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Cenovno ugodna

Sončna energija ustvarja velike 

količine brezplačne energije, ki se 

nahaja v zraku, skalnih podlagah, 

zemlji in vodi. Z učinkovitim 

črpanjem te energije lahko znatno 

zmanjšate svoje stroške za oskrbo 

z energijo. Prihranki so pogosto 

tako veliki, da se vam bo naložba za 

instalacijo povrnila že v nekaj letih. 

Udobna

Toplotna črpalka ne zahteva 

skoraj nobenega vzdrževanja ali 

ponovnega polnjenja goriva in je 

zelo enostavna za uporabo. Če želite 

nastaviti notranjo temperaturo, 

zadostuje le pritisk na gumb. Vaša 

toplotna črpalka ne bo zavzela 

veliko prostora, zadostuje prostor v 

velikosti hladilnika. 

Okolju prijazna

Z izbiro toplotne črpalke boste 

pomagali pri zmanjševanju vpliva 

na okolje. Tehnologija je dobro 

preizkušena in EU toplotne črpalke 

uvršča med obnovljive vire energije. 

Količina sončne energije, ki jo črpa 

toplotna črpalka, je veliko večja od 

količine energije, ki jo porabi. 

Zanesljiva

Nakup toplotne črpalke je dolgoletna 

investicija, saj bo črpalka delovala 

in delovala. Po 35-letnem obdobju 

razvoja in dobave toplotnih črpalk za 

ostro nordijsko klimo, lahko Thermia 

zagotovi zanesljivo rešitev.

Toplotne črpalke
pametnejša uporaba energije

Toplotna črpalka Thermia bo ustvarila ugodno notranjo klimo 

v vašem domu. Medtem, ko toplotna črpalka oskrbuje vaš 

dom z ogrevanjem, toplo vodo in hlajenjem, se vaši stroški za 

oskrbo z energijo zmanjšujejo. V nekaterih primerih tudi do 

75 %. Ko boste izbrali toplotno črpalko Thermia, boste storili 

nekaj koristnega za okolje, saj boste izbrali nov vir energije za 

vaš dom. 
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Štirje različni načini zbiranja energije
Skalne police, prst, podtalnica in zrak vsebujejo 

uskladiščeno sončno energijo, ki jo lahko uporabimo 

za ogrevanje. Toplotna črpalka izkorišča neizčrpne 

in okolju prijazne toplotne vire, ki jih pretvori v 

ogrevanje za vaš dom. 

Vertikalna zanka v tleh zbira sončno energijo, ki je 
uskladiščena v skalni podlagi. V skalno podlago je 
izvrtana luknja, v katero je položena cev v globino od 
100 do 200 metrov. Natančna globina je odvisna od hiše, 
velikosti toplotne črpalke in pogojev v okolici. 

Čeprav je investicija v sistem z geotermalno sondo 
relativno visoka, je to najbolj zanesljiv in dolgoročno 
najbolj energijsko učinkovit način ogrevanja, ki obenem 
omogoča tudi naravno, skoraj brezplačno hlajenje.

Horizontalna zanka v tleh zbira sončno energijo, ki je 
uskladiščena v zemeljskem površju. Če se skalna podlaga 
nahaja pregloboko, ali če zaradi drugih razlogov ne želite 
vrtati, je ta možnost dobra izbira.

Zanka je zakopana približno en meter pod zemeljskim 
površjem in črpa energijo iz zemlje. Dolžina zanke je 
odvisna od hiše, velikosti toplotne črpalke in lokalnih 
pogojev v zemlji.

Vertikalna zanka v tleh Horizontalna zanka v tleh

Prednosti: 

• Ni potrebno, da je zemljišče veliko.

• Majhen vpliv na zemljišče.

• Naravno hlajenje je mogoče.

Prednosti:

• Nižji stroški instalacije v primerjavi z 
vertikalno zanko v tleh.

• Lahko jo uporabljamo tudi za črpanje 
toplote iz jezer.

• Hlajenje je mogoče.

Toplotne črpalke na zemeljski vir
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Vsak dan sonce ogreva naš zrak, 
zemljo in vodne poti. Toplotna 
črpalka zelo učinkovito črpa ta 
brezplačni vir energije. 

Toplotna črpalka za podtalnico zbira energijo iz 
podtalnice. Vodo črpa iz vodnjaške vrtine v toplotni 
izmenjevalnik, kjer se zbira energija. 

Voda se nato črpa nazaj v drugo vrtrino, oddaljeno 10 do 
15m, da ne pride do kroženja. Ta rešitev je dobra izbira na 
področju, kjer je podtalnica na razpolago.

Pri zračni toplotni črpalki ni potrebno kopati ali vrtati. 
Energijo črpamo neposredno iz zraka v okolici. 

Toplotna črpalka zrak/voda je del sistema, ki pokriva vse 
vaše potrebe po ogrevanju, vključno s toplo vodo skozi 
celo leto. Sodobne toplotne črpalke so zmožne ogrevati 
tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah do -20°C in 
prizvajati visoko temperaturo vode, do 60°C.

Podtalnica Zračni vir

Prednosti:

• Visoka in stalna temperatura v podtalnici 
celo leto.

• Hlajenje je mogoče.

Prednosti:

• Nižji stroški investicije.

• Ni vpliva na zemljino površje.

• Veliko zemljišče ni potrebno.

Toplotne črpalke na zrak
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Slanica* kroži v zanki 
zbiralca in absorbira toplotno 
energijo iz skalnate podlage, 
zemlje, zraka ali vode. 
V toplotnem izmenjevalniku 
(izparilniku) se mlačna 
slanica v zanki zbiralca združi 
s hladilnim sredstvom**, 
ki kroži v zanki za hladilno 
sredstvo. Tekoče hladilno 
sredstvo se segreje in se 
pretvori v plin.
Pritisk hladilnega sredstva 
se v kompresorju dvigne, ta 
pa dvigne temperaturo do 
primerne stopnje. 
Preko kondenzatorja hladilno 
sredstvo sprosti toploto v 
sistem za ogrevanje za hišo 
in tako se hladilno sredstvo 
ohladi. 
Hladilno sredstvo še naprej 
kroži. Pritisk se zniža v 
ekspanzijskem ventilu. Ta 
zniža temperaturo, hladilno 
sredstvo se ponovno 
utekočini. Postopek se 
ponovi, ko se hladilno 
sredstvo ponovno sreča s 
slanico z izparilniku. 

Kako deluje 
toplotna črpalka?

