ta način vaš proizvod skozi 
celotno življenjsko dobo v pravih 
rokah. 

Vaša HERZ uporabniška 
služba - usposobljena 
in zanesljiva

STRANKI PRIjAZNO RAZMIŠLjANjE & DELOVANjE
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zagon
Zagon ogrevalne naprave s strani 
tovarniškega zastopstva HERZ 
zagotavlja najvišjo učinkovitost 
delovanja in s tem varno ter 
optimalno obratovanje vašega 
sistema toplotne črpalke.

Vzdrževanje
Vzdrževalni paketi po meri strank 
vam prinesejo ekonomično in 
okolju prijazno obratovanje skozi 
celotno življenjsko dobo ogrevalne 
naprave. Naša poprodajna ekipa 
vam ponudi odlično svetovanje in 
za vas izbere idealni vzdrževalni 
paket storitev. S profesionalnim 
odnosom vam zagotavljamo 
dolgoletno življenjsko dobo vaše 
ogrevalne naprave.

nadomestni deli
Izkoristite prednost naših 
dolgoletnih servisnih izkušenj na 
področju vzdrževanja in tehnike. 
Za vašo ogrevalno napravo 
imamo vedno na zalogi prave 
nadomestne dele kot tudi različne 
opcije nadgradnje. 
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Zemlja
je vir toplotne energije, ki ga lahko 
izrabljamo preko talnih kolektorjev in 
globinske sonde. Zahtevana površina 
talnega kolektorja se določa glede na 
pogoje tal in na toplotne potrebe objekta. 
Talni kolektor sestavlja cevna kača, ki jo 
napolnimo z mešanico glikola in vode 
- slanico ter jo polagamo pod globino 
zmrzovanja tal ca. 1,2 metra globoko. 
Ocenjena velikost talnega kolektorja je 
ca. 1,5 kratnik ogrevane površine objekta. 
Globinske sonde uporabljajo shranjeno 
toploto zemlje na globinah 100 metrov in 
več. Tudi globinske sonde so napolnjene 
z mešanico glikola in vode - slanico in z 
njo prenašajo shranjeno toploto zemlje do 
toplotne črpalke.

podtalnica 
Dokler je podtalnica dostopna za 
uporabo v zadostnih količinah in 
ustrezni kvaliteti, lahko s HERZ 
toplotno črpalko sistema voda - voda 
dosegamo najvišje izkoristke. Voda 
se iz zajemne vrtine transportira do 
toplotne črpalke, tam se toplota v 
delovnem krogu toplotne črpalke 
odvzame in takoj zatem v povratni 
vrtini vrnemo vodo v podtalnico. 
Za proizvodnjo enega kilovata 
ogrevalne moči potrebujemo ca. 
220 lit/h podtalnice. Za uporabo 
sistema toplotne črpalke voda - 
voda je potrebno pridobiti ustrezna 
dovoljenja.

Zrak
Zrak za ogrevanje je povsod 
okrog nas na razpolago v 
neomejenih količinah. Toplotne 
črpalke HERZ sistema zrak 
- voda izkoriščajo shranjeno 
toploto okoliškega zraka tudi pri 
temperaturah okolice do -20°C. 
Uparjalnik z velikimi prehodnimi 
površinami zagotavlja visoko 
varnost obratovanja, tiho 
obratovanje in dolgotrajno 
delovanje brez raztaljevanja, 
kar se pozitivno odraža na 
porabi elektrike in s tem pri 
nižjih stroških obratovanja.

Naravni viri toplote

HERZ  
tOplOtne črpalke
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Sistemi toplotne črpalke na izbiro

Zemeljski kolektor:
Pri zemeljskem kolektorju, 
imenovanem tudi talni kolektor, so 
cevovodi s slanico položeni tik pod 
nivojem zmrzovanja zemlje (ca. 1,2 
m globine) in prenašajo shranjeno 
toploto zemlje do toplotne črpalke.

kateri sistem toplotne 
črpalke je najbolj 
primeren, izbiramo 
glede na dostopnost 
vira toplote in okoljske 
pogoje. Prav tako pa 
tudi glede na potrebe 
objekta in želene rešitve 
uporabnika. Na tem 
mestu si lahko pobliže 
pogledate posebnosti 
posameznih sistemov 
toplotnih črpalk. 

toplotna črpalka zrak - voda split
Toplotno črpalko sistema split sestavlja 
zunanja in notranja enota. Uparjalnik v 
zunanji enoti je preko cevnih povezav 
hladilnega kroga povezan z notranjo 
enoto. Kot vir toplote uporabljamo 
shranjeno energijo v okoliškem zraku.

toplotna črpalka zrak - voda za 
zunanjo postavitev - Monoblok: 
Energija zunanjega zraka je 
učinkovita za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode. Proces se 
izvaja celo pri temperaturah do  
-20 °C.

Zajemna in povratna vrtina:
Kot vir toplote se v tem primeru 
uporablja podtalnica. Voda se iz 
zajemne vrtine transportira do toplotne 
črpalke, tam se toplota v delovnem 
krogu toplotne črpalke odvzame in 
takoj zatem v povratni vrtini vrnemo 
vodo v podtalnico.

Geosonda, globinsko vrtanje:
V tem primeru se uporablja toplota 
zemlje v globinah od nekaj metrov 
pa do preko  100 metrov. V izvrtine 
se namesti cevi z mešanico glikola 
in vode - slanico. Sprejeta toplota 
zemlje bo prenesena na toplotno 
črpalko.

