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Toplotna èrpalka zrak-voda v deljeni izvedbi

Toplotna èrpalka zrak-voda ECODAN je zanesljiv in prilagodljiv sistem, 

2, saj lahko deluje do -25°C. V kombinaciji z nizkotemperaturnimi 

V primerjavi s stadnardnimi ogrevalnimi kotli na fosilan goriva, omo-
goèa natanènejšo regulacijo in zagotavlja izjemno ekonomièno delo-
vanje. Poleg ogrevanja skrbi tudi za pripravo tople sanitarne vode za 4 

Sistem ECODAN je primeren tako za novogradnje, kakor tudi za 
adaptacije. Ne zahteva posebnega prostora za vgradnjo, niso potrebni 
dimniki in zraèniki, ni potrebno zagotoviti prostor za zalogo goriva in 

investicije. 

V kompaktni notranji enoti so namešèeni vsi osnovni deli ogrevalnega 

primeru kombinacije talnega ogrevanja in radiatorjev. 

Obstojeèe ogrevalne sisteme lahko enostavno nadgradimo s toplotno 
èrpalko ECODAN in tako zagotovimo optimalno porabo energije.

èa, da sestavimo primeren sistem, ki lahko popolnoma samostojno, 
ali v kombinaciji z drugini toplotnimi viri, ogreva tudi veèje stavbe. 

Nizkotemperaturni
radiatorji

Talno / stensko
gretje

Priprava tople 
sanitarne vode

Podroèja uporabe

priprava sanitarne vode in 

osnovni sistem z direktnim 

ogrevnim krogom

priprava sanitarne vode in 

sistem s kombinacijo direktni + 

mešalni ogrevni krog
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Ecodan, toplotna èrpalka zrak-voda, je sistem 
v deljeni izvedbi (split sistem) sestavljen iz 
zunanje enote MITSUBISHI ELECTRIC in 
notranje vodne enote švedskega proizvajal-
ca BORÖ. 

Proizvajalca sta znanje in najuèinkovitejše 

omogoèa energetsko varèno in uèinkovito 
ogrevanje prostorov ter pripravo tople sani-
tarne vode, z enostavnim upravljanjem celo-
tnega sistema. 

Notranja in zunanja enota sta povezani s 
plinsko in elektrièno povezavo, tako da vodo, 

potrebno voditi iz objekta. To omogoèa, da 
zunanjo enoto postavimo kjerkoli, izognemo 
pa se tudi nevarnosti zmrzovanja vode ob 
nizkih zunanjih temperaturah.

Notranja vodna enota je bila zasnovana za 
prilagajanje veèini inštalacij, ne glede na to 
ali uporabljamo talno ogrevanje, nizkotem-
peraturne radiatorje ali ventilacijske konvek-
torje. Elektronika omogoèa krmiljenje dveh 
ogrevalnih krogov, v primeru kombinacije 
talnega ogrevanja in radiatorjev. Zato, tudi 
pri prenovi, vgradnja notranje enote ne za-
hteva dodatnega dela v bivalnih prostorih, 
saj se prilagaja obstojeèemu ogrevalnemu 
sistemu.

ZUNANJE ENOTE 

Zunanja enota zbira toplotno energijo v zraku zunaj stavbe in jo 
uporablja za ogrevanje notranjosti. Pri sestavi sistema lahko iz-
biramo med dvema serijama zanesljivih profesionalnih zunanjih 
enot MITSUBISHI ELECTRIC, ki delujejo z visoko uèinkovito 
in varèno invertersko tehnologijo; serijo POWER INVERTER in 
serijo ZUBADAN.

Vse zunanje enote so izredno diskretne do okolice, saj so kom-
paktne in tihe. Najbolj opazna razlika med serijama je v delova-
nju pri nizkih zunanjih temperaturah. Enote POWER INVERTER
delujejo do - ZUBADAN pa delujejo celo do -25°C

- * zunanje tempe-
rature, saj so posebej prilagojene za delovanje na zelo hladnih 
obmoèjih. To je izjemnega pomena, èe je toplotna èrpalka edini 
vir gretja. 

*model PUHZ-HRP125 izgubi ca 1kW pri -7°C
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NOTRANJA VODNA ENOTA

Kompaktna notranja vodna enota je tipa »vse v enem« 
in se jo lahko namesti praktièno kjerkoli v stanovanju. 
Deluje izjemno tiho, pri delovanju ni izgorevanja, zato 
ne potrebuje dimnika in zraènika, ter ne oddaja nepri-
jetnih vonjav. 