Toplotne črpalke temeljijo na fizikalnem principu, da se plin 

segreje, ko je stisnjen in se ohlaja, ko se plin širi. 

nazaj v zanko za 
zbiralnik

nazaj iz sistema 
za ogrevanje

v sistem za 
ogrevanje

kondenzator

ekspanzijski 
ventil

kompresor

izparilnik

iz zanke 
zbiralca iz tal, 
vode ali zraka

1

3

2 4

5

1

2

3

4

5

* Slanica je mešanica, ki ne more 
zamrzniti, na primer voda zmešana z 
alkoholom ali glikolom. 

** Zdaj se uporabljajo okolju prijazna 
hladilna sredstva, kot sta ogljikov dioksid 
in vodikov ogljik. Prej se je uporabljal 
freon. 
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Instalacija toplotne črpalke 

je dolgoročna naložba. Lahko 

se zanesete, da vam bo 

zagotovila udobno notranjo 

klimo z največjim možnim 

prihrankom. Leto za leto, dan 

za dnem, minuto za minuto. 

Ko izberete toplotno črpalko, 

je pomembno, da razumete 

osnove. 

Naslednje strani vas bodo 

popeljale po treh področij, 

ki jih morate poznati, da se 

boste lahko pravilno odločili.

Thermia – varna naložba

1  Letna učinkovitost

2  Proizvodnja tople vode

3  Udobje in hlajenje
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COP- učinkovitost v posebnih 
pogojih
Učinkovitost toplotne črpalke 
lahko izmerimo s COP (koeficient 
učinkovitosti). Pri posebnih testnih 
pogojih določimo sposobnost toplotne 
črpalke za oskrbo z ogrevanjem, glede 
na to, koliko energije je potrebne za 
delovanje toplotne črpalke.  
Zavedati se morate, da visoka ocena 
pri testu v posebnih okoliščinah, ne bo 
podala natančne slike, kako bo toplotna 
črpalka delovala v spremenljivih 
vremenskih razmerah. 

Letna učinkovitost – 
dejanski rezultat
Drugi način za merjenje delovanja je 
letna učinkovitost ali SPF (sezonski 
dejavnik delovanja). Pri Thermiji 
menimo, da je to najbolj poštena 
metoda za ocenitev delovanja, ker je 
upoštevano celo leto, topla in mrzla 
obdobja, pa tudi poraba tople vode. 

Učinkovitost

Razmerje med dobavljeno in 
porabljeno energijo. Pogosto 
je podana le ena situacija 
delovanja (COP). 

Letna učinkovitost

Povprečno razmerje med 
dobavljeno in porabljeno 
energijo v obdobju enega leta 
(SPF).

Številne rešitve Thermije prispevajo k višji letni 

učinkovitosti. To so rešitve, ki omogočajo najboljšo 

notranjo klimo pri najnižjih stroških.

Letna učinkovitost1

Tehnologija za največje prihranke

Kupec želi izvedeti, kako učinkovita 

je toplotna črpalka. Obstajajo 

različni načini, kako izmerimo njeno 

učinkovitost.
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Učinkoviti spiralni kompresor
V središču toplotne črpalke Thermije se nahaja 
posebej zasnovan spiralni kompresor. Njegova 
edinstvena značilnost je, da je visoko učinkovit, 
tudi med ogrevanjem na visoko temperaturo in 

pri pripravi tople sanitarne vode do 60°C. Spiralni 
kompresor  vsebuje manj gibljivih delov kot 
konvencionalni kompresor. To pa omogoča nizko 
raven hrupa in daljšo življenjsko dobo. 

Krmilnik za optimalno delovanje  
Krmilnik poganja in usklajuje sistem za ogrevanje 
in tako omogoča optimalno notranjo klimo pri 
najnižjih stroških. Krmilnik Thermije upravlja 

dovod toplote pri viru, ne pa v sistemu za 
ogrevanje. Ta rešitev ponuja letni prihranek do 15 
odstotkov v primerjavi s tradicionalno tehnologijo. 

Odtaljevanje na zahtevo za  
zračne toplotne črpalke
Zunanje zračne enote zahtevajo odtaljevanje 
pri nizkih temperaturah, da bi tako zagotovile 
neomejen pretok zraka skozi izmenjevalec. 
Thermia je razvila tehniko odtaljevanja, ki se 

sproži le, ko je potrebno in traja tako dolgo, kot 
je potrebno. Tehnologija odtaljevanja na zahtevo 
zmanjšuje porabo energije.

Višja letna učinkovitost z 
optimalno tehnologijo 
Optimalna tehnologija Thermije temelji na 
uravnavanju hitrosti obtočnih črpalk. Na ta način 
izboljšamo pogoje v sistemu za ogrevanje in v 
izmenjevalcu toplote. Temperaturna razlika med 
dvižnim in povratnim vodom ogrevanjaje 

konstantna med 7–10 °C. Za hladno stran - 
kolektor je optimalna razlika 3 °C med dovodom 
in izstopom. Toplotna črpalka z obtočnimi 
črpalkami, kjer je hitrost nadzorovana, omogoča, 
da so ohranjeni idealni pogoji. 

Edinstvena rešitev za postavitev zračne 
toplotne črpalke v prostoru 

Večina toplotnih črpalk zrak/voda na trgu je 
zasnovana za postavitev na prostem. Thermia 
je zasnovala edinstveno rešitev, ko je toplotno 
črpalko postavila v prostor (model Atria). To 

pomeni, da gre neizogibna toplotna izguba v 
korist doma, in ker je enota zavarovana pred 
vremenskimi vplivi, deluje bolj zanesljivo, njena 
življenjska doba pa je podaljšana.
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Oddelek za raziskave in razvoj Thermie ves čas razvija in 

izboljšuje tehnologijo toplotnih črpalk. S tehnologijami 

TWS in HGW smo ustvarili vodilne tehnologije za 

proizvodnjo tople vode. Preberite več o teh tehnologijah, 

kako delujejo in kakšne so njihove koristi.

Toplotne črpalke Thermia proizvajajo 
toplo sanitarno vodo z uporabo 
patentirane TWS tehnologije 
(stratifikacija vode v grelniku). Ta 
omogoča bolj učinkovit prenos toplote 
in bolj učinkovito razslojevanje vode 
v grelniku. Rezultati so prepričljivi. 
Toplotne črpalke, ki so opremljene s 
tehnologijo TWS, so za pripravo tople 
vode najboljše na tržišču. Ta metoda 
zagotavlja obilno dobavo tople vode, 
hitro in z nizkimi stroški delovanja. 
Tehnologija zagotavlja, da ne bo prišlo 

Grelniki s tehnologijo TWS so posebej 
zasnovani za toplotne črpalke. TWS 
tehnologija razsloji toplo vodo v grel-
niku tako, da je toplota izkoriščena na 
najboljši način. (Na risbi je topla voda 
prikazana z zeleno barvo, hladna voda 
pa z modro). Količina energije, ki je 
porabljena za pripravo tople vode s teh-
nologijo TWS, bi v navadnem grelniku 
lahko ustvarila le mlačno vodo. 