Slanica / voda

Zrak / voda Monoblokpodtalnica / voda

Slanica / voda

Zrak / voda Split Deluxe



VIRI TOPLOTE  
ZeMlJa - pODtalniCa - Zrak

naša narava 
shranjuje toploto - 
uporabimo jo 
ekonomično

Na voljo v izvedbi zemlja-voda, 
voda-voda ali zrak- voda, v 
razponu moči od 5 do 17 kW, 
ponujamo vsestransko, na eni 
strani kompaktno in na drugi 
strani učinkovito, ogrevalno 
napravo z bogato osnovno 
opremo. Kompaktna gradnja 
hladilnega kroga, kot tudi 
novorazvitega mehanizma 
''Frame Compliance Mechanism'' 
zagotavljata učinkovito, tiho in 
mirno obratovanje. Posebna 
toplotna in hrupna izolacija 

TEHNOLOGIjA

10

bodimo 

zeleni

kompresorja zagotavljata dodaten 
dvig učinkovitosti toplotne črpalke 
in zmanjšanje hrupnosti. Idealno 
medsebojno usklajene komponente 
toplotne črpalke krmilimo z 
lastno razvito krmilno elektroniko 
T-CONTROL, ki je del osnovne 
opreme ogrevalne naprave. Detajlne 
informacije krmiljenja T-CONTROL 
najdete na strani 20 & 21.



Glavne prednosti: 

 ● Visoka grelna števila (COP)
 ● Enostavna in hitra vgradnja
 ● Enostavno vzdrževanje
 ● Učinkovitost ogrevanja in priprave 
sanitarne tople vode, možnost 
nadgradnje pasivnega ali aktivnega 
hlajenja

 ● Pripravljeno za Smart grid omrežje
 ● Najvišja varnost delovanja
 ● EHPA certifikat
 ● BAFA potrjeno
 ● Vhod za fotovoltaični sistem
 ● Plug & Heat: Najenostavnejša 
vgradnja; parametrirana naprava, 
tovarniška kontrola

 ● Oddaljeni nadzor preko spletnega 
strežnika myherz.at

 ● Visokokvalitetna termična in 
zvočna izolacija

 ● Integriran mehki zagon
 ● Serijsko bivalentno obratovanje z 
drugim virom toplote

 ● Potrebna je manjša talna površina 
za postavitev

 ● Možnost upravljanja preko 
interneta

tehnične posebnosti: 
 ● 3 kratno zvočno izoliran set 

uparjalnika
 ● integriran mehki zagon = zaščita 

kompresorja
 ● vsestranski dostop za 

vzdrževanje
 ● visoka učinkovitost in zmogljivost 

tudi pri nizkih temperaturah
 ● skoraj neslišno obratovanje v 

Silent Mode in velik uparjalnik

Serijska izvedba:
Modul toplotne črpalke vključno z notranjo 
električno napeljavo, z visoko učinkovito 
črpalko za slanico in obtočno črpalko 
ogrevanja, kot tudi ekspanzijsko posodo 
slanice & mehkim zagonom kompresorja 
Vgrajeni so tudi krmilni moduli za pripravo 
sanitarne tople vode, hranilnik toplote in 
ogrevalni krog.

razred energijske 
učinkovitosti za 
ogrevanje pri 
temperaturi vtoka 35°C

commotherm SW, WW, 
Split De luxe
z integriranim 
krmiljenjem T-CONTROL 
a+++

OpCiJSkO:
Modul za pasivno hlajenje
Za hlajenje stavbe se poleti 
izkoriščajo nizke temperature 
zemlje ali podtalnice. Preko 
dodatnega izmenjevalnika 
toplote s preklopnim ventilom 
se hladilna moč na objekt 
prenaša preko ogrevalne 
ali hladilne napeljave. 
Kompresor toplotne črpalke 
ni aktiven in med hlajenjem 
ostaja v pripravljenosti za 
pripravo tople sanitarne vode.

commotherm SW, WW, Split Deluxe 5-17
kW
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Toplotna črpalka 
commotherm zrak/voda za  
zunanjo postavitev. Celostno 
galvanizirano, prašno 
lakirano jekleno ohišje je 
odporno na zunanje razmere, 
dobra zvočna izolacija  
garantira tiho delovanje. 
Ogrevalna naprava deluje 
z okolju prijaznim in varnim 
hladilnim sredstvom. Mehki 
zagon naprave in stalna kontrola 
3 faz napajanja sta vgrajena 
serijsko. Velik in komfortno 

dimenzioniran uparjalnik tudi pri 
najnižjih zunanih temperaturah 
okolice (do -20°C) skrbi za 
učinkovito in predvsem za tiho  
delovanje. V tako imenovanem 
znižanem delovanju „silent 
mode“ se zniža nivo delovanja 
ogrevalne naprave, da na ta 
način dosežemo izjemno nizke  
emisije hrupa. Znižano delovanje 
„silent mode“ je serijsko 
dobavljeno kot možnost v 
ogrevalni napravi in se lahko 
kadarkoli vklopi.

aktivno hlajenje
Toplotna črpalka je reverzibilna, 
kar pomeni, da lahko skozi poletne 
mesece toplotno črpalko uporabljamo 
za aktivno hlajenje in s tem ustvarjanje 
ugodne klime v prostorih objekta. 
Hlajenje deluje preko talnega ali 
stropnega sistema.

VIR TOPLOTE 
Zrak

Že nizke zunanje 
temperature lahko 
izrabimo učinkovito
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Glavne prednosti: 

 ● najvišja učinkovitost delovanja 
ogrevanja in priprave sanitarne 
tople vode

 ● Plug & Heat - pripravljeno za 
obratovanje in 100% tovarniško 
preverjeno

 ● kompaktna postavitev
 ● uporabniku prijazno  
upravljanje na dotik

 ● visok izkoristek (COP)
 ● pripravljeno za Smart Grid
 ● visoka odpornost proti koroziji
 ● enostavna in hitra priprava in 
namestitev

 ● mogoča je različna izbira barve 
ohišja (po RAL lestvici)

Serijska izvedba:
Toplotna črpalka vključuje visoko 
učinkovito primarno obtočno črpalko, 
elektro grelnik in mehki zagon 
naprave. Mogoča je tudi izvedba z 
dodatnim izmenjevalnikom toplote. 
Vgrajeni so tudi krmilni moduli 
za pripravo sanitarne tople vode, 
hranilnik toplote in ogrevalni krog. 