2 površine, stroški 

elemente sistema: toplotni izmenjevalec, rezervoar 
za toplo sanitarno vodo iz nerjaveèega jekla (185 l ali 
285 l), tripotni ventil za preklop med ogrevanjem in 
pripravljanjem tople sanitarne vode, obtoèno èrpalko 

povezan z zunanjim in prostorskim senzorjem tempe-
rature.

Napreden daljinski upravljalni sistem omogoèa popoln 
nadzor ogrevanja, na zahtevo uporabnika pa lahko daje 
prednost pripravi tople sanitarne vode. Zahvaljujoè 
dvema senzorje-
ma temperature 
pri svojem delo-
vanju upošteva 
zunanjo tempera-
turo in temperatu-
ro v prostoru (t.i. 
vremensko vo-
deno delovanje). 
Upravljalni sistem 
omogoèa pove-
zavo na dodatni 
ogrevalni krog.

Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode se progra-
mirata loèeno, nastavi se tudi prehod z zimskega na 
poletni naèin upravljanja sistema.

Uporabniški vmesnik (daljinski upravljalnik) je ergonom-
sko zasnovan, prijazen in enostaven za uporabo, tako 
za inštalaterja kot za uporabnika. Omogoèa dostop do 

sistema izjemno enostavno, predvsem zaradi roènega 
naèina upravljanja in slikovnega prikaza stanja vsakega 
elementa v sistemu. 

Primer ogrevalnega sistema, kjer se 
kot edini vir gretja uporablja toplo-
tno èrpalko zrak-voda, v kombinaciji z 
mešanim sistemom talno ogrevanje 
/radiatorji in pripravo tople sanitarne 
vode.

* Hidravlièna kretnica, mešalni 
ventil in obtoène èrpalke za 
sekundarni del ogrevalnega 
sistema niso sestavni del si-
stema ECODAN.
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SRCE SISTEMA, ZUNANJE ENOTE MITSUBISHI ELECTRIC

Pri izbiri zunanje enote moramo upoštevati kakšne so maksimalne po-

klop elektriène moèi imamo na razpolago (enofazni ali trofazni). 
Vedeti moramo, da se moè toplotne èrpalke z upadanjem temperature 

toplotnih èrpalkah zrak/voda potrebno zagotoviti dodaten ali celo nado-
mestni vir ogrevanja. MITSUBISHI ELECTRIC je na podlagi dolgoletnih 
izkušenj pri izdelavi klimatskih naprav razvil tehnologije, ki omogoèajo 
uèinkovito delovanje tudi pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah. 

Vse zunanje enote so v energijskem RAZREDU A, imajo napredno 
INVERTERSKO krmiljenje, ki zagotavlja natanèno nadziranje moèi in 
uèinkovito delovanje. Tiho delovanje, kompaktna ohišja in cevne pove-
zave dolge do 75m, omogoèajo zelo prilagodljivo namestitev.

Serija toplotnih èrpalk POWER INVERTER, z nazivnimi moèmi med 

Serijo ZUBADAN, z edinstvenim sistemom »Flash injection«, ki ohra-
1 zunanje temperature in omogoèa 

To nam omogoèa uporabo toplotne èrpalke kot edini vir ogrevanja.

Zunanje enote ZUBADAN so posebej prilagojene za delovanje na zelo 

nega elektriènega grelca (npr. ogrevanje z radiatorji oz. za pripravo to-

2 od 
za razred veèjih enot POWER INVERTER. V primerjavi s klasiènimi to-

Pri nizkih zunanjih temperaturah je odtaljevanje hitrejše in manj pog-
osto, hitrejši pa je tudi ponovni zagon po konèanem odtaljevanju. 

Zrak je neizèrpen vir toplote in je povsod na 
voljo, potrebujemo pa naprave, ki zmorejo èrpati 
toploto tudi pri zelo nizkih temperaturah.

Navzven so si vse naprave podobne. Tudi delujejo 
po istem principu, razlike so v kakovosti sestavnih 
delov in v naprednih tehnoloških rešitvah. Iz 
spodnjih shematskih prikazov so razvidne razlike 
med posameznimi serijami toplotnih èrpalk.

1 2

‘’Flash Injection’’ krogotok, sestavljen iz kompresorja 
z obvodom (by-pass) in izmenjevalnika toplote (HIC), 
pri delovanju toplotne èrpalke ob nizkih zunanjih 
temperaturah, prepreèuje padce pretoka hladilnega 
sredstva, ki nastanejo zaradi zmanjšanja pritiska 
hladilnega sredstva na dotoku v kompresor. S tem 
prepreèi pregrevanje hladilnega sredstva na iztoku iz 
kompresorja, ki nastane zaradi prevelikega poveèanja 
tlaka, kar poveèa sposobnost gretja pri nizkih tempe-
raturah, višjo izhodno temperaturo na nortanji enoti in 
hitrejše odtaljevanje.

Serija POWER INVERTER je opremljena z 
dodatnim linearnim razteznim ventilom, 
ki skupaj s krmilno elektroniko omogoèa natanè-
no nadziranje moèi kompresorja v odvisnosti 
od zunanje temperature. Krogotok je prilagojen 

poveèa izkoristek naprave.

Pri delovanju toplotne èrpalke ob nizkih zunanjih 
temperaturah se uplinjeno hladilno sredstvo na 
zunanjem izmenjevalniku ne segreje dovolj, zato se 
zmanjša pritisk na dotoku v kompresor. To povzroèa 
padce pretoka hladilnega sredstva, zmanjšanje moèi 
in pregrevanje kompresorja.
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NOTRANJA VODNA ENOTA: »KURILNICA« NA 0,4 m2

Notranja enota sistema ECODAN je proizvod švedskega proizvajalca 
BORÖ in je popolnoma prilagojena evropskim standardom.

Notranja vodna enota prevaja toploto iz segretega hladilnega sredstva 

arju tople sanitarne vode, ko to zahteva uporabnik. Ogrevno vodo lah-
ko segreje na temperaturo do 60°C, tako da omogoèa uporabo talnega 
gretja, nizkotemperaturnih radiatorjev in konvektorjev. 

Kompaktno ohišje vsebuje vse osnovne dele ogrevalnega sistema. Za 

sanitarno vodo in cevi ogrevalnega krogotoka na prikljuèke, ki se na-
hajajo na zgornjem delu ohišja. 

V notranji enoti je vgrajen rezervoar za sanitarno vodo iz nerjaveèega 
jekla sistem »tank-in-tank« oz. »rezervoar v rezervoarju«, ki zagotav-
lja odlièno toplotno izmenjavo in zmanjša nastajanje vodnega kamna. 

mešèen znotraj drugega rezervoarja, napolnjenega z ogrevano vodo. 

Vgrajena krmilna elektronika nadzira delovanje zunanje enote 
MITSUBISHI ELECTRIC in od nje zahteva samo toliko moèi, kot je 

enote krmiljene z invertersko tehnologijo, za delovanje sistema ni po-
treben zalogovnik. Krmilna elektronika upošteva zunanjo in prostorsko 
temperaturo, temperaturo sanitarne vode in temperaturo ogrevne 
vode za dva ogrevna kroga (pri kombiniranem sisteme talno gretje/ra-
diatorji). Glede na zahteve uporabnika krmili vse glavne dele sistema, 
vkljuèno z vgrajenim tripotnim ventilom za preklop med ogrevanjem in 
pripravo sanitarne vode, ter mešalni ventil za drugi krogotok.

V notranji enoti je vgrajen tudi 
tristopenjski

vzame del ogrevalnega bremena, 
èe samo z moèjo kompresorja 

tudi za obèasno pregrevanje sa-
nitarne vode v protilegionelnem 
programu.

(daljinski upravljalnik) je 
ergonomsko zasnovan, prijazen 
in enostaven za uporabo, tako 
za inštalaterja kot posameznika. 
Omogoèa tudi dostop do nastavitev 
upravljalnega sistema.

Simbolna slika

1.  Obtoèna èrpalka 
2.  Tripotni ventil 

4. Krmilna elektronika 
5.  Odzraèevalnik 
6.  Hladilno sredstvo - povratek
7.  Hladilno sredstvo - vtok
8.  Anoda 

Priklop tople vode
11.  Ogrevalni krogotok - vtok
12.  Ogrevalni krogotok - povratek

15.  Pretoèni elektrièni grelec
16.  Varnostni ventil
17. Manometer

Rezervoar za vodo iz 

Prostornina rezervoarja (185 l ali 285 l) 
je prilagojena potrebam 4- do 6-èlanske 

izmenjave toplote se sanitarna voda 
tudi izjemno hitro ogreje.
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Moè sistema je potrebno prilagoditi toplotnim izgubam 

potrebe po toploti tudi na najhladnejši dan v letu.

Pri sistemih zrak/voda sta kljuèna dva podatka:
- toplotne izgube objekta in

-
droèje kjer stoji stavba 

Toplotna èrpalka ECODAN omogoèa popolnoma samo-
2, odvisno 

od toplotnih izgub objekta. Te so odvisne od objekta 
samega (površina, izolacija sten, zasteklitev...) in od raz-
like med notranjo in zunanjo temperaturo. Najbolje je, da 

2 toplo-
tne izgube, za starejše objekte brez ustrezne izolacije pa 

2 toplotnih izgub in veè. Prišteti  moramo 
še toploto, ki je potrebna za pripravo tople sanitarne 

Toplotne izgube obstojeèih objektov lahko ocenimo tudi 
iz letne porabe olja ali plina za ogrevanje.

V Sloveniji teperature le redko padejo pod -7°C in še to 
za krajši èas. Toplotne èrpalke ECODAN lahko tudi takrat 
zagotovijo dovolj toplote za ogrevanje. Na spletni strani 
Agencije RS za okolje http://www.arso.gov.si/vre-
me/podnebje

temperaturo zraka v Sloveniji (preverite podatke za vam 

Èe bo toplotna èrpalka edini vir gretja (za pokrivanje 
konic lahko uporabimo moè dodatnega elektriènega 

-
ru, da ne gradimo kurilnice, dimnika, prostora za zalogo 
goriva oz., da obstojeèo kurilnico preuredimo v koristen 
bivalni prostor, je vrednost investicije v ogrevalni sistem 
bistveno manjša, kot pri kotlih na fosilna goriva. 

gretju, istoèasno pa se manjša moè toplotne èrpalke. Od 
toplotnih izgub je odvisno ali bo celotno breme ogreva-
nja lahko prevzela toplotna èrpalka (skupaj z dodatnim 
elekrtiènim grelcem) ali bo potrebno v celoti preklopili na 
drug naèin ogrevanja (npr. kotel na fosilna goriva). Sistem 
ECODAN v kombinaciji z zunanjimi enotami ZUBADAN
ima tudi pri -15°C dovolj moèi za ogrevanje veèine sta-
novanjskih objektov, 
kombinaciji z klasiènimi kotli na fosilna goriva. 

In nenazadnje elektrièni priklop in odjemna moè,
ki jo lahko namenimo za delovanje toplotne èrpalke. 
Samostojni sistem sicer omogoèa najveèje prihranke, 
èe nimamo dovolj priklopne moèi ali imamo še številne 
druge porabnike, pa se je kljub vsemu bolje odloèiti za 
kombinacijo s klasiènim virom ogrevanja.

OCENA POTREBNE MOÈI IN IZBIRA NAJBOLJ 
USTREZNEGA SISTEMA OBRATOVANJA

Toplotna èrpalka kot edini vir gretja lahko sama ali s 
pomoèjo dodatnega elektriènega grelca zagotovi vso 
potrebno toploto.

Toplotne izgube objekta na najhladnejši dan v letu 
nam povedo kakšno moè ogrevalnega sistema 
potrebujemo.

Toèka ravnovesja je temperatura zunanjega zraka, 
pri kateri toplotna èrpalka samo z moèjo kompresorja 
zagotovi vso potrebno toploto. Pod to toèko je potrebna 
dodatna moè elektriènega grelca.

Èe so toplotne izgube prevelike, da bi ojekt ogrevali samo 
s toplotno èrpalko se lahko odloèimo za kombinirani 
sistem toplotna èrpalka + klasièni kotel.

Pod toèko ravnovesja v celoti prevzame breme ogrevanja 
drug toplotni vir. Odvisno od povezave obeh sistemov in 
izvedbe regulacije je preklop lahko roèen ali popolnoma 
avtomatski. 
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Toplotna èrpalka v kombinaciji z nizkotemperaturnimi sistemi ogre-

raven udobja. Moè toplotne èrpalke in njen izkoristek sta odvisna od 
temperature zunanjega zraka in temperature vode v ogrevalnem kro-

°C) kot radiatorji oz. konvektorji, zato je ta kom-
binacija najboljša. Sistem ECODAN, z vgrajeno vermensko vodeno 

°C, pa omogoèa udobno 
in ekonomièno ogrevanje tudi z radiatorji. 

Pri uporabi radiatorjev obvezno upoštevajte na kakšno temperaturo 
lahko toplotna èrpalka segreje ogrevno vodo pri nizkih zunanjih tem-
peraturah. Toplotna moè radiatorjev je odvisna od temperaturne raz-

najveèja) vodo segreti na temperaturo, ki je bila upoštevana pri na-
èrtovanju sistema centralnega ogrevanja. 
Sistem ECODAN z zunanjo enoto ZUBADAN -

-
rature (55°C vse do -15°C) in tako omogoèa uèinkovito in ekonomièno 
ogrevanje tudi z radiatorji.

Toplotna moè radiatorjev je odvisna od temperaturne 

TOPLOTNA ÈRPALKA IN TALNO GRETJE - IDEALNA
KOMBINACIJA, KAJ PA RADIATORJI?

samo z moèjo kompresorja zunanje enote.
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Pri obnovi objektov se obièajno izvede tudi ukrepe za zmanjšanje to-
plotnih izgub (izolacija, zamenjava oken...), s tem se zmanjša potrebna 
moè ogrevalnega sistema (priporoèljiv je nov izraèun toplotnih izgub). 
Obstojeè ogrevalni sistem lahko enostavno nadgradimo s toplotno èr-
palko ECODAN, in tako zagotovimo optimalno porabo energije, oz. ga 
z njo v celoti nadomestimo.

Sistem ECODAN v kombinaciji z zunanjimi enotami ZUBADAN lahko 
ogrevno vodo segreje do 60°C samo z moèjo kompresorja, tako da se 
v veèini primerov lahko uporabi kar obstojeè sistem radiatorjev.

Notranjo enoto ECODAN
obstojeèimi elementi ogrevalnega sistema. Zunanje enote ZUBADAN
in POWER INVERTER pa lahko tudi direktno integriramo v obstojeè 
sistem preko plošènega izmenjevalca freon/voda (brez celotne notra-
nje enote). Krmilna elektronika nadzira samo delovanje zunanje enote 

sisteme.

KAJ PA OBNOVA OBJEKTOV IN INTEGRACIJA 
V OBSTOJEÈE OGREVALNE SISTEME? 

Krmilna elektronika 

PAR-W21MA

Plošèni izmenjevalec
freon/voda

Elementi obstojeèega 
ogrevalnega sistema

+

Toplotna èrpalka
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TEHNIÈNI PODATKI ECODAN - ZUBADAN
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TEHNIÈNI PODATKI ECODAN - POWER INVERTER
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KOMPAKTNA NOTRANJA VODNA ENOTA

Dimenzije zunanjih enot in notranje vodne enote (v mm)

A

B

C

Serija ZUBADAN

PUHZ-HRP71 VHA2

PUHZ-HRP125 VHA2

Serija POWER INVERTER Serija POWER INVERTER

PUHZ-RP71 VHA4
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1 ogrevalni krog + priprava tople sanitarne vode
neposredni priklop

1. Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 

2. Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 

4. Prelivni ventil

1 ogrevalni krog + priprava tople sanitarne vode
priklop s hidravlièno kretnico 

za sisteme, kjer je potreba po veèjih pretokih in tlakih

1. Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 

2. Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 

4. Hidravlièna kretnica

5. Sekundarna obtoèna èrpalka

2 ogrevalna kroga + priprava tople sanitarne vode

kombinacija talnega ogrevanja in radiatorjev

1. Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 

2. Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 

4. Hidravlièna kretnica

5. Sekundarna obtoèna èrpalka - radiatorji

6. Mešalni ventil

7. Sonda za senzor temperature 2 ogrevnega kroga (PAC-EHBT8)

8. Sekundarna obtoèna èrpalka - talno gretje

ECODAN - primeri izvedbe hidravliènih enštalacij

Kombinacija z obstojeèim kotlom + priprava tople sanitarne vode

vzporedna vezava z obstojeèim kotlom na olje ali plin

1. Sonda za senzor zunanje temperature (serijsko) 

2. Sonda za senzor temperature v prostoru (serijsko) 

4. Hidravlièna kretnica

5. Sekundarna obtoèna èrpalka 

6. Primarna obtoèna èrpalka - kotel

7. Kotel na olje/plin