Tehnologija TWS za izjemno 
proizvodnjo tople vode

* Izračun časa velja, ko s segrevanjem začnemo pri 40 ˚C.* Izračun časa velja, če s segrevanjem začnemo pri 40 ˚C.

V tradicionalnem grelniku vode za 
toplotne črpalke je bojler obkrožen s 
toplo vodo iz toplotne črpalke. Zaradi 
tega razloga je prenos toplote slab in 
počasen. 

12

39

6

Po največji porabi, pri 
kateri je topla voda 
izčrpana iz grelnika je 
pri uporabi tradicional-
nih metod potrebnih 50 
minut*, če želimo vodo 
ponovno ogreti na želeno 
temperaturo. 

12

6

9 3

Po največji porabi, pri ka-
teri je topla voda izčrpana 
iz grelnika je pri uporabi 
tehnologije TWS potrebnih 
le 21 minut*,če želimo 
vodo ponovno ogreti na 
želeno temperaturo. 

V grelniku s tehnologijo TWS, gre 
topla voda iz toplotne črpalke preko 
cevnega prenosnika. To omogoča 
bolj učinkovit prenos toplote in večjo 
količino tople vode pri višji tempera-
turi  v krajšem času.

Tradicionalna tehnologija Tehnologija TWS

do proizvodnje nepotrebne toplote ali 
nepotrebnih izgub, to pa pomeni, da 
toplotna črpalka s TWS poveča vašo 
letno učinkovitost. 
Toplotne črpalke Thermia  so 
tovarniško nastavljene, tako da enkrat 
na teden povišajo temperaturo vode 
nad 65 stopinj. Tako preprečimo 
tveganje za razvoj bakterije Legionella. 
Normalna temperatura je dovolj visoka, 
da prepreči razvoj bakterije, ta sistem 
pa omogoča še večjo varnost. 

Proizvodnja tople vode2



11

S tehnologijo HGW (ogrevanje vode s 
pregreto paro) je Thermia razvila novo 
in edinstveno metodo za proizvodnjo 
tople vode. Z novo tehnologijo nam 
je uspelo rešiti na videz nemogočo 
kombinacijo; višja letna učinkovitost 
sistema in priprava večje količine tople 
vode, pri višji temperaturi.
Thermia Diplomat Optimum G2 
vsebuje tehnologijo HGW. 

Istočasno ko se segreva voda, ki bo 
razdeljena po sistemu za ogrevanje, se 

del te vode pretaka preko posebnega 
izmenjevalca pregrete pare HGW, 
ki segreje vodo do zelo visoke 
temperature, preden ta vstopi v cevni 
izmenjevalec v grelniku sanitarne vode. 
To pomeni, da obenem, ko toplotna 
črpalka ogreva  hišo, proizvede veliko 
tople vode pri najnižjih stroških. To pa 
letno učinkovitost SPF poviša za do 
20%. Pri pripravi tople vode deluje z 
izkoristkom COP do 5, kar pomeni, da 
je dobljena energija v obliki tople vode 
petkrat večja od porabljene električne 
energije. 

Povečana letna učinkovitost 
s tehnologijo HGW

1

3

2

Tehnologija HGW

1   Majhna količina segrete vode, ki kroži po 
sistemu za ogrevanje, teče skozi poseben 
izmenjevalec HGW.

2   Grelna voda se dodatno segreje na tempe-
raturo med 50-90˚C preden vstopi v cevni 
izmenjevalec v grelniku sanitarne vode.

3   Tako brez dodatnih stroškov dobimo veliko 
količino vročo vodo v tistih mesecih v letu, ko 
je hiša ogrevana, kot tudi v toplejših mesecih. 

Pri uporabi tehnologije HGW lahko 
temperatura vode v grelniku doseže 
do 90˚C. To močno poveča količino 
uporabne tople vode iz pipe. 

50

Temperature v cisterni za toplo vodo (˚C)
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Toplotne črpalke Thermia 

so popolne enote za udobno 

notranjo klimo skozi celo 

leto. Ko je zunaj mraz, vas 

zanesljivo grejejo, in ko je 

zunaj toplo, ste preskrbljeni 

z udobnim hlajenjem. 

Če vaši toplotni črpalki dodate enoto za 
hlajenje, boste pridobili obsežen sistem 
udobja, ki vam bo omogočil odlično 
notranjo klimo celo leto. Ta rešitev 
je veliko bolj poceni v primerjavi s 
tradicionalno rešitvijo. 

Obstajata dve možnosti za hlajenje 
vašega doma s toplotno črpalko: 
pasivno in aktivno hlajenje.

Pasivno hlajenje
Pasivno hlajenje je okolju prijazen in 
učinkovit način hlajenja. Ko hladna 
slanica kroži skozi kolektor, hladi hišo 
s stroški, ki ustrezajo porabi energije 
nekaj žarnic.
V modelu Thermia Comfort je pasivno 
hlajenje vključeno, na izbiro pa je 
pri vseh toplotnih črpalkah Thermia 
Diplomat z ločenim modulom za 
pasivno hlajenje (ni primeren za 
toplotne črpalke, ki delujejo na zrak).

Odlična notranja klima 
skozi celo leto

Aktivno hlajenje
Pasivno hlajenje navadno zadostuje, 
če pa je to potrebno, lahko ustvarimo 
dodatno hlajenje z uporabo 
kompresorskega sistema. Če sistem 
uporabljate na ta način, bo hlajenje 
proizvedeno na veliko bolj učinkovit 
način v primerjavi s klimatskimi 
sistemi, saj boste z odpadno energijo 
ogreli sanitarno vodo ali bazen.
Aktivno hlajenje je na izbiro pri vseh 
toplotnih črpalkah Thermia Diplomat z 
ločenim modulom za pasivno/aktivno 
hlajenje in je standardno vgrajen v 
zračno toplotno črpalko Thermia Atec.

Udobje in hlajenje3
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V tistih mesecih, ko je hiša hlajena z 
modulom aktivnega hlajenja, lahko 
odvečno energijo uporabite za segre-
vanje vode v bazenu. Seveda pa bazen 
še vedno lahko ogrevate s toplotno 
črpalko brez modula za hlajenje. Če 
imate notranji bazen, lahko enostavno 
nastavite toplotno črpalko, tako da je 
bazen ogrevan celo leto. Na ta način 
uporabite vse prednosti toplotne 
črpalke, ki obenem ogreva bazen, hladi 
prostore in greje sanitarno vodo na 
okolju prijazen način, z nizkimi stroški.