aktivno hlajenje v poletnem času
Pri tem načinu je delovanje črpalke 
obrnjeno in namesto toplote sistem 
aktivno proizvaja hlad.

tehnične posebnosti: 
 ● možno hibridno obratovanje v 

povezavi z drugimi viri ogrevanja
 ● velika površina uparjalnika za 

visoko učinkovito delovanje
 ● stalna kontrola 3 faz napajanja
 ● tiho delovanje serijsko - znižan 

nivo hrupa ponoči
 ● Omogoča temperature vtoka do 

60°C
 ● visokokvalitetna zvočna in 

toplotna izolacija

razred energijske 
učinkovitosti za 
ogrevanje pri 
temperaturi vtoka 
35°C

commotherm lW-a 
z integriranim 
krmiljenjem 
T-CONTROL 
T-CONTROL a+++

commotherm 
lW-a toplotna črpalka zrak-voda

13

TOPLOTNE ČRPALKE & HRANILNIŠKA TEHNIKA

6-17
kW



VIRI TOPLOTE 
ZeMlJa - pODtalniCa - Zrak

Vse v enem! 
TOPLOTNE 
ČRPALKE & 
HRANILNIŠKA 
TEHNIKA

Proizvod HERZ HIBRIDNI 
STOLP združuje popoln 
ogrevalni sistem v eni 
ogrevalni napravi.
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razred energijske 
učinkovitosti za 
ogrevanje pri 
temperaturi vtoka 
35°C

hybrid tower SW, 
WW, Split De luxe
z integriranim 
krmiljenjem 
T-CONTROL a+++

S to enkratno kombinacijo toplotne 
črpalke in dvopodročnega 
hranilnika ogrevalne vode po 
namestitvi ne boste imeli več 
skrbi, kako naj bodo posamezne 
naprave nameščene, kako naj 
bodo posamezne komponente 
najbolj učinkovito priključene in ali 
so dimenzije cevi, velikost črpalke 
in hranilnika res prave. Celotna 
priprava toplote in toplotna 
postaja z vsemi priključki, cevmi, 

črpalkami, priklopnimi ventili, 
hranilniki itd. je združena v eni 
sami napravi. 
Posamezni sestavni deli sistema 
so že pripravljeni za vgradnjo 
in povezani s tovarniško 
izdelanimi priključki – HITRO 
SESTAVLjENO!



Glavne prednosti:

 ● skupna priprava vode za 
ogrevanje in priprava tople 
sanitarne vode v eni napravi

 ● celoten ogrevalni sistem 
potrebuje kar najmanjši prostor 
za namestitev, le 0,70 m2 talne 
površine

 ● najkrajši montažni čas zaradi 
predpripravljenih priključnih setov

 ● optimalno usklajene komponente 
sistema

 ● visokokvalitetna termična in 
zvočna izoalcija

 ● vsi priključki z zgornje strani 
ogrevalne naprave

 ● pripravljeno za Smart Grid priklop
 ● dvo-področni hranilnik ogrevalne 
vode

 ● higienska priprava sanitarne 
tople vode

 ● integrirani moduli ogrevalnih 
krogov  
(možna 2 ogrevalna kroga)

 ● priključek za solarni sistem ali 
dodatni vir toplote

 ● priključek za električni grelnik

1. toplotna črpalka:
V spodnjem delu HIBRIDNEGA 
STOLPA je postavljena toplotna 
črpalka za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode (vir toplote zemlja ali 
podtalnica) v območju moči od 5 do 12 
kW. 

2. Dvo-področni hranilnik 
ogrevalne vode (600 litrov):

 ● Z ločevalno ploščo je predeljen v 
dve ogrevalni coni: 

 − območje višjih temperatur za 
pripravo tople sanitarne vode 
(337 litrov) 

 − območje nižjih temperatur za 
hišno ogrevanje  
(277 liter)

3. pretočni modul sanitarne vode 
40 lit/min (Wp-Fresh hydro):
Modul za pripravo tople sanitarne vode 
HERZ WP-Fresh hydro s pretočnim 
principom delovanja in pretokom do 40 
lit/min. Najmanjša konstrukcija modula, 
minimalne toplotne izgube pri pripravi 
tople vode, preprečuje nastajanje 
legionele.

 ● sveža topla sanitarna voda, 
pripravljena v vsakem trenutku v 
želeni količini

 ● preprečeno nalaganje apnenca 
zaradi inteligentne rešitve 
primešavanja

 ● možna vgradnja cirkulacijskega 
seta

4. črpalčna skupina ogrevalnega 
kroga
Dve nizkotemperaturni črpalčni skupini 
ogrevalnih krogov z visokoučinkovitimi 
obtočnimi črpalkami, motornim 
pogonom in 3 potnim mešalnim 
ventilom. Za najnižje toplotne 
izgube ogrevalnih krogov poskrbi 
visokokvalitetna toplotna izolacija in 
direktna montaža na hranilnik toplote. 

5. Solarna povezava
K HERZ hibridnemu stolpu lahko 
prigradimo tudi solarni sistem za 
ogrevanje ali pripravo sanitarne tople 
vode.

5

4

1

2

3

commotherm hybrid tower  
SW, WW, Split Deluxe 
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5-12
kW



SiSteM Za priDObiVanJe tOplOte

Več kot 
samo topla 
voda

Toplotna črpalka za 
pripravo sanitarne tople 
vode HERZ izrablja 
energijo okoljskega 
zraka, za učinkovito 
in varčno pripravo 
sanitarne tople vode.

commotherm BWP 300/500
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 ● enostavna priprava sanitarne tople vode z okoljskim  
zrakom 

 ● nazivna prostornina: 300 ali 450 litrov
 ● Integrirana toplotna črpalka zrak/voda za pripravo  

sanitarne tople vode
 ● visoko kvalitetni emajlirani bojler
 ● individualni delovni režim:  

ogrevanje je mogoče preko toplotne črpalke,  
hišne ogrevalne naprave ali solarnega sistema

 ● možna je povezava v obstoječi ogrevalni sistem
 ● s toplotno črpalko je mogoče hladiti prostor  