Z vašo toplotno 
črpalko lahko 
podaljšajte kopalno 
sezono

Pasivno hlajenje lahko 
uporabimo za hlajenje bivalnih 

prostorov in tudi za posebne 
namene, kot je vinska klet. 
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Toplotne črpalke na zemeljski vir

Diplomat

Diplomat Optimum

Diplomat Optimum G2

Diplomat Duo

Diplomat Duo Optimum

• tehnologija TWS

•  Optimum tehnologija
• tehnologija TWS

•  tehnologija HGW
•  Optimum 

tehnologija
•  tehnologija TWS

Ista toplotna črpalka kot Diplomat, 
vendar z ločenim grelnikom 
sanitarne vode

Ista toplotna črpalka kot Diplomat 
Optimum, vendar z ločenim 
grelnikom sanitarne vode
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ločen grelnik
sanitarne vode

Comfort

•  vgrajeno pasivno 
hlajenje

•  tehnologija TWS

Katera je najboljša toplotna črpalka za vas?

Na naslednjih straneh si lahko ogledate našo 

ponudbo in ugotovite, katera vam najbolj 

ustreza. 

vgrajen grelnik
sanitarne vode
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Atria Optimum

Atria Atella

Atria Duo Optimum

Atria Duo

• Optimum tehnologija
• namestitev v objekt
• učinkovito deluje do 

-20˚C
• tehnologija TWS

• namestitev objekt
• učinkovito deluje do 

-20˚C
• tehnologija TWS

• namestitev zunaj
• lahko učinkovito deluje 
 do -16˚C
• fleksibilen sistem za namestitev

Ista toplotna črpalka kot Atria 
Optimum, vendar z ločenim
grelnikom sanitarne vode

Ista toplotna črpalka kot Atria, 
vendar z ločenim grelnikom
sanitarne vode
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Toplotne črpalke na zrak

vgrajen grelnik
sanitarne vode

ločen grelnik
sanitarne vode

Atec

• najvišje letno grelno število na 
trgu

• učinkovito deluje 
 do -20˚C
• omogoča aktivno hlajenje
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Diplomat
Zanesljiva in učinkovita    
toplotna črpalka medij/voda

Diplomat je zanesljiva in učinkovita 
toplotna črpalka. To je idealni sistem 
ogrevanja za domove, kjer je pomembno, 
da sistem deluje brez vzdrževanja in z 
nizki obratovalnimi stroški.

Grelnik sanbitarne vode vsebuje 
tehnologijo TWS, kar pomeni, da je 
topla voda proizvedena hitreje in pri 
višjih temperaturah kot s tradicionalnimi 
tehnologijami..

Kot vse toplotne črpalke Thermia, ima 
Diplomat vgrajen inteligenten nadzorni 
sistem. Kontrolna plošča je enostavna 
za uporabo. Če želite nastaviti notranjo 
temperaturo in parametre za delovanje, 
zadostuje le pritisk na gumb.

Kljub zunanji kompaktni podobi, ima 
enota vgrajene vse bistvene dele in 
funkcije; obtočne črpalke, pomožni 
električni grelec itd. Najbližje enoti plug-
and-play kot je to mogoče.
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Diplomat je na voljo tudi
z ločenim grelnikom 
sanitarne vode, če imate 
nizek strop če potrebujete 
dodatno toplo vodo.

Diplomat Duo

Diplomat 4 6 8 10 12 16 SP4 SP6 SP8 SP10 SP12

Vrsta hladiva R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Pomožni elektro 
grelec

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW

Prostornina 
grelnika vode

180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov

Dimenzije
GxŠxV

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm
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Diplomat Optimum je na 
voljo tudi z ločenim grel-
nikom sanitarne vode, če 
imate nizek strop če potre-
bujete dodatno toplo vodo.

Diplomat Duo 
Optimum

Diplomat Optimum
Minimalna poraba energije 
zaradi nadzora hitrosti

Diplomat Optimum je zelo učinkovita 
toplotna črpalka, ki vsebuje tehnologijo 
obtočnih črpalk z nadzorom hitrosti, ki 
ves čas regulirajo delovanje, da bi bilo 
ugodeno vašim trenutnim zahtevam in 
pogojem. Zaradi optimalnega reguliranja 
toplotna črpalka ves čas deluje v idealnih 
pogojih. To pa pomeni maksimalno 
učinkovitost in minimalno porabo energije 
– vsako sekundo, celo leto.

Tehnologijo TWS popelje 
korak naprej
Grelnik sanitarne vode vsebuje 
tehnologijo TWS in tehnologija Optimum 

to rešitev popelje še korak naprej. Z 
nadzorom obtočne črpalke (topla stran) 
med pripravo tople vode bo tehnologija 
Optimum omogočila še hitrejše doseganje 
visoke temperature v grelniku sanitarne 
vodo in popolnoma nadzorovano 
vertikalno porazdelitev tople vode. 

Zmagovalec na preizkusih
Diplomat Optimum je bil uvrščen na 
prvo mesto v kategorijah za največ tople 
vode in za najtoplejšo vodo pri testiranju 
toplotnih črpalk, ki jo je izvedla švedska 
agencija za potrošnike.

Diplomat Optimum 6 8 10 12 16 SP6 SP8 SP10 SP12

Vrsta hladiva R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Pomožni elektro 
grelec

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW

Prostornina grelnika 
vode

180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov

Dimenzije
GxŠxV

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm
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Diplomat Optimum G2
Varčuje z energijo in denarjem, 
brez kompromisa pri ogrevanju

Kot njegov predhodnik Diplomat 
Optimum  je model G2 opremljen s 
tehnologijo Optimum in TWS. Poleg 
tega pa uporablja edinstveno metodo 
za pripravo tople sanitarne vode.

Tehnologija HGW
S patentirano tehnologijo HGW dobite 
toplo vodo kot bonus, ko ogrevate 
svoj dom. To se kaže v višji letni 
učinkovitosti. 

Predhodnik  je bil uvrščen na prvo 
mesto v kategorijah za največ vode 
in za najtoplejšo vodo pri testiranju 
toplotni črpalk, ki jo je izvedla 
švedska agencija za potrošnike.
Zdaj smo se pomaknili še eno 
stopnjo navzgor in tako Diplomat 
Optimum G2 deluje pri 20% višji letni 
učinkovitosti (SPF) kot standardne 
toplotne črpalke.
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Diplomat Optimum G2 6 8 10 12 16 SP6 SP8 SP10 SP12

Vrsta hladiva R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Pomožni elektro 
grelec

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW
1.5/3/4.5 

kW

Prostornina grelnika 
vode

180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov

Dimenzije
GxŠxV

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm
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Comfort je popoln sistem za najboljše 
notranje udobje – ogrevanje pozimi, 
hlajenje poleti in priprava tople vode 
skozi celo leto. To omogoča modul za 
pasivno hlajenje, ki je vgrajen v enoto. 
Kroženje hladne slanice v zemeljski 
zanki omogoča hlajenje s stroški, ki 
ustrezajo porabi energije nekaj žarnic. 
Namestitev je enostavna, ker je sistem 
sposoben uravnavati tako hlajenje kot 
ogrevanje. 

Tehnologija TWS
Vgrajen grelnik sanitarne vode 
vsebuje tehnologijo TWS, kar pomeni, 
da se topla voda proizvaja hitreje 
in pri višjih temperaturah, kot pri 
tradicionalnih tehnologijah.

Comfort
Popoln sistem za uravnavanje 
bivalne klime
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Comfort 6 8 10 4H 5H 7H

Vrsta hladiva R407C R407C R407C R134a R134a R134a

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N

Pomožni elektro 
grelec

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW

Prostornina grelnika 
vode

180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov

Dimenzije
GxŠxV

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm
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Atec

Zračna toplotna črpalka, ki 
postavlja nove standarde

Thermia Atec je inteligenten, uporaben in 
ekonomičen vir energije. Je enostaven za 
vgradnjo in zagotavlja toploto za 
ogrevanje, toplo sanitarno vodo in poleti 
hlajenje, z najnižjimi stroški.  Je na novo 
razvit sistem, ki postavlja nove standarde 
med toplotnimi črpalkami zrak/voda.

Lepo in optimalno zasnovana kompaktna 
enota in najboljši sestavni deli, kar jih 
trenutno premore evropski trg ter 
unikaten sistem krmiljenja zaogtavljajo 
superiorno letno grelno število* in maksi-
malne prihranke. Učinkovito deluje do 
-20°C in skrbi, da je v hiši konstantna 
temperatura in veliko tople vode.

Skoraj neslišno delovanje
Zahvaljujoč unikatni akustični mehanski 
zasnovi ohišja in sestavnih delov je Atec 
najbolj tiha toplotna črpalka zrak/voda na 
trgu.

Aktivno hlajenje
Da bi vam zagotovili maksimalno raven 
udobja, ima Atec integrirano funkcijo 
aktivnega hlajenja in vas bo brez težav 
ohladila v najbolj vročih dneh. Če imate 
bazen, bo Atec zmanjšali stroške 
ogrevanja bazena.
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Atec 6 9 11 13 16 18

Vrsta hladiva R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N

Dimenzije zunanje enote 
GxŠxV

856x510x 
1272 mm

856x510x 
1272 mm

1016x564x 
1477 mm

1016x564x 
1477 mm

1166x570x 
1557 mm

1166x570x 
1557 mm

Dimenzije notranje enote 
Standard GxŠxV

380x204x 
600 mm

380x204x 
600 mm

380x204x 
600 mm

380x204x 
600 mm

380x204x 
600 mm

380x204x 
600 mm

Dimenzije notranje enote 
Plus GxŠxV

420x255x 
625 mm   

420x255x 
625 mm

420x255x 
625 mm

420x255x 
625 mm

420x255x 
625 mm

420x255x 
625 mm

Dimenzije notranje enote 
Total GxŠxV

596x690x 
1845 mm

596x690x 
1845 mm

596x690x 
1845 mm

596x690x 
1845 mm

596x690x 
1845 mm

596x690x 
1845 mm

* Letno grelno število je 
merilo učinkovitosti toplotne 
črpalke skozi celo leto, v 
toplih in hladnih obdobjih, z 
vštetim ogrevanjem prosto-
rov in pripravo tople sani-
tarne vode. Naši testi kažejo, 
da ima Thermia Atec 17-38% 
boljše letno število od 
vodilnih konkurentov.



21

To
p
lo

tn
e 

čr
p
al

ke
 n

a 
zr

akNAJBOLJ TIHA NA TRGU

Zahvaljujoč unikatni akustični 
mehanski zasnovi ohišja in sestavnih 
delov je Atec najbolj tiha toplotna 
črpalka zrak/voda na trgu.

INTELIGENTNI SISTEM 
KRMILJENJA

Popolnoma novi sistem krmiljenja 
koordinira in neprekinjeno optimira 
tri glavne parametre: pretok tekočine 
v ogrevalnem sistemu (tehnologija 
Optimum), pretok hladiva v toplotni 
črpalki (EEV) in pretok zraka skozi 
uparjalnik (hitrostno voden EC ventila-
tor) in zagotavlja najvišje letno grelno 
število učinkovitost na trgu.

OpTIMUM TEHNOLOGIJA

Hitrostno vodena obtočna črpalka 
zagotavlja, da toplotna črpalka vedno 
deluje optimalno.

EEV

Elektronski ekspanzijski ventil za-
gotavlja najvišjo učinkovitost v vseh 
delovnih temperaturnih pogojih. 

EC VENTILATOR

Energijsko učinkovitnventilator (EC 
tehnologija) regulira pretok zraka skozi 
toplotno črpalko in zagotavlja najvišjo 
učinkovitost, ne glede na temperaturo. 
Omogoča tudi delovanje v tihem 
načinu, kadar želite zmanjšati raven 
hrupa na minimum. 

AKTIVNO HLAJENJE

Atec ima integrirano funkcijo aktiv-
nega hlajenja in vam zagotovi udobje 
tudi v najbolj vročih dneh. 

MOČ 6–36 kW

Atec je na voljo v širokem razponu 
moči (6– 36 kW), da zadovolji vsem 
potrebam v hiši ali poslovnem objektu.

SAMODEJNO ODTALJEVANJE

Odtaljuje samo, kadar je potrebno 
in natanko toliko, kot je potrebno. S 
tem zagotovi visoko učinkovitost in 
zmanjša porabo eneriije.

ČASOVNA NASTAVITEV

Nočna redukcija ogrevanja, počitniški 
način, časovna nastavitev temperature 
v prostoru in ogrevanja sanitarne vode 
- z integrirano časovno funkcijo lahko 
programirate delovanje po svoji želji.pREpROSTA VGRADNJA

Atec je ob dobavi že pripravljen za 
zunanjo postavitev. Enostavna ”plug-
and-play” povezava med zunanjo in 
notranjo enoto in naše rešitve notranjih 
enot, pripravljene za uporabo, 
poenostavijo vgradnjo in zagotovijo 
pravilno delovanje.

OGREVANJE BAZENA

Na toplotno črpalko lahko povežete 
ogrevanje bazena, s tem lahko prihra-
nite velik del stroškov.