(z zračnim kanalom) 
 ● vgrajen električni grelec
 ● hitra & enostavna postavitev
 ● avtomatski protilegionelni program
 ● serijsko mogoča povezava s sistemom fotovoltaike
 ● enostavno upravljanje z digitalnim temperaturnim displejem
 ● 2x montažni kanal za tipala. Merjenje temperature možno po celotni 

višini plašča hranilnika toplote



Večnamenska uporabnost 
toplotne črpalke
Toplotna črpalka omogoča različne 
možnosti prezračevanja, vse odvisno 
od montaže zračnih kanalov glede na 
želeno izvedbo. Navadno je postavitev 
toplotne črpalke izvedena v kletnih 
prostorih. Navadno zajem zraka 
izvedemo v prostoru, kjer se generira 
odpadna toplota, na primer pralnica,  
kopalnica ali delovni prostor. Zajeti 
zrak svojo toploto odda hladilnemu 
krogu v toplotni črpalki in s tem ogreva 
sanitarno vodo. Ohlajen in posušen 
zrak lahko uporabimo za hlajenje 
prostorov ali pa ga odvedemo izven 
objekta v okolico.

Možnost za sušenje 
perila (zajem in izpih 
zraka v istem prostoru)
Vsesan zrak se v toplotni 
črpalki ohladi in hkrati 
razvlaži. Kondenzat, ki se 
ustvarja pri razvlaževanju 
zraka v toplotni črpalki 
lahko enostavno 
odvedemo v odtok hišne inštalacije. Ohlajen & zuh zrak iz toplotne črpalke lahko 
ponovno uporabimo za dodatno ohlajevanje.

Zajem zraka v sosednjem 
prostoru - izpuh zraka 
v drugem sosednjem 
prostoru (hlajenje 
sosednjih prostorov)
V tem primeru zajemamo 
vlažen zrak iz sušilnice 
in suh ter ohlajen zrak 
izpihavamo v shrambo.

Zajem zraka v sosednjem 
prostoru - izpih zraka na 
prosto
Zajeti zrak neprijetnega 
vonja iz kuhinje ali 
kopalnice (toalete) 
enostavno izpihujemo 
na prosto, kjer neprijetne 
vonjave ne motijo 
stanovalcev. Na ta način 
se znebimo neprijetnih 
vonjav v objektu. 

Zajem izven objekta ali v 
prostoru - izpih v prostor 
V tem primeru uporabimo 
loputo v zračnih kanalih, 
da po potrebi preprečimo 
hladen tok zraka iz 
zunanjega zajema. V hladnih zimskih mesecih (pri nizkih zunanjih temperaturah) 
lahko zaradi regulacije dovoda z loputo za ogrevanje sanitarne vode dovajamo 
toplejši zrak iz objekta. 

Različne kombinacije 
ogrevanja
Sanitarno vodo lahko ogrevamo 
iz večih zajemov z različnimi 
potenciali toplote:
Kombinacija toplotne črpalke za 
pripravo sanitarne tople vode s 
kombinacijo kotla ali solarnega 
sistema omogoča bivalentno 
ogrevanje, pri čemer v hladnih 
obdobjih pozimi toploto za 
ogrevanje in pripravo sanitarne vode 
pripravljamo s kotlom. Za ta namen 
je v toplotni črpalki za sanitarno 
vodo vgrajen dodaten izmenjevalnik 
toplote.

tOplOtna črpalka ZapripraVO 
Sanitarne tOple VODe
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IZ ISTE HIŠE SiSteM Za 
priDObiVanJe tOplOte

Vsestranski 
talent
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Popolna dopolnitev 
vašega sistema s 
toplotno črpalko HERZ

 ● dvo-področni hranilnik toplote 
– 800 litrov 
– 1000 litrov

 ● higienska priprava sanitarne 
tople vode

 ● integrirani moduli ogrevalnih 
krogov (možna 2 ogrevalna 
kroga)

 ● priključek za solarni sistem ali 
dodatni vir ogrevanja

 ● priključek za električni grelnik

Hranilnik je bil posebej zasnovan za 
kombinirano uporabo s sistemom 
toplotne črpalke. Zagotovljena 
je optimalna izraba energije. 
Namensko izdelani sestavni deli 
(ločevalne plošče, pločevine za 
usmerjanje toka, razporeditev 
priključnih nastavkov itd.) in 
domišljena konstrukcija odlikujejo 
ta visoko zmogljivi hranilnik toplote. 
Odlični rezultati izkoriščanja toplote 
pri delni in polni obremenitvi 
ogrevalnega sistema.



1. toplotna izolacija:
Naš VečFUnkCiJSkiHRANILNIK 
je opremljen z novo, visoko 
učinkovito toplotno izolacijo. Izolacija 
prijaznega oblikovanja se izkaže 
s stabillnim in robustnim plaščem.  

2. pretočni modul 
sanitarne vode 40 lit/min  
(Wp-Fresh hydro):
Modul za pripravo tople sanitarne vode 
HERZ WP-Fresh hydro s pretočnim 
principom delovanja in pretokom do 
40 lit/min. Sveža topla sanitarna voda, 
pripravljena v vsakem trenutku in 
v želeni količini. Možna vgradnja 
cirkulacijskega seta. 

3. črpalčna skupina za ogrevanje
Dve nizkotemperaturni črpalčni 
skupini ogrevalnih krogov z 
visokoučinkovitimi obtočnimi 
črpalkami, motornim pogonom in 
3-potnim mešalnim ventilom. Za 
najnižje toplotne izgube ogrevalnih 
krogov poskrbi visokokvalitetna 
toplotna izolacija in direktna montaža 
na hranilnik toplote.

4. priključna garnitura 
s preklopnimi ventili  
Kombinirani hranilnik je z ločevalno 
ploščo razdeljen na področje za 
pripravo tople vode in področje za 
ogrevanje. Zaradi tega je potrebno 
s pomočjo preklopnih ventilov 
krmiliti enkrat zgornje in enkrat 
spodnje področje.