 TOTAL PLUS STANDARD

•  Kontrolna enota •  Kontrolna enota

•  Obtočna črpalka s 
tehnologijo Optimum

•  3-potni ventil za priklop 
grelnika sanitarne vode

•  Električni grelni ele-
ment prilagodljive moči 
3-15kW 

•  Kontrolna enota

•  Električni grelni element 
prilagodljive moči 
3-15kW 

•  Grelnik sanitarne vode 
200L s tehnologijo TWS

•  Obtočna črpalka s tehno-
logijo Optimum

Thermia Atec je fleksibilna rešitev, ki se enostavno prilagodi vašim zahtevam – ni vam 
potrebno kupiti tistega, kar ne potrebujete. Zato smo sestavili tri celovite rešitve notranje 
enote. Izberete lahko tisto, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Izberite notranjo enoto
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Atria
Zračna toplotna črpalka, ki 
izkoristi energijo pri -20˚C

Atria je sestavljena iz dveh enot – ena 
znotraj in ena zunaj. Energijo črpa 
iz zraka zunaj, celo pri tako nizki 
temperaturi kot je -20˚C. 

Odtaljevanje zunanje enote je avtomatsko 
in nadzorovano glede na potrebe. Aktivira 
se le, ko je to potrebno in traja tako dolgo, 
kolikor je potrebno, kar zniža porabo 
energije, ki je potrebna za to, da se na 
zunanjem izmenjevalcu ne nabira led. To 
pa seveda izboljša letno učinkovitost. 

Cevi, ki povezujejo notranjo in zunanjo 
enoto, vsebujejo slanico, kar poveča 
fleksibilnost pri namestitvi zunanje enote. 
Nameščena je lahko do 30 metrov stran 
od notranje enote. Prav tako ni tveganja, 
da bi v primeru izpada energije cevi 
zaledenele. 

Grelnik sanitarne vode vsebuje 
tehnologijo TWS, kar pomeni, da 
se topla voda proizvaja hitreje in pri 
višjih temperaturah v primerjavi s 
tradicionalnimi tehnologijami. 

Atria je na voljo tudi z 
ločenim grelnikom sani-
tarne vode, v primeru, da 
imate nizek strop.

Atria Duo
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Atria 6 8 10 12 SP6 SP8 SP10 SP12

Vrsta hladiva R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Pomožni elektro grelec
3/6/9/12/15 

kW
3/6/9/12/15 

kW
3/6/9/12/15 

kW
3/6/9/12/15 

kW
1.5/3/4.5 kW 1.5/3/4.5 kW 1.5/3/4.5 kW 1.5/3/4.5 kW

Prostornina grelnika 
vode

180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov 180 litrov

Dimenzije notranje 
enote GxŠxV

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

690x596x 
1754 mm

Dimenzije zunanje 
enote GxŠxV

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm
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Atria Duo 
Optimum

Atria Optimum
Zračna toplotna črpalka s 
povečanim nadzorom, ki bo 
povečala vaše prihranke

Atria Optimum ima enake značilnosti 
kot Thermia Atria z dodanimi obtočnimi 
črpalkami z nadzorom hitrosti, ki ves čas 
regulirajo delovanje, da bi bilo ugodeno 
vašim trenutnim zahtevam in pogojem. 
To pomeni maksimalno učinkovitost 
in minimalno porabo energije – vsako 
sekundo, celo leto. 

Tehnologijo TWS popelje 
en korak naprej
Grelnik sanitarne vode vsebuje 
tehnologijo TWS in tehnologija Optimum 
to rešitev popelje še korak naprej. Z 
nadzorom obtočne črpalke (topla stran) 
med pripravo tople vode bo tehnologija 
Optimum omogočila še hitrejše doseganje 
visoke temperature v grelniku sanitarne 
vodo in popolnoma nadzorovano 
vertikalno porazdelitev tople vode. 
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Atria Optimum 6 8 10 12 SP6 SP8 SP10 SP12

Vrsta hladiva R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Pomožni elektro grelec
3/6/9/12/15 

kW
3/6/9/12/15 

kW
3/6/9/12/15 

kW
3/6/9/12/15 

kW 
1.5/3/4.5 kW 1.5/3/4.5 kW 1.5/3/4.5 kW 1.5/3/4.5 kW

Prostornina grelnika 
vode

180 Litres 180 Litres 180 Litres 180 Litres 180 Litres 180 Litres 180 Litres 180 Litres

Dimenzije notranje 
enote GxŠxV

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

690x596x 
1848 mm

Dimenzije zunanje 
enote GxŠxV

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

630x1175x 
1200 mm

Atria Optimum je na voljo 
tudi z ločenim grelnikom 
sanitarne vode, v primeru, 
da imate nizek strop.
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Atella
Zračna toplotna črpalka, ki 
je popolnoma prilagojena 
vašemu domu

Atella je fleksibilna toplotna črpalka, ki 
deluje z veliko zmogljivostjo. Energijo 
črpa iz zunanjega zraka in lahko deluje pri 
nizkih temperaturah do -16˚C.

Thermia Atella je sestavljena iz dveh 
enot: zunanja toplotna črpalka in notranja 
nadzorna enota, kombinacija, ki omogočat 
hitro in enostavno namestitev. In ker je 
toplotna črpalka nameščena zunaj, ne bo 
zasedla notranjega prostora. 

Fleksibilna rešitev
Atella ponuja možnost, da povežete 
toplotno črpalko na vaš obstoječi sistem 
za ogrevanje ali na njegove sestavne dele, 
na primer na grelnik za vodo. 

Če potrebujete popolno rešitev, lahko 
Atelli na enostaven način dodate sestavne 
dele, ki jih potrebujete.

Odtaljevanje zunanje enote je avtomatsko 
in nadzorovano glede na potrebe. Aktivira 
se le, ko je to potrebno in traja tako dolgo, 
kolikor je potrebno, kar zniža porabo 
energije, ki je potrebna za to, da se na 
zunanjem izmenjevalcu sistema ne nabira 
led. To bo povečalo letno učinkovitost. 
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Elektro omara s kontrolno 
plošča je nameščena 
znotraj, tako so električni 
deli tako zavarovani pred 
naravnimi dejavniki. 

Atella 6 8 10 12 SP6 SP8 SP10 SP12

Vrste hladiva R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Elektro priklop 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Dimenzije notranje enote
GxŠxV

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

661x1167x 
1290 mm

Dimenzije zunanje enote
GxŠxV

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm

204x380x 
600 mm
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Thermia MBH je grelnik sanitarne 
vode, ki je združljiv s toplotnimi 
črpalkami Thermia.

Tehnologija grelnika TWS zagotavlja 
zelo učinkovit prenos toplote in 
boljšo razporeditev vode, kot pri 
tradicionalnih tehnologijah (glejte 
strani 10-11). 

To pomeni, da bo vaša voda segreta 
hitreje, količina porabljene energije bo 
manjša, topla voda pa bo trajala dlje, 
ko boste potrošili večje količine.

Grelnik za vodo je na voljo v dveh 
velikostih, 200 in 300 litrov. Grelnik je 
izdelan iz kakovostnega nerjavečega 
jekla.

Thermia Extender vam omogoča, 
da kombinirate toplotno črpalko z 
alternativnimi viri toplote, kot so 
sprejemniki sončne energije ali peč 
na trda goriva, tako lahko še dodatno  
povečate letno učinkovitost sistema s 
toplotno črpalko. 

Thermia Extender predgreje sanitarno 
vodo, preden vstopi v TWS grelnik, 
kar znatno poveča količino tople vode. 
Velika prostornina hranilnika omogoča 

uporabo elektrike v nižji traifi, kar 
zmanjša stroške za ogrevanje. 

Vse toplotne črpalke Thermia imajo 
program za nadzor, ki podpira uporabo 
hranilnika toplote.

Thermia Extender omogoča 
kombinacijo dveh ločenih ogrevalnih 
sistemov, kot sta talno gretje in 
radiatorji.

Termia Vent je enota za izmenjavo 
toplote, dodatek, ki ga lahko 
kombinirate s toplotnimi črpalkami 
Thermia Diplomat, Comfort in Atria.

Tako lahko izkoristite odpadno 
toploto zraka, ki bi jo sicer oddali 
v okolje za predgretje slanice, pred 

vstopom iz zemeljske zanke v 
toplotno črpalko.

To pomeni, da reciklirate toploto, ki 
bi bila drugače izgubljena, povečate 
letno učinkovitost vaše toplotne 
črpalke – pri tem pa sta na boljšem 
tako okolje kot vaš proračun.

Grelnik sanitarne vode, ki 
deluje hitro in učinkovito

Hranilnik toplote, ki omogoča 
kombinacijo z alternativnimi viri toplote

Modul za izhodni zrak – 
rekuperacija odpadne energije
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Thermia Robust je toplotna črpalka 
za velike objekte. Toplotna črpalka 
izpolnjuje vse zahteve za doseganje 
večjih moči in ima inteligenten sistem 
za nadzor, ki omogoča popolno 
učinkovitost in nadzor.

Thermia Robust zagotavlja ogrevanje, 
toplo vodo in udobno hlajenje. 
Primerna je za vsako vrsto zgradbe, 
povezanih pa je lahko do osem enot, 
kar omogoča skupno moč do 500 kW. 

Inteligentni sistem za nadzor
Če želimo imeti maksimalne prihranke 
in udobje, je dober nadzorni sistem 
zelo pomemben. Inteligentni nadzorni 
sistem Thermie Robust prikazuje vse 

nastavitve in informacije o statusu 
enote v logičnem meniju sistema. 
Funkcije za nadzor omogočajo nadzor 
dodatnega ogrevanja, tople vode, 
mešalnih skupin, hlajenja in zaščito 
pred bakterijo Legionella. 

Vgrajeni internetni server
Vsaka naprava Thermia Robust je 
opremljena z vgrajenim internetnim 
serverjem, ki omogoča nadzor sistema 
na daljavo. Spremljate lahko alarme 
ter preverite zgodovino delovanja in 
trenutne temperature.

Zgodovina delovanja je podana z 
grafi, ki prikazujejo zapise iz baze 
podatkov za vsako sekundo, minuto 

in uro. Podatke lahko uvozite v Excel 
datoteko. 
Vse te lastnosti pomagajo izboljšati 
delovanje, prav tako pa so 
nepogrešljive za servis in podporo. 
In če bo šlo karkoli narobe boste 
avtomatsko obveščeni po sms-
sporočilu ali e-pošti. Če imate enote na 
različnih lokacijah, je internetna rešitev 
nujno potrebna pomoč za povečanje 
učinkovitosti. In vaš sistem Thermia bo 
komuniciral z ostalimi uveljavljenimi 
nadzornimi sistemi na tržišču.

Visokotemperaturna izvedba
Toplotna črpalka Robust H je posebna 
izvedba, ki učinkovito ogreva tudi pri 
visokih temperaturah, do 70°C. 
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Komencialna in-
stalacija v Španiji.

Sedem modulno 
povezanih toplotnih 

črpalk Robust, na-
mejenih ogrevanju 

in hlajenju.

Thermia Robust
Modularna toplotna črpalka 
za velike objekte

Robust 20 26 35 42 21H 25H

Hladivo R407C R407C R407C R407C R134a R134a

Električno napajanje 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz

Dimenzije
GxŠxV

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm
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Thermia Solid je tehnično na identična 
modelu Robust, razlikuje se le v 
krmilni enoti, ki je preporstejša za 
uporabo in v veliki meri podobna 
tisti, vgrajeni v toplotne črpalke za 
ogrevanje doma (model Diplomat). 

Thermia Solid toplotna črpalka večje 
moči, namenjena investitorjem, ki 
iščejo optimalno delovanje. Pridobili 
boste celovito rešitev osnovnih potreb, 
ki je popolnoma primerna za večje 
objekte, kot so šole, vrtci, cerkve, 
poslovni prostori, športne dvorane itd.
Krmilnik podpira sočasno ogrevanje v 
dveh temperaturnih režimih, kot sta 
npr. talno in radiatorsko ogrevanje.

Ogrevanje, hlajenje, topla 
sanitarna voda

Thermia Solid je enostavno 
nadgradljiva, dodate lahko modul za 
aktivno ali pasivno hlajenje, možno 
je ogrevanje bazena in priprava 
tople sanitarne vode. Vgrajen je 
izmenjevalec za pregrete pare s 
tehnologijo priprave tople sanitarne 
vode HGW (glej stran 11 in 12).

Thermia Solid
Optimalno delovanje pri  
nizkih stroških investicije 

Solid 20 26 35 42

Hladivo R407C R407C R407C  R407C

Električno napajanje 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz 400V 3-N-50Hz

Dimenzije
GxŠxV

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

692x593x1474 
mm

Komercialna instalacija v poslovnem 
objektu v Litiji. Thermia Solid 42, 
namenjena talnemu ogrevanju 
pisarniškega dela, konvektorskemu 
ogrevanju skladišča in pasivnemu 
hlajenju.
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Mejniki 1973
Leta 1973 
Thermia izdela 
prvo švedsko 
toplotno črpalko 
z vgrajenim 
grelnikom 
sanitarne vode.

1980
Leta 1980 smo predstavili 
revolucionarni razvoj 
izmenjave toplote z močno 
povečanim prenosom toplote 
in z zmanjšanimi količinami 
hladilnega sredstva. To je bila 
pridobitev za varovanje okolja. 