 ● dokončno sestavljen in tlačno 
preizkušen

 ● vključeni preklopni ventili s hitro 
delujočim servo motorjem

 ● enostavnejši in preprostejši 
priklop na toplotno črpalko

3

1

4

2

VečFUnkCiJSkiHranilnik
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Glavne prednosti:

 ● kompaktna enota za shranjevanje 
toplote in distribucijo

 ● idealna dopolnitev k toplotnim 
črpalkam in sistemom na biomaso

 ● neposredna povezava hranilnika z 
modulom za pripravo sanitarne tople 
vode in črpalčnimi skupinami za 
ogrevanje

 ● posebno učinkovita in enostavna 
montaža v sistem

 ● dodatna možnost vezave solarnega 
sistema

 ● dvopodročni hranilnik ogrevalne 
vode:
 + vgrajeno razslojevanje za dve 
ogrevalni coni 

 + zgornja visokotemperaturna cona 
za pretočno pripravo sanitarne 
tople vode

 + Spodnja nizkotemperaturna cona 
za ogrevanje objekta 

 + pločevine za usmerjanje toka 
in ločevalne plošče omogočajo 
optimalno izrabo energije v 
hranilniku

 ● 2 izvedbi z 800 in 1000 litri 
prostornine



Za največjo prijaznost do 
uporabnika, elektronika HERZ 
kot del sistema toplotne črpalke, 
poskrbi za enostavno upravljanje 
menija s smiselno postavitvijo 
zaslona s shematskim 3D 
prikazom. 
Modularni način delovanja 
regulacijske enote T-CONTROL 
ponuja možnost razširitve do 55 
modulov. Centralna regulacijska 
enota lahko procese upravljanja 

s hranilniki, krmiljenja ogrevalnih 
krogov, priprave sanitarne tople 
vode, krmiljenje solarnega 
sistema in številne druge procese 
optimalno prilagaja in jih dodatno 
vsakokrat razširi ali spremeni.

Oddaljeni dostop do krmiljenja 
preko strežnika myHerZ 
Kot poseben dodatek omogoča 
T-CONTROL možnost daljinske 
vizualizacije in upravljanja 

Hkrati z delovanjem ogrevalne naprave lahko z uporabniku prijazno regulacijo 
VGA z barvnim zaslonom na dotik krmilite ogrevalne kroge, bojler, hranilnik in 
solarni sistem.

na daljavo preko pametnega 
telefona, osebnega računalnika 
ali tabličnega računalnika. 
Upravljanje je enako kot pri 
krmilniku na dotik neposredno 
na ogrevalni napravi. Podatke o 
procesih in parametrih lahko tako 
v vsakem trenutku in od kjerkoli 
preberemo in spremenimo.

Opremljamo 
vas z najnovejšo 
tehnologijo
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Centralna krmilna enota za:
 ● upravljanje hranilnikov
 ● pripravo sanitarne tople vode
 ● krmiljene ogrevalne kroge  

(črpalka in mešalni ventil)
 ● upravljanje solarnega kroga
 ● nadzor zaščite proti 

zmrzovanju

pOSebnOSti za sisteme s 
toplotno črpalko:
 – serijsko tiho obratovanje 

(znižano nočno delovanje 
med 22:00 in 06:00 uro)

 – serijsko bivalentno 
obratovanje z drugim virom 
toplote

 – serijsko krmiljenje 
 – električnega grelca 

(električno dogrevanje) 
 – Možno kaskadno upravljanje

Glavne prednosti: 
 – nizka poraba v stanju 

pripravljenosti
 – sprejem sporočil o statusu in 

napakah preko e-pošte
 – prenos podatkov in 

posodabljanje programske 
opreme preko USB ključa 

 – možnost Modbus 
komunikacije

 – pregledna predstavitev 
funkcij različnih komponent 
(črpalka ogrevalnega kroga, 
črpalka za polnjenje bojlerja, 
obtočna črpalka, mešalni 
ventil, preklopni ventil, servo 
motorji itd.)

Centralna krmilna enota za:
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pretOčni MODUl Sanitarne VODe

Sveže je bistvo
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patentirana zasnova:
 ● visoke količine pripravljanja  
sanitarne tople vode zaradi  
izdatno dimenzioniranega  
izmenjevalnika toplote

 ● kompaktna zasnova bloka
 ● zaščita pred nabiranjem  
kamna s patentiranim  
primešavanjem iz sredinske  
cone 

nadziranje svežine:
 ● dvojna učinkovitost s‚ 
‘‘superflow‘‘ ventilom in  
energijsko učinkovito  
obtočno črpalko

 ● pretočni princip delovanja s 
patentirano regulacijo temperature, 
ki preprečuje nastajanje nevarne 
legionele

 ● termična dezinfekcija
 ● kaskadno upravljanje s konfiguracijo 
Master - Slave 

‘‘Superflow‘‘ ventil:
 ● patentiran hitro odzivni elektronsko 
krmiljeni mešalni in nastavljiv ventil

 ● najvišji nivoji pretoka v kompaktni 
izvedbi

 ● učinkovito samostojno krmiljenje in 
prikaz stanja delovanja preko LED 
zaslona

Visoko učinkovita  
obtočna črpalka:

 ● hitro odzivna visoko 
učinkovita obtočna 
črpalka ‚‘Best in Class“ – 
pripravljeno ErP 2015

 ● kompaktna hidravlična 
zasnova, unikatna na trgu 
pretočnih sistemov za 
pripravo tople sanitarne 
vode

 ● prikaz stanja delovanja z 
inovativnim LED prikazom



kaskadna zasnova do160 litrov:
 ● 4 kratna kaskada do 160 litrov 
na minuto

 ● uravnoteženo delovanje
 ● termična dezinfekcija
 ● kaskadni ventili
 ● merjenje porabljene toplote
 ● visoka zanesljivost delovanja
 ● skupaj s priključnim setom

4

pretOčni MODUlSanitarne 
VODe WP-FRESH HyDrO
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Topla voda

Hladna voda

pretočni modul 
sanitarne vode

Hranilnik tople vode

TOPLOTNE ČRPALKE & HRANILNIŠKA TEHNIKA

Glavne prednosti:  

 ● V vsakem trenutku sveža, 
vitalna in higienična topla 
sanitarna voda v točno 
zahtevanih količinah

 ● Visoke količine pripravljanja 
sanitarne tople vode zaradi 
izdatno dimenzioniranega 
izmenjevalnika toplote

 ● Hitri odzivni časi brez 
pregretja ali podgretja

 ● neznatno nabiranje kamna 
z zmanjševanjem vhodne 
temperature v izmenjevalnik 
toplote

 ● minimalne zahteve po 
montaži - enostavna montaža 
hidravlične povezave na 
hranilnik z nerjavnimi cevmi

 ● hranilnik je pripravljen za 
priklop na inštalacijo

 ● možna prigradnja 
cirkulacijskega seta



commotherm 
SW, WW

HERZ tehnični podatki

commotherm SW in WW 5 7 10 12 15

način delovanja (slanica/voda oziroma 
podtalnica/voda)  SW WW SW WW SW WW SW WW SW WW

Dimenzije
Globina mm 675 675 675 675 675
Širina - telo mm 630 630 630 630 630
Višina mm 1180 1180 1180 1180 1180
Teža kg 165 170 170 180 190

Obratovalni podatki za 3-fazno 400 V izvedbo
Moč ogrevanja kW 5,7 7,4 7,3 9,5 10,6 13,7 11,7 15,1 14,5 18,5
COP po standardu EN 14511 
B0/W35-30 zemlja-voda oziroma  
W10/W35-30 voda-voda

(-) 4,7 6,0 4,8 6,1 4,9 6,3 4,7 6,0 4,8 6,0

Poraba električne energije kW 1,2 1,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5 3,0 3,1
Pretok vira energije l/h 1500 1780 1930 2260 2800 3320 3070 3610 3800 4410
Pretok ogrevalne vode l/h 980 1270 1250 1630 1820 2370 2010 2590 2470 3180
Zagonski tok A 16 20 24 34 37
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1m* [dBA] 38 39 39 41 43

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 35°C**
Toplotne črpalke A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Toplotna črpalka z integriranim 
krmiljenjem A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 55°C**
Toplotne črpalke A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++

Legenda obratovanja: SW = sistem zemlja/voda, WW = sistem voda/voda 

* Postavitev = prostostoječa postavitev na tleh
** vezano na povprečne podnebne razmere
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commotherm Split Deluxe 6 8 10 13 17

način delovanja 
(zrak/voda) SD SD SD SD SD

Dimenzije notranje enote
Globina mm 675 675 675 675 675
Širina - telo mm 630 630 630 630 630
Višina mm 1180 1180 1180 1180 1180
Teža kg 165 170 170 180 190

Dimenzije zunanje enote
Globina mm 843 843 843 843 843
Širina - telo mm 1173 1173 1373 1373 1373
Višina mm 1056 1056 1356 1356 1356
Teža kg 110 110 130 130 130

Obratovalni podatki za 3-fazno 400 V izvedbo
Moč ogrevanja kW 6,4 7,6 10,0 12,5 15,8
COP po EN 14511
A2/W35-30 zrak/voda (-) 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9

Poraba električne energije kW 1,6 1,9 2,4 3,2 4,0
Zagonski tok A 21 21 21 20 31
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo 
enoto*** m 20 20 20 20 20

Maks. višinska razlika med notranjo in 
zunanjo enoto*** m 3 3 3 3 3

Hrupnost notranje enote
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1 m* [dBA] 38,0 39,0 39,0 41,0 43,6

Hrupnost zunanje enote
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1 m* [dBA] 41,0 43,0 48,3 49,0 50,0
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 5 m* [dBA] 27,0 29,0 34,3 35,0 36,0
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 10 m* [dBA] 21,0 23,0 28,3 29,0 30,0
Nivo zvočnega tlaka v delovanju ''Silent 
mode'' v oddaljenosti 5 m**** [dBA] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 35°C**
Toplotne črpalke A+ A+ A++ A+ A++
Toplotna črpalka z integriranim 
krmiljenjem A++ A++ A+++ A+++ A+++

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 55°C**
Toplotne črpalke A+ A+ A+ A+ A+

Legenda obratovanja: SD = sistem zrak/voda

* Postavitev = prostostoječa zunanja postavitev na tleh
** vezano na povprečne podnebne razmere
*** dodatni odmiki možni glede na odobritev
**** Silent Mode - delovanje vklopljivo od 22:00 do 6:00 uro
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commotherm 
Split Deluxe



commotherm 
hibridni stolp

HERZ tehnični podatki

commotherm hibridni stolp 600 litrov 5 7 10 12

načina delovanja 
(slanica/voda oziroma podtalnica/voda)  

SW WW SW WW SW WW SW WW

Dimenzije mm / prostornina vode 
Višina mm 2140 2140 2140 2140
Premer hranilnika toplote mm 790 790 790 790
Premer hranilnika toplote z izolacijo mm 990 990 990 990
Nazivni volumen hranilnika spodaj (ogrevanje) l 337 337 337 337
Nazivni volumen hranilnika zgoraj (sanitarna voda) l 277 277 277 277
Skupna teža kg 230 235 235 245

Obratovalni podatki za 3-fazno 400 V izvedbo
Moč ogrevanja kW 5,7 7,4 7,3 9,5 10,6 13,7 11,7 15,1
COP po EN 14511
B0/W35-30 pri slanici ali  
W10/W35-30 sistem voda/voda

(-) 4,7 6,0 4,8 6,1 4,9 6,3 4,7 6,0

Poraba električne energije kW 1,2 1,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5
Zagonski tok A 16 20 24 34
Pretok vira energije l/h 1500 1780 1930 2260 2800 3320 3070 3610
Pretok ogrevalne vode l/h 980 1270 1250 1630 1820 2370 2010 2590

Kapaciteta pri pretočni pripravi tople sanitarne vode in 
temperaturi iztoka 42°C* I 220 220 220 220 220 220 220 220

Kapaciteta pri pretočni pripravi tople sanitarne vode in 
temperaturi iztoka 42°C*  I 465 465 465 465 465 465 465 465

Hrupnost
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1m*** [dBA] 38 39 39 41

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 35°C**
Toplotne črpalke A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Toplotna črpalka z integriranim krmiljenjem A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 55°C**
Toplotne črpalke A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

razred energijske učinkovitosti za pripravo sanitarne tople vode po standardu en 16147:S/W-Wp

Energijska učinkovitost priprave sanitarne tople vode ηwh pri 
povprečnih podnebnih razmerah - obremenitveni profil L A A A A A A A A
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Legenda načina delovanja: SW = delovanje slanica/voda, WW = delovanje podtalnica/voda 

* vstopna hladna voda 10°C & enotni odvzem
** pri povprečnih podnebnih razmerah
*** postavitev = prostostoječa zunanja postavitev na tleh



commotherm 
hibridni stolp SW, 
WW, Split Deluxe
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commotherm Split Deluxe 6 8 10

način delovanja 
(zrak/voda)  SD SD SD

Dimenzije mm / prostornina vode 
Višina mm 2140 2140 2140
Premer hranilnika toplote mm 790 790 790
Premer hranilnika toplote z izolacijo mm 990 990 990
Nazivni volumen hranilnika spodaj (ogrevanje) I 337 337 337
Nazivni volumen hranilnika zgoraj (sanitarna voda) I 277 277 277
Skupna teža kg 280 280 310

Dimenzije zunanje enote
Globina mm 843 843 843
Širina - telo mm 1173 1173 1373
Višina mm 1056 1056 1356
Teža kg 110 110 130

Obratovalni podatki za 3-fazno 400 V izvedbo
Moč ogrevanja kW 6,4 7,6 10,0
COP p ostandardu EN 14511, A2/W35-30 (-) 4,0 4,0 4,1
Poraba električne energije kW 1,6 1,9 2,4
Zagonski tok A

Kapaciteta pri pretočni pripravi tople sanitarne vode in 
temperaturi iztoka 42°C* I 220 220 220

Kapaciteta pri pretočni pripravi tople sanitarne vode in 
temperaturi iztoka 42°C* I 465 465 465

Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto*** m 20 20 20

Maks. višinska razlika med notranjo in zunanjo 
enoto*** m 3 3 3

Hrupnost notranje enote
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1 m***** [dBA] 38,0 39,0 39,0

Hrupnost zunanje enote
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1 m***** [dBA] 41,0 43,0 48,3
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 5 m***** [dBA] 27,0 29,0 34,3
Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 10 m***** [dBA] 21,0 23,0 28,3
Nivo zvočnega tlaka v delovanju ''Silent mode''  
v oddaljenosti 5 m **** [dBA] 24,0 24,0 24,0

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 35°C**
Toplotne črpalke A+ A+ A++
Toplotna črpalka z integriranim krmiljenjem A++ A++ A+++

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 55°C**
Toplotne črpalke A+ A+ A+

TOPLOTNE ČRPALKE & HRANILNIŠKA TEHNIKA

Legenda načina delovanja: SD = delovanje zrak/voda

*    vstopna hladna voda 10°C & enotni odvzem
**    pri povprečnih podnebnih razmerah
***    dodatni odmiki možni glede na odobritev
**** Silent Mode - delovanje vklopljivo od 22:00 do 6:00 uro
*****    postavitev = prostostoječa zunanja postavitev na tleh



commotherm 
zrak/voda

commotherm lW-a 6 8 10 13 17

način delovanja lW lW lW lW lW

Dimenzije 

Višina mm 1056 1056 1356 1356 1356

Širina - telo  mm 1445 1445 1645 1645 1645

Globina mm 843 843 843 843 843

Teža kg 210 220 310 320 340

Obratovalni podatki pri a2/W35-30

Moč ogrevanja pri A2/W35-30 kW 6,4 7,6 10,0 12,5 15,8

Ogrevanje z elektriko kW 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Poraba električne energije kW 1,62 1,91 2,45 3,19 4,09

COP po standardu EN 14511 pri A2/W35-30 (-) 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9

Obratovalni podatki pri a7/W35-30

Moč ogrevanja pri A7/W35-30 kW 7,0 8,6 11,4 15,1 17,8

Ogrevanje z elektriko kW 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Poraba električne energije kW 1,6 2,0 2,4 3,4 4,0

COP po standardu EN 14511 pri A7/W35-30 (-) 4,4 4,4 4,6 4,4 4,4

Hrupnost 

Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 1 m* [dBA] 45,0 47,0 52,3 53,0 54,0

Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 5 m* [dBA] 31,0 33,0 38,3 39,0 40,0

Nivo zvočnega tlaka v oddaljenosti 10 m* [dBA] 25,0 27,0 32,3 33,0 34,0

Nivo zvočnega tlaka v delovanju ''Silent mode'' 
v oddaljenosti 5 m*** [dBA] 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 35°C** 

Toplotne črpalke A++ A++ A++ A++ A++

Toplotna črpalka z integriranim krmiljenjem A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri temperaturi vtoka 55°C** 

Toplotne črpalke A+ A+ A+ A+ A+

Toplotna črpalka z integriranim krmiljenjem A+ A+ A+ A+ A+
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HERZ tehnični podatki

Legenda obratovanja: lW = sistem zrak/voda

* Postavitev = prostostoječa zunanja postavitev na tleh
** vezano na povprečne podnebne razmere
*** Silent Mode - delovanje vklopljivo od 22:00 do 6:00 uro



commotherm bWp 300 bWp 500

način delovanja lW lW

Dimenzije

Nazivna prostornina I 300 450

Višina mm 1820 2070

Premer mm 670 794

Teža (prazno) kg 170 243

Obratovalni podatki

Poraba električne energije [W] W 490 / 2290* 960 / 3000*

Maksimalna ogrevalna moč W 1800 / 3600* 3830 / 6830*

Moč električnega grelca W 1800 3000

Električni priključek V / Hz / A 230 / 50 / 16 230 / 50 / 16

Funkcija za fotovoltaiko ✔ ✔

Solarni izmenjevalnik toplote / dodatni vir ogrevanja ✔ ✔

COPt (EN 255-3) pri A20/W35-45 3,3 3,7

Kapaciteta pri temp. iztoka 40°C I 385 607

Hladilno sredstvo R134a R134a

Maksimalna temperatura tople vode °C 60* 65*

Razred zaščite IPX1 IPX1

Maksimalni tlak v bojlerju bar 10 10

Temperatura okolice °C –10 bis +35 –7 bis +35

Funkcija odtaljevanja vključena ✔ ✔

Nivo zvočnega tlaka [dBA] 48 52

Maksimalna dolžina zračnega kanala m 10 10

Priključna dimenzija kanala mm Ø 150 Ø 250

Priključek ‘‘ R¾ R1 (cirkulacijski vod: R¾)

Minimalna višina prostora mm 2200 2500
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commotherm toplotne črpalke 
za pripravo sanitarne tople vode

TOPLOTNE ČRPALKE & HRANILNIŠKA TEHNIKA

* pri uporabi z elektro grelcem



večfunkcijski 
Hranilnik
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večfunkcijski Hranilnik 800 1000
Dimenzije

Nazivna prostornina I 800 1000
Priprava sanitarne tople vode (zgoraj) I 468 604
Ogrevanje objekta (spodaj) I 332 396
Višina mm 1689 2039
Prekucna višina mm 1740 2090
Premer hranilnika toplote mm 790 790
Premer hranilnika toplote z izolacijo mm 990 990
Teža (prazno) kg 118 153

pretočni modul sanitarne vode

Pretočna zmogljivost Iit/min 4–40
Min. dovoljena temperatura obratovanja °C 2
Maks. dovoljena temperatura obratovanja °C 95
Sanitarna voda bar 10
Polnilna črpalka Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1W
Izolacija EPP
Cirkulacijski vod opcijsko ✔

Kapaciteta pri pretočni pripravi tople 
sanitarne vode in temperaturi iztoka 42°C* I 380 490

Kapaciteta pri pretočni pripravi tople 
sanitarne vode in temperaturi iztoka 42°C* I 640 800

Vsebnost snovi v vodi, glej stran 31

črpalčna skupina ogrevalnega kroga (do 2 kroga)

Višina mm 570
Širina - telo mm 400
Globina mm 325
Teža kg 9
Izolacija EPP
Maks. delovni tlak bar 6
Maks. temperatura ogrevalne vode °C 90
Nazivni premer DN20
Zmogljivost ogrevanja za nizkotemperaturno ogrevanje 9 kW ∆t = 10 K
Zmogljivost ogrevanja za visokotemperaturno ogrevanje 16 kW ∆t = 20 K
Cirkulacijska črpalka Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1W
Nazivna napetost V/Hz 230 / 50
Poraba električne energije [W] W 3 - 45
Nastavljivo primešavanje povratka ✔

Integrirana gravitačna zapora ✔

Integriran polnilni priključek ✔

Indeks energijske učinkovitosti < 0,23

HERZ tehnični podatki

*vstopna hladna voda 10°C & enotni odvzem
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Wp-FreSH HyDrO 40
Dimenzije

Višina mm 400

Širina - telo mm 600

Globina mm 302

Teža kg 20

tehnični podatki

Pretočna zmogljivost Iit/min 4–40

Min. dovoljena temperatura obratovanja °C 2

Maks. dovoljena temperatura obratovanja °C 95

Sanitarna voda bar 10

Polnilna črpalka Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1W

Izolacija EPP

Cirkulacijski vod opcijsko ✔

Kaskadno krmiljenje Iit/min 4-160

Vsebnost snovi v vodi

PH-vrednost (po indeksu nasičenja) 7-9

Indeks nasičenja (delta PH-vrednost) -0,2 < 0 < 0,2

Skupna trdota [°dH] 6-15

Prevodnost [μS/cm] 10...500

Filtrirne snovi [mg/l] < 30

Vsebnost klora [mg/l] < 0,5

Vodikov sulfid (H2S) [mg/l] < 0,05

Amonijak (NH3/NH4+) [mg/l] < 2

Sulfat [mg/l] < 100

Hidrogenkarbonat [mg/l] < 300

Hidrogenkarbonat/Sulfat [mg/l] > 1,0

Sulfid [mg/l] < 1

Nitrat [mg/l] < 100

Nitrit [mg/l] < 0,1

Železo, raztopljeno [mg/l] < 0,2

Mangan [mg/l] < 0,1

Ogljikov dioksid [mg/l] < 20

Pretočni modul 
Sanitarne 
VODe

TOPLOTNE ČRPALKE & HRANILNIŠKA TEHNIKA
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Sedež podjetja:
HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423 Pinka-
feld
Österreich/Austria
Tel.: +43(0)3357/42840-0
Fax: +43(0)3357/42840-190
Mail: office-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

Lokalni zastopnik:
AGNI d.o.o.
Biomasno ogrevanje, kamini, 
solarni sistemi
Jezero 141, 1352 Preserje
Tel: +386 (0)59 92 06 69
Gsm: +386 (0)51 20 66 92
info@agni.si | www.agni.si
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ter napak v besedilu in tisku! Informacije o naših proizvodih ne odsevajo zagotovljenega stanja proizvodov. Navedene 
različice opreme so odvisne od sistema in le opcijsko dobavljive. V primeru neskladnosti med dokumenti glede obsega dobave veljajo navedbe v aktualni ponudbi. Vse slike 
je treba razumeti kot simbolne prikaze in služijo zgolj za ilustracijo naših proizvodov.

Vaš partner:

>85
držav po 
celem svetu

>120 let izkušenj

>2400 zaposlenih