1923
Leta 1923 je bila 
ustanovljena Thermia 
–Verken. Proizvodnja je 
temeljila na treh glavnih 
proizvodih: moderni 
visoko učinkoviti štedilniki, 
toplovodni štedilniki za 
ogrevanje z radiatorji in 
grelniki sanitarne vode.

2004
Tehnologija TWS, ki je bila 
lansirana leta 2004, je 
bila uporabljena v prvem 
grelniku sanitarne vode, 
ki je bil prilagojen toplotni 
črpalki in je omogočil 
najučinkovitejšo pripravo 
tople vode na tržišču. 
Tehnologija je zasnovana 
za bolj varčno ogrevanje 
vode v plasteh.

2000
Leta 2000 je toplotno črpalko 
mogoče nadzorovati na 
daljavo. Zasnovana je bila 
internetna storitev Thermia 
Online.

1984
Štiri leta pozneje, leta 
1984 smo uvedli nadzorni 
računalnik za popolni av-
tomatski nadzor toplotne 
črpalke, priprave tople 
vode in vklop dodatnega 
ogrevanja. 

To je Thermia

Naše toplotne črpalke so 
zasnovane in izdelane na 

Švedskem.

Thermia je svojo prvo 

toplotno črpalko lansirala 

leta 1973. Od takrat je 

bilo na tisoče in tisoče 

toplotnih črpalk dobavljenih 

zadovoljnim strankam po 

vsej Evropi.

Thermia je na vodilnem položaju v 
tehničnem razvoju toplotnih črpalk 
že skoraj 40 let. Danes se ponašamo 
z enim najbolj naprednih centrov za 
raziskave in razvoj za tehnologijo 
toplotnih črpalk v Evropi. 
Center je opremljen s klimatsko 
komoro, ki nam nudi nepogrešljive 
smernice pri načrtovanju toplotnih 
črpalk, ki morajo delovati v vseh 
podnebnih razmerah. 

Lastnik Thermie je Danfoss, zasebno 
podjetje iz Danske s približno 21,000 
zaposlenimi in poslovnimi enotami po 
vsem svetu.
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2007
Odprt je muzej Thermia v Arviki. Grelniki za 
vodo, pečice in peči na drva iz prejšnjega sto-
letja skupaj z modernimi toplotnimi črpalkami 
so zbrani v prostorih, kjer je delovala Thermia med 
leti 1923 in 1968.

Leta 2007 švedski princ Karl Filip v Arviki odpre 
Center za raziskavo in razvoj toplotnih črpalk. V 
centru razvijamo toplotne črpalke, ki pokrivajo vse 
od tropskega do arktičnega podnebja, kar pomeni, 
da lahko Thermia ugodi svetovnim zahtevam.

2008
Leta 2008 Thermia ponovno 
naredi preobrat na tržišču 
toplotnih črpalk – tokrat z 
modelom Thermia Diplomat 
Optimum G2 s tehnologijo 
HGW; novo tehnologijo za 
pripravo tople sanitarne 
vode.

2005
Leta 2005 je lansirana zračna 
toplotna črpalka Thermia Atria. 
To je prva zračna toplotna 
črpalka, ki je lahko pretvorila 
energijo iz zraka pri -20˚C.

2009
Lansirana je 
Thermia Atella 
– fleksibilna toplotna črpalka 
zrak/voda, ki je načrtovana 
zato, da bi ustrezala specifičnim 
potrebam vsakega investitorja.

2011
Thermia postavi nove 
standarde na trgu s 
toplotno črpalko zrak/
voda Thermia Atec, ki 
se ponaša z najvišjim 
letnim grelnim številom in 
najbolj tihim delovanjem 
med konkurenti.
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Thermia v Sloveniji
Thermia je bila prvotno 

v Sloveniji prisotna pod 

imenom Danfoss, kasneje 

pa je prišlo do odločitve, da 

nastopi na trgu z originalno 

blagovno znamko.

Zastopnik Thermije na slovenskem 
trgu je podjetje Atlas Trading d.o.o. iz 
Vojnika. Podjetje se že tretje desetletje 
ukvarja z ogrevalno in hladilno 
tehniko, v zadnjih letih pa daje vse 
večji poudarek uporabi obnovljivih 
virov energije.

Atlas se zaveda, da so zadovoljni 
invesitorji največ, kar lahko ponudnik 
tovrstnih storitev doseže in da je 
kakovostno izveden sistem predpogoj 
za investitorjevo zadovoljstvo. 

Vsak projekt je skrbno načrtovan in 
nadzorovan od zasnove do zagona, 
po vzpostavitvi delovanja pa je 
investitorju na voljo strokovna pomoč 
najboljših serviserjev v Sloveniji.

Vsako vgrajeno toplotno črpalko 
spremlja 5-letna garancija in servis na 
domu v 24 urah.

Poslovni prostori podjetja
Atlas Trading d.o.o. v Vojniku, 
zastopnika za toplotne črpalke 
Thermia v Sloveniji.

Naše toplotne črpalke krije Thermia 
Safe sistem zagotavljanja kakovosti.

Po statistiki zavarovalnih agencij je 
število zabeleženih prijav okvare naših 
toplotnih črpalka znatno nižje od 
povprečja pri konkureci v naši panogi.

Naše dolgoletne izkušnje in tehnična 
strokovnost zagotavljajo izdelek, ki 
deluje zanesljivo dan za dnem, leto za 
letom. 

Zavedamo se, da noben izdelek ni 
100% brez napak in lahko se pripeti 
nepričakovano. Zato zagotavljamo 
zaščito kakovosti naših toplotnih črpalk 
skozi program Thermia Safe.

Thermia Safe vsebuje:

• Pomoč instalaterju pri vgradnji s strani 
pooblaščenega zastopnika.

• Kakovostno vgradnjo

 -  Pravilno dimenzioniranje

 - Pravilno instalacijo in dober izgled

• Prvi zagon in fine nastavitve za 
optimalen prihranek in delovanje.

 -  Predaja uporabniku in šolanje

• Podporo v primeru neželene situacije.

• Thermia je tako edina na trgu, ki nudi 
brezplačno 5-letno jamstvo za 
brezhibno delovanje, kar dodatno 
potrdi njeno zanesljivost in kakovost.

Thermia safe strokovna vgradnja, tehnična podpora in garancija
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Zapiski



Thermia Värme AB  |  Box 950 

SE-671 29 Arvika, Sweden

Tel: +46 (0)570-813 00  |  Fax: +46 (0)570-188 40

www.thermia.com
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Atlas Trading d.o.o.  |  Celjska cesta 45 

SI-3212 Vojnik, Sovenija

Tel: 03 425 54 12  |  Fax: 03 425 54 15

info@atlas-trading.si  |  www.atlas-trading.si

Ekskluzivni zastopnik

za Slovenijo:


