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Оберіть систему 
від HERZ і не 
пошкодуєте

HERZ Armaturen GmbH
Компанія була заснована у
1896 році, має більш ніж 
120 років досвіду і стабільну 
присутність на ринку. Підрозділи 
компанії HERZ Armaturen GmbH, 
у яких працюють понад 3000 
співробітників, розташовані 
в шести містах Австрії та у 
24 містах Європи. HERZ — 
єдиний австрійський та один 
з найвідоміших європейських 
виробників продукції для систем 
опалення.  

HERZ — ВСЕ ВІД ОДНОГО ДЖЕРЕЛА

HERZ Energietechnik GmbH
У HERZ Energietechnik 
задіяно 200 співробітників у 
виробництві та відділі збуту. На 
підприємствах, які знаходяться 
у містах Пінкафельд (Австрія) 
та Зеберсдорф (Австрія) 
застосовуються сучасні 
технології виробництва 
та розміщена дослідна 
лабораторія, у якій розробляють 
інноваційні продукти. 
Багаторічна співпраця з 
дослідницькими й навчальними 
закладами робить вагомий 
внесок в успішність компанії. 
Протягом багатьох років 
HERZ позиціонує себе, як 

спеціалізована компанія в галузі 
опалення біомасою. Для компанії 
HERZ дуже важливо виробляти 
сучасні, економні та екологічні 
системи теплопостачання, які 
були б зручними та простими у 
використанні.
 
 Факти про компанію HERZ

 ● 50 дочірніх компаній
 ● Головний офіс в Австрії
 ● Науково-дослідний відділ в 
Австрії

 ● Австрійський концерн
 ● 3000 співробітників у більш 
ніж
 100 країнах

 ● 30 виробничих підприємств

HERZ
ТЕПЛОВІ НАСОСИ
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 Премія інновацій 
Бургенланд

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ

Компанія HERZ 
нагороджена за збереження 

довкілля

РОЗРОБКА
У розробці систем опалення 
ми керуємося принципами 
енергоефективності й 
новаторським духом. Розробка 
й оптимізація теплових насосів 
відбувається в тісній співпраці з 
FH Burgenland. Вироби проходять 
випробування в спеціальному 
центрі випробувань теплових 
насосів компанії, що гарантує 
безперебійну роботу.

ВИРОБНИЦТВО
Наша компанія пропонує повну 
лінійку теплових насосів для 
приватних і багатоквартирних 
будинків, офісних будівель та 
невеликих приміщень промислових 
підприємств як для опалення й 
охолодження повітря, так і для 
нагріву води для побутових потреб. 
Оскільки температура в системі 
досягає 60 °C, теплові насоси HERZ 
також можна використовувати для 
капітального ремонту.

НАГОРОДИ
Теплові насоси HERZ відповідають 
найвищим вимогам. Компанія 
також була нагороджена знаком 
якості EHPA (Європейської 
асоціації теплових насосів). Лінійка 
продукції постійно поповнюється, 
проходить випробування й 
отримує сертифікацію визнаних 
організацій. Інноваційні рішення 
вже завоювали кілька нагород для 
компанії.

ВІД РОЗРОБКИ ДО ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
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Вибір правильної системи збереже 
довкілля й дозволить заощадити 
електроенергію

 ● Високі коефіцієнти продуктивності (КП)
 ● Просте й швидке встановлення
 ● Легкість в обслуговуванні
 ● міцний і надійний роз'єднаний модуль компресора
 ● Висока ефективність опалення й підігріву води 
для побутових потреб; додатково встановлюється 
пасивне й активне охолодження повітря

 ● Інтелектуальна енергосистема
 ● Висока ефективність і продуктивність навіть за 
низьких температур

 ● Повна безпека експлуатації
 ● Сертифікат EHPA
 ● Затвердження BAFA

Значні переваги теплових насосів HERZ:

 ● Вхідне з'єднання фотоелектричної системи
 ● Функція «Plug and Heat»: просте встановлення; 
готовність до експлуатації, випробування 
перед доставкою 

 ● Віддалений моніторинг через інтернет-портал 
myherz.at

 ● Відсутність скрипів, тихий режим і великий 
блок випаровування.

 ● Термічна й акустична ізоляція високого рівня
 ● Вбудований плавний запуск
 ● Можливе приєднання інших теплових 
генераторів

 ● Встановлення в невеликих приміщеннях 
можливе завдяки компактному розміру

 ● Доступ з усіх боків для проведення технічного 
обслуговування

 ● Контроль через вебдоступ
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Як працює система 
теплових насосів?

Охолоджувальний контур
Тепловий насос використовує 
тепло від сонячного 
випромінювання чи атмосфери, 
наприклад, з повітря, землі чи 
ґрунтових вод. Щоб використати 
це тепло для опалення, у тепловий 
насос подається речовина, яка 
називається «холодильний 
агент». Холодильний агент 
випаровується, оскільки у нього 
низька точка кипіння навіть за 
відносно «низької» температури 
джерела тепла. Холодильний 
агент, що випарувався, 
стискається в компресорі. 
Завдяки цьому температура 
підвищується до потрібного 
рівня. У так званому конденсаторі 
«гарячий» холодильний агент 
знову перетворюється на рідину. 
Теплова енергія подається в 
систему опалення. Після цього 
цикл замикається й починається 
знову. 

Випарник

Компресор

Працюють на газі

Рідина
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Циркулює 
холодильний агент

Конденсатор

Запірний клапан

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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Ґрунт
Це джерело енергії можна 
використовувати в пласких 
геліоколекторах чи глибоких зондах. 
Площа для колекторів визначається 
залежно від умов ґрунту й вимог щодо 
опалення будівлі. Плаский колектор 
складається з труб, наповнених 
сумішшю розсолу та води. Вони 
прокладаються нижче межі 
промерзання на глибині бл. 1,2 м. За 
застосовним практичним правилом 
площа опалення перевищує площу 
поверхні колектора приблизно в 1,5 
рази. У кожному зонді зберігається 
тепло на глибині від кількох метрів до 
більш ніж 100 метрів. Ґрунтові зонди 
також наповнюються сумішшю розсолу 
та води. Вони поглинають збережене 
тепло з ґрунту й доставляють його до 
теплового насоса.

Вода 
Якщо доступні ґрунтові води в 
потрібній кількості та достатньої 
якості, система HERZ вода/
вода може досягати найвищих 
коефіцієнтів продуктивності. 
Вода надходить з колодязя 
до теплових насосів. У 
насосах відводиться тепло, 
і вода направляється назад 
до колодязя. Для отримання 
одного кіловату тепла необхідно 
близько 220 літрів води за 
годину. Перед встановленням 
системи насоса вода/вода 
необхідно отримати дозвіл від 
органів водного господарства.

Повітря
Повітря доступне всюди 
в необмеженій кількості. 
Повітряні теплові 
насоси HERZ можуть 
використовувати збережену 
енергію з атмосферного 
повітря за температури 
до -20 °C. Велика площа 
поверхні випарника гарантує 
безпечну й тиху роботу, а 
також велику періодичність 
розмерзання. У свою чергу, 
це дозволяє заощаджувати 
електроенергію.

Природне джерело тепла

ТЕПЛОВІ 
НАСОСИ HERZ
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Варіанти системи — обираєте Ви

 Ґрунтовий колектор
 У ґрунтових колекторах, а також у 
так званих пласких геліоколекторах 
нижче межі промерзання (на глибині 
бл. 1,2 м) встановлюються трубчасті 
змійовики, заповнені сумішшю 
розсолу та води. Поглинуте з ґрунту 
тепло подається в тепловий насос.

Вибір оптимальної системи 
під ваші індивідуальні 
потреби залежить від виду й 
розташування джерела тепла, а 
також від вимог щодо опалення 
будинку й побажань мешканців. 
Головні варіанти системи коротко 
представлені нижче.

Інверторний тепловий насос 
моделі Air LWi-Split
Тепловий насос LWi-Split 
складається із зовнішнього та 
внутрішнього блоків. Випарник 
надворі з'єднується з холодильною 
установкою внутрішнього блока 
за допомогою охолоджувального 
трубопроводу. Атмосферне повітря 
виступає джерелом тепла для 
збереженої енергії

Тепловий насос для 
встановлення надворі — 
моноблок 
У такій системі збережена 
енергія з атмосферного повітря 
використовується для опалення чи 
нагрівання води. Процеси можуть 
продовжуватися за температури 
до -20 °C.

 Видобувні й нагнітальні 
колодязі:
 У такій системі джерелом тепла 
виступають ґрунтові води. Вода 
надходить від видобувного 
колодязя до теплового насоса. У 
насосах відводиться тепло, і вода 
направляється назад до колодязя.

 Ґрунтові зонди, глибокі зонди:
 У такій системі використовується 
збережене тепло ґрунту з 
глибини від кількох до більш 
ніж 100 метрів. У свердловинах 
прокладаються бурильні труби, які 
наповнюються сумішшю розсолу 
та води. Поглинуте з ґрунту тепло 
подається в тепловий насос.

Солона/прісна вода

Моноблок для повітря/водиВода/вода

Солона/прісна вода

Система LWi-Split повітря/води

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА 
ҐРУНТ — ВОДА 

Природа зберігає тепло 
ми використовуємо його з розумом

Ваші можливості

чи

Модель, доступна у варіанті з 
розсолом і водою, потужністю 
від 5 до 17 кВт, з одного 
боку, вражає компактними 
розмірами, а з іншого — 
максимальною ефективністю 
й злагодженістю роботи. 
Компактний дизайн контуру для 
охолодження й новий механізм 
відповідності рами гарантує 
ефективність, тиху роботу 
й низький рівень вібрації. 
Особлива теплова й звукова 
ізоляція компресора забезпечує 

ТЕХНОЛОГІЯ

перейти 

зелений

ще більше шумопригнічення. 
Компонентами, що ідеально 
поєднуються, керують за 
допомогою автоматики 
T-CONTROL, що входить 
до стандартного комплекту 
постачання. Більше інформації 
про систему керування див. на 
стор. 22 і 23.

+

+

Багатофункціональний 
теплоакумулятор

Тепловий насос
BW/WW

Бак для гарячої води 
і буферний бак

і
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Вагомі переваги: 

 ● Високі коефіцієнти 
продуктивності (КП)

 ● Просте й швидке встановлення
 ● Легкість в обслуговуванні
 ● Висока ефективність 
опалення й підігріву води для 
побутових потреб; додатково 
встановлюється пасивне й 
активне охолодження повітря

 ● Інтелектуальна енергосистема
 ● Повна безпека експлуатації
 ● Сертифікат EHPA
 ● Затвердження BAFA
 ● Вхідне з'єднання 
фотоелектричної системи

 ● Функція «Plug and Heat»: просте 
встановлення; готовність до 
експлуатації, випробування 
перед доставкою

 ● Віддалений моніторинг через 
інтернет-портал myherz.at

 ● Термічна й акустична ізоляція 
високого рівня

 ● Вбудований плавний запуск
 ● Можливе приєднання інших 
теплових генераторів

 ● Встановлення в невеликих 
приміщеннях можливе завдяки 
компактному розміру

 ● Контроль через вебдоступ

Опалення

Технічні характеристики 
 ● міцний і надійний роз'єднаний 

модуль компресора
 ● Вбудований плавний запуск = 

захист компресора
 ● Доступ для проведення 

технічного обслуговування з усіх 
боків

 ● Висока ефективність і 
продуктивність навіть за 
низьких температур

Стандартна версія складається 
з таких деталей:
 Модуль теплового насоса з 
плавним запуском, у тому 
числі, електричної проводки з 
ефективними циркуляційними 
насосами розсолу й опалення, 
а також бак-розширювач. 
Конструкція також включає бак для 
гарячої води, модулі буферних і 
теплових контурів.

Клас 
енергоефективності 
для опалення 
приміщень за 
температури потоку 
35 °C

commotherm 
BW, WW
з інтегрованою 
автоматикою 
T-CONTROL A+++

ДОДАТКОВО:
  Модуль пасивного охолодження
Влітку за рахунок низької 
температури ґрунту чи ґрунтових 
вод можна здійснювати 
охолодження приміщення. 
Охолоджувальна здатність 
передається в контур опалення/
охолодження через додатковий 
вбудований теплообмінник. 
Компресор теплового насоса 
неактивний. Він вмикається під час 
охолодження для підігріву води.

commotherm BW. WW
5-17

кВт

Опалення

розсіл/вода вода/водарозсіл/вода

 Ґрунтовий колектор  Ґрунтові зонди, глибокі 
зонди:

 Видобувні й нагнітальні 
колодязі:

i ТЕХНІЧНІ ДАНІ див. стор. 25

Бак для 
гарячої води

Бак для 

ОхолодженняОхолодження

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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Два в одному! 
Тепловий насос і 
буферний бак

За допомогою гібридної 
градирні HERZ вдалося 
створити пристрій, у якому 
комплексна система 
опалення поєднана в 
одному виробі.

Клас 
енергоефективності 
для опалення 
приміщень за 
температури потоку 
35 °C

гібридна градирня 
BW, WW
з інтегрованою 
автоматикою 
T-CONTROL A+++

Встановивши цю унікальну 
комбінацію теплового насоса 
з двозонним буферним баком, 
можна не хвилюватися про 
розміщення кожного блока, 
максимально ефективне 
з'єднання кожного компонента 
чи оптимальні розміри труб, 
насоса й бака. Загальне 
виділення й розподілення тепла 
на всі з'єднання труб, насоси, 
реверсивні клапани, баки тощо 

відбувається в одному блоці. 
Індивідуальні компоненти 
системи ВЖЕ зібрані й 
приєднані один до одного на 
виробництві!

ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА 
ҐРУНТ — ВОДА 
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Знпачні переваги:

 ● Опалення й підігрів води для 
побутових потреб

 ● Можна збирати в найменших 
приміщеннях — потрібно 
лише 0,70 м²

 ● Найкоротший термін 
збірки завдяки попередньо 
з'єднаним фітингам

 ● Оптимальний баланс 
системних компонентів

 ● Термічна й акустична ізоляція 
високого рівня

 ● Усі з'єднання для розподілу 
енергії розташовані зверху

 ● Інтелектуальна 
енергосистема

 ● Двозоновий буферний бак
 ● Гігієнічний підігрів води для 
побутових потреб

1. Тепловий насос:
У нижній частині гібридної градирні 
розташовано тепловий насос для 
опалення й гарячої води (джерело тепла 
— ґрунт чи вода) потужністю від 5 до 12 
кВт. 

2. Двозоновий буферний бак
 (600 літрів):

 ● Поділений пластиною на дві зони: 
 − Високотемпературна зона для 

підігріву води для побутових 
потреб (337 літрів) 

 − Низькотемпературна зона 
для опалення приміщень (277 
літрів)

3. Модуль прісної води 
споживанням 40 л/хв. 

 (WP-Fresh hydro):
Модуль WP-Fresh hydro виробництва 
компанії HERZ дозволяє виконувати 
підігрів води для побутових потреб 
у гігієнічних умовах з безперервним 
потоком до 40 л/хв. Дуже компактні 
розміри, низькі втрати в режимі 
очікування, захист від легіонел.

 ● Свіжа, живильна й чиста вода в 
будь-який час та в достатньому 
об'ємі

 ● Захист від накипу завдяки 
спеціальній добавці

 ● Можлива робота з циркулюванням

4.  Блок контуру опалення 
(замовляється окремо)
Дві групи низькотемпературних контурів 

опалення з потужними насосами, 
приводом і трилінійним змішувачем. 
Високоякісна теплова ізоляція з 
поліпропілену з пінним наповнювачем 
прилягає безпосередньо до буфера, 
забезпечуючи мінімальні теплові 
втрати модуля теплового контуру.

5. Застосування геліосистеми 
(можливо встановити додатковий 
модуль)
У гібридній градирні також можна 
встановити теплову геліосистему для 
нагріву води для побутових потреб і 
опалення приміщення.

5

4

1

2

3

Додатково:
 ● Блок контурів опалення для 
макс. 2 низькотемпературних 
контурів опалення

 ● Підключення до 
геліосистеми чи додаткового 
котла

 ● Підключення до 
електрообігрівача

розсіл/вода вода/водарозсіл/вода

 Ґрунтовий колектор  Ґрунтові зонди, глибокі 
зонди:

 Видобувні й нагнітальні 
колодязі:

гібридна градирня 
commotherm BW, WW 5-12

кВт

ОпаленняОпалення

Бак для 
гарячої води

Бак для 

найменша
потрібна 
площа

найменша

1 м2

i ТЕХНІЧНІ ДАНІ див. стор. 26

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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Тепловий насос com-
motherm (повітря/вода) 
розроблено спеціально для 
встановлення надворі. Повністю 
оцинкований металевий корпус 
з порошковим покриттям 
може витримати будь-яку 
погоду, а звукова ізоляція 
гарантує дуже тиху роботу. 
Установка працює на основі 
екологічно безпечного 
холодильного агента. У 
стандартній моделі також 
доступний плавний запуск 

і трифазний моніторинг. 
Великий випарник забезпечує 
ефективну й, передусім, тиху 
роботу навіть за найнижчої 
температури надворі (до -20 
°C). У так званому «тихому 
режимі» швидкість вентилятора 
теплового насоса зменшується 
в нічний час для зведення 
шуму до мінімуму. Цей «тихий 
режим» є стандартним і може 
активуватися вручну в будь-
який час.

Активне охолодження
У літні місяці тепловий насос 
також може використовуватися 
для активного охолодження для 
створення комфортної температури 
в приміщенні. Охолодження 
відбувається через підлогове 
опалення чи стельове охолодження.

ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА 
ПОВІТРЯ

ТЕХНОЛОГІЯ

Ваші можливості

чи

+

+

Багатофункціональний 
теплоакумулятор

Тепловий насос
LW-A

бак для гарячої води 
і буферний бак

і

Працює навіть за низьких 
температур повітря 
може ефективно 
застосовуватися
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Вагомі переваги: 

 ● Висока ефективність 
опалення й підігріву води для 
побутових потреб

 ● Функція «Plug and Heat» — 
попередньо зібраний і на 100 
% перевірений блок

 ● Не займає багато місця
 ● Зручний у користуванні 
сенсорний екран контролю

 ● Високі коефіцієнти 
продуктивності (КП)

 ● Інтелектуальна 
енергосистема

 ● Висока стійкість до корозії
 ● Простий і швидкий збір і 
встановлення

 ● Різні кольори з діапазону RAL

Стандартна версія складається 
з таких деталей:
Теплового насоса, у тому числі, 
високоефективних насосів 
опалення й електрообігрівача 
з плавним запуском. Крім того, 
можна встановити систему з 
окремим теплообмінником. 
Конструкція також включає бак для 
гарячої води, модулі буферних і 
теплових контурів.

Активне охолодження влітку
У такій системі тепловий насос 
реверсивний, тобто, замість 
опалення активне охолодження.

Технічні характеристики 
 ● Можлива гібридна робота 

з іншими тепловими 
генераторами

 ● Велика площа поверхні 
випарника забезпечує 
ефективність

 ● Постійний трифазовий 
моніторинг

 ● Тихий режим як стандартна 
функція

 ● Температура потоку до 60 °C
 ● Звукова й теплова ізоляція 

високої якості

Клас 
енергоефективності 
для опалення 
приміщень за 
температури потоку 
35 °C

commotherm LW-A
з інтегрованою 
автоматикою 
T-CONTROL  A++

6-17
кВт

Тепловий насос для 
встановлення надворі — 
моноблок

Моноблок для повітря/води

commotherm LW-A повітряний 
тепловий насос моноблок

ОпаленняОпалення

Бак для 
гарячої води

Бак для 

ОхолодженняОхолодження

i ТЕХНІЧНІ ДАНІ див. стор. 26

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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ваші можливості

чи

+

+

Блок теплої 
води

Інверторний 
тепловий насос 

LWi-Split

Бак для гарячої води 
Hydro Unit

і

Надзвичайно тиха робота

ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА 
ПОВІТРЯ

Тепловий насос моделі 
commotherm LWi split (повітря/
вода) вражає сучасністю 
технологій інвертора. Технологія 
інвертора передбачає 
модулювання компресора 
теплового насоса. Перевагою 
є ідеальна адаптація теплової 
потужності теплового насоса 
до фактичної температури 
надворі. Технологія інвертора 
забезпечує ідеальну 
енергоефективність — 
навіть за низької температури 
надворі. Тепловий насос 

може використовуватися для 
опалення, охолодження й 
нагріву води для побутових 
потреб; температура потоку 
складає до 55 °C.
Активне охолодження
У літні місяці тепловий насос 
також може використовуватися 
для активного охолодження 
для створення комфортної 
температури в приміщенні. 
Охолодження відбувається 
через підлогове опалення чи 
стельове охолодження.

Відсутність скрипів
Тепловий насос працює без скрипів 
у нічний час завдяки вбудованому 
тихому режиму. Ця функція зменшує 
шум під час роботи теплового 
насоса. Можна визначити три 
режими зменшення шуму на день. 
Додаткова звукова ізоляція й захист 
від атмосферного впливу (HERZ 
CAP) для моделі теплового насоса 
LWi доступна на замовлення.

ТЕХНОЛОГІЯ
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Зовнішній блок з інвертором і високоякісним компактним випарником 
та вентилятором з використанням екологічно безпечного холодильного 
агента R410A, який не містить хлору

Переваги: 
 ● Передова технологія інвертора
 ● Оптимальне обладнання — 
висока ефективність опалення, 
охолодження й підігріву води для 
побутових потреб

 ● Температура потоку до 55 °C
 ● Простий у використанні 7" 
кольоровий VGA сенсорний 
екран управління автоматикою 
T-CONTROL II

 ● Високі коефіцієнти корисної дії 
(КП і КЕЕ)

 ● Компактний дизайн, гнучкі 
рішення зі встановлення

 ● Просте встановлення, невисокі 
потреби в обслуговуванні

 ● доступні різні кольори з 
діапазону RAL

3~ 3 × 400 В змін. струму КП КЕЕ Енергоефективність

LWi-Split 9 9,00 кВт 4,47 5,56 A++

LWi-Split 12 12,00 кВт 4,63 5,78 A++

LWi-Split 16 16,00 кВт 4,26 5,4 A++

Дані щодо ефективності опалення (КП) моделі A7/W35-30 відповідно до стандарту EN 14511
Дані щодо ефективності охолодження (КЕЕ) моделі A20/W18 відповідно до стандарту EN 14511
Річний коефіцієнт розраховується відповідно до стандарту VDI 4650

Стандартна версія

корпус для 
звукоізоляції
корпус для 
звукоізоляціїзвукоізоляції

Технічні характеристики:
 ● Гнучкі можливості поєднання з іншими 

системами опалення — режим 
сумісності

 ● Відсутність скрипів у тихому режимі 
в нічний час та індивідуальне 
використання звукоізоляції

 ● Енергоефективне розмерзання й 
охолодження в реверсивному процесі

 ● Зовнішній блок, готовий до монтажу на 
підлозі й стіні

 ● Не займає багато місця

i ТЕХНІЧНІ ДАНІ див. стор. 28

9-16
кВт

commotherm LWi-Split 
тепловий насос повітря/вода 
ЗОВНІШНІЙ БЛОК

Клас 
енергоефективності 
для опалення 
приміщень за 
температури потоку 
35 °C

commotherm 
LWi-Split 
з інтегрованою 
автоматикою 
T-CONTROL  A++

Стандартна версіяСтандартна версіяСтандартна версіяСтандартна версіяСтандартна версія

ОпаленняОпалення

Бак для 
гарячої води

Бак для 

ОхолодженняОхолодження

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ

Інвертор теплового насоса 
моделі Air LWi-Split

Система LWi-Split повітря/води
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Hydro Unit 
Hydro Unit — це компактний настінний 
блок зі вбудованими гідравлічними 
компонентами. Вони включають 
енергоефективний насос з контролем 
швидкості й електрообігрівач. Крім 
того, у стандартній моделі включені 
компоненти управління контуром 
опалення й бак для гарячої води 
з автоматикою T-CONTROL II, 
оснащеною 7" сенсорним екраном. 

9-16
кВт

Переваги: 
 ● Компактне рішення, що не 

потребує багато місця —  «ВСЕ В 
ОДНОМУ»

 ● Елегантний зовнішній корпус
 ● Високоякісні компоненти системи
 ● Простий у використанні 7" 

кольоровий VGA сенсорний 
екран управління автоматикою 
T-CONTROL II

 ● Температура потоку до 55 °C 

Технічні характеристики 
 ● Система управління з 
можливістю розширення — до 55 
модулів

 ● Готова до роботи SMART-GRID 
(інтелектуальна енергосистема)

 ● Віддалене управління через 
систему віддаленого управління 
HERZ (www.myherz.at) чи VNC 
(потрібне підключення до 
інтернету)

 ● Лічильник енергії (замовляється 
окремо)

ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА 
ПОВІТРЯ

commotherm LWi-Split тепловий насос 
повітря/вода ВНУТРІШНІЙ БЛОК
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Переваги: 
 ● Компактне рішення, що не 
потребує багато місця —  «ВСЕ В 
ОДНОМУ»

 ● Елегантний зовнішній корпус
 ● Високоякісні компоненти 
включають високоефективний 
насос, бак для гарячої води для 
побутових потреб на 350 л і 
перемикач опалення/гарячої води

 ● Простий у використанні 7" 
кольоровий VGA сенсорний 
екран управління автоматикою 
T-CONTROL II

 ● Температура потоку до 55 °C 
 ● Електрообігрівач на 4,5 кВт

Постачання 
електроенергії

Тепла вода 3/4” 

Холодна вода3/4”

Гнучкі варіанти підключення з усіх боків 
— просте рішення без перехрещень 
з'єднувачів

Постачання 
електроенергії

Тепла вода 

Холодна вода

Технічні характеристики:
 ● Систему управління можна 
розширювати, під'єднуючи до 55 
модулів

 ● Готова до роботи SMART-GRID 
(інтелектуальна енергосистема)

 ● Віддалене управління через 
систему віддаленого управління 
HERZ (www.myherz.at) чи VNC 
(потрібне підключення до 
інтернету)

 ● Набір для циркуляції (замовляється 
окремо)

9-16
кВт

commotherm LWi-Split тепловий насос 
повітря/вода ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Потік1” 

Зворотній потік1” 

Циркуляція 
(замовляється окремо) 1/2” 

Труби з холодильним агентом

Не займає багато місця, простий у 
встановленні 
Надзвичайно компактний блок 
теплої води (БТВ): габарити 78 × 
76 × 185 см (ш × д × в). БТВ легко 
встановлюється в технічних чи 
навіть господарських приміщеннях. 
Дизайн БТВ гармонійно поєднується 
з виконанням пральної машини й 
сушарки. Завдяки інтелектуальній 
системі з'єднань можна легко й без 
зусиль встановити труби з усіх 4 
боків! З'єднання розташовані ззаду, 
і підключення можна виконувати 
з обох боків, зверху й ззаду без 
перехрещень.

Блок теплої води (БТВ) 
БТВ є компактним універсальним 
рішенням для системи опалювання. 
Систему опалювання й постачання 

гарячої води для побутових потреб 
можна підключити безпосередньо 
до БТВ. Разом з конденсатором, 
оснащеним теплообмінником, що 
передає тепло із зовнішнього блока 
LWi в систему опалення, всередині 
БТВ встановлений ефективний 
насос конденсатора з ШІМ. Крім 
того, він слугує як електрообігрівач 
з надійним термостатом, захисним 
блоком, перемикачем опалення/
гарячої води для побутових потреб, 
а також сталевим баком для гарячої 
води для побутових потреб на 350 л 
зі спеціальним покриттям.

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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HERZ Hydrotower— Максимальна компактність 
санітарно-гігієнічні, вентиляційні й опалювальні 
комунікації в одному блоці

Переваги: 
 ● Мінімальний простір для встановлення:  
78 × 20 × 185 см (ш × в × г) — 
мінімальні габарити для технічного 
центра. Його можна встановити на 
бетонній підлозі без покриття чи 
на стелі, використавши розсувні 
кронштейни для регулювання висоти. 
Можна встановити модуль на стіні. 
У такому разі розмір простору для 
монтажу не має значення. Верхня 
частина (стельове з'єднання) також 
регулюється.

 ● Окрема кімната для встановлення не 
потрібна

 ● Усі труби й клапані закриті
 ● Легкість в обслуговуванні
 ● Різні варіанти встановлення

Версії з: 
 ● Побутовою вентиляцією
 ● Збором дощової води
 ● 2. контур опалення
 ● Сонячний модуль
 ● Підключення пральної 
машини й сушарки

 ● Індивідуальний контроль 
приміщення

 ● Термометр
 ● Модуль гарячої води

Hydrotower є універсальним 
приладом завдяки простій 
експлуатації та наявності різних 
варіантів встановлення. Крім 
того, його можна регулювати 
залежно від індивідуальних 
потреб. Навіть за підключення 
побутового вентилятора чи збору 
дощової води для Hydrotower 
потрібно лише 78 × 42 × 185 см 
простору.

Внутрішня експлуатація 
Hydrotower
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commotherm BWP 300  
не просто гаряча вода для 
побутових потреб

ВСЕ З ОДНОГО ДЖЕРЕЛА
ПІДІГРІВ ВОДИ

Тепловий насос підігріву 
води для побутових потреб 
HERZ використовує енергію 
атмосферного повітря для 
ефективного й економічного 
нагріву води.

 ● Простий підігрів води з атмосферного повітря 
 ● Номінальний об'єм: 300 л
 ● Вбудований тепловий насос повітря/вода для 

нагріву води
 ● Високоякісний емальований бак 
 ● Індивідуальне управління: 

нагрівання через вбудований тепловий насос, 
зовнішній бойлер чи геліосистему

 ● Можливе підключення до вже встановленої 
системи опалення

 ● Охолодження приміщення (повітрям) 
 ● Вбудований елемент для електроопалення
 ● Простий і швидкий монтаж
 ● Захист від легіонел
 ● Стандартне фотоелектричне з'єднання
 ● Простий у роботі, оснащений цифровим 

термометром
 ● Вимірювальні датчики з 2 частин. Вимірювання 

температури по всій довжині оболонки

Воду для побутових потреб 
можна нагрівати в різний 
спосіб:
Поєднання теплового насоса 
з котлом чи геліосистемою 
називається режимом сумісності. 
У холодні зимові дні вода для 
побутових потреб гріється в котлі, 
який також застосовується для 
опалення житлових приміщень. 
Відтак, теплообмінник з 
гладкою трубою постачається 
в стандартному комплекті 
теплового насоса для нагріву 
води для побутових потреб.

Низка можливостей теплового 
насоса Тепловий насос дозволяє 
використовувати кілька режимів 
вентиляції. Вони можуть 
застосовуватися залежно від 
схеми встановлення системи 
повітропроводу. Зазвичай 
насос монтують у підвалі. 
Найкраще використовувати 
попередньо нагріте повітря, 
наприклад, з ванної кімнати 
чи душових. Всмоктане повітря 
передає тепло в тепловий 
насос для підігріву води. 
Холодне й сухе повітря, що 
виробляється тепловим насосом, 
можна використовувати для 
охолодження приміщень чи 
випускати поза приміщенням.

ДОСТУПНІ РІЗНІ КОМБІНАЦІЇ

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ

Приклади:
можливість сушіння білизни (всмоктування 
й видування в одній кімнаті)

всмоктування з бокової кімнати — 
видування надвір

i ТЕХНІЧНІ ДАНІ див. стор. 29
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УСЕ В ОДНОМУ МІСЦІ ПІДІГРІВ ВОДИ ДЛЯ 
ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ

 ● Двозоновий буферний бак
— 800 літрів
— 1000 літрів

 ● гігієнічний підігрів води для 
побутових потреб

 ● Модуль блока контуру опалення (2 
змішаних контури)

 ● підключення до геліосистеми чи 
додаткового котла

 ● Підключення до електрообігрівача

 Бак спеціально розроблено для 
з'єднання з системами теплових 
насосів. Відтак, забезпечується 
оптимальне використання енергії. 
Цей високоефективний бак 
складається з інтелектуальних 
компонентів (пластин, відбивальних 
пластинок притоку, розташування 
форсунки тощо), виготовлених 
за спеціальним дизайном. У 
результаті забезпечуються чудові 
показники неповного завантаження й 
номінального завантаження.

1.  Ізоляція:
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ БАК 
оснащено високоефективною 
тепловою ізоляцією за новою 
технологією. Елегантна 
ізоляція дозволяє зберігати 
стабільну форму оболонки. 

2. Модуль прісної води 
споживанням 40 л/хв. 
 (WP-Fresh hydro):
Модуль HERZ WP-Fresh hydro 
використовується для нагріву води 
для побутових потреб у гігієнічних 
умовах з безперервним потоком 
до 40 л/год. Свіжа, живильна й 
чиста вода в будь-який час та 
в достатньому об'ємі. Можлива 
робота з циркулюванням нагрітої 
води для побутових потреб. 

3. Модуль блока контуру опалення 
(замовляється окремо)
Дві групи низькотемпературних 

контурів опалення з потужними 
насосами, приводом і трилінійним 
змішувачем. Високоякісна 
теплова ізоляція з поліпропілену 
з пінним наповнювачем прилягає 
безпосередньо до буфера, 
забезпечуючи мінімальні теплові 
втрати модуля теплового контуру.

4. З'єднання елементів 
теплового насоса 
перемикальним пристроєм
Бак розділено на зону нагріву води 
й опалення за допомогою пластини. 
Через це важливо контролювати 
верхню й нижню частину через 
реверсивний клапан.

 ● зібраний на заводі й випробуваний
 ● реверсивний клапан зі швидкими 

сервоприводами
 ● просте приєднання теплового 

насоса

1.  Ізоляція: контурів опалення з потужними 

3

1

4

2

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙБАК
Ідеальне доповнення до системи теплового насоса HERZ
Вагомі переваги:

 ● Компактний блок для зберігання й 
розподілення енергії

 ● Ідеальне доповнення теплових 
насосів і біомасових систем

 ● Пряме буферне з'єднання з модулем 
прісної води й контуром опалення

 ● Високоефективна й проста у 
встановленні система

 ● Інтеграція з сонячною тепловою 
системою

 ● Двозоновий буферний бак:
 + Поділений пластиною на дві зони 
 + Високотемпературна зона для 

підігріву води для побутових 
потреб

 + Низькотемпературна зона для 
опалення приміщень 

 + Відбивальні пластинки притоку й 
пластини розділення дозволяють 
оптимально виокремити в баку дві 
температурні зони

 ● Доступно два варіанти зберігання з 
номінальним об'ємом на 800 і 1000 
літрів
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙБАК
Ідеальне доповнення до системи теплового насоса HERZ

МОДУЛЬ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПОТОКУ ВОДИ

МОДУЛЬПРІСНОЇ ВОДИ
WP-FRESH HYDRO — Свіжість має значення

Вагомі переваги:

 ● Свіжа, живильна й чиста 
вода в будь-який час та в 
достатньому об'ємі

 ● Великі об'єми води завдяки 
використанню габаритних 
теплообмінників

 ● Швидкий час реакції без 
викидів і зниження

 ● Захист від накипу завдяки 
зниженню впускної 
температури теплообмінника

 ● Мінімальне навантаження на 
труби — просте гідравлічне 
з'єднання з буферним баком 
за допомогою гофрованих 
труб з нержавіючої сталі

 ● Бак, готовий до роботи
 ● Можлива робота з 
циркулюванням

 ● Каскад зі швидкістю до 160 
літрів за хвилину

Запатентована технологія:
 ● Великі об'єми води завдяки 
використанню габаритних 
теплообмінників

 ● Компактний дизайн, 
подібний на зруб

 ● Захист від накипу в середній 
зоні завдяки патентованій 
добавці

Контроль свіжості:
 ● Подвійна ефективність 
завдяки клапану 
переливання й потужному 
насосу

 ● Безперервне нагрівання 
зі стабільним контролем 
температури запобігає появі 
небезпечних легіонел

 ● Термічна дезінфекція
 ● Каскадний контролер 
з двоступеневою 
конфігурацією

Переливання:
 ● Патентований надшвидкий 
електронний клапан 
змішування й відведення

 ● Висока швидкість потоку в 
компактному дизайні

 ● Чудові характеристики 
контролю й функціональна 
передача поточного статусу 
через світлодіод

тепла вода

холодна вода

Модуль 
прісної води

Буферний бак

2121

i
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:  

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНАПАМ'ЯТЬ 
див. стор. 30 
МОДУЛЬ ПРІСНОЇ ВОДИ
див. стор. 31
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ІННОВАЦІЯ! T-CONTROL II 
Інноваційний 7-дюймовий 
сенсорний екран сучасної 
форми в середній частині 
теплового насоса забезпечує 
комфортну роботу завдяки 
простій навігації в меню та 
інтуїтивному схематичному 
3D-дисплею, що гарантує 
найвищий комфорт у роботі. 
Тепловий насос, контур 
опалення й бак гарячої води 
оптимально поєднуються 
один з одним через 
центральний блок управління.

Розширення за рахунок 
модулів
Модульний режим роботи 
автоматики T-CONTROL дає 
можливість розширення до 
55 додаткових модулів. При 
цьому автоматика  контролює 
нагрів буфера, регулює контури 
опалення, підігрів води, 
теплові геліоконтури та багато 
іншого.  Також існує можливість 
додаткового розширення чи 
змін у системі в будь-який час.

Цифровий дистанційний 
контроль 
Візуалізація та нагляд з легкістю! 
Контролюйте всі процеси з 
новим цифровим дистанційним 
контролером iFBR. iFBR надає 
дистанційний доступ до системи 
управління з вітальні. Зручний 
сенсорний екран 3,5" візуалізує 
найважливіші параметри 
теплового насоса, контуру 
опалення й баку гарячої води.

Проста 
експлуатація 
системи 
управління
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Дистанційний доступ до 
управління через портал 
myHERZ чи VNC 
Додатково автоматика T-CONTROL 
II надає можливість дистанційної 
візуалізації та дистанційного 
обслуговування через смартфон, 
ПК чи планшетний ПК. Доступ до 
функцій відкривається так само, 
як і на автоматиці теплового котла. 
Це дає можливість зчитувати 
параметри та вносити зміни в 
процеси роботи системи в будь-
який час і з будь-якого місця.

Переваги для вас:
 ● Відправлення повідомлень 

про статус і помилки через 
електронну пошту

 ● Передача даних через 
USB-карту

 ● Можливість Modbus-
комунікації

 ● Автоматичне завантаження 
попередньо визначених 
гідравлічних схем

 ● Можливість розширення до 
55 модулів.

Центральний блок 
управління для:

 ● Прямого контуру опалення 
(стандарт)

 ● Змішаного контуру 
опалення (стандарт)

 ● Підігріву води для 
побутових потреб 
(стандарт)

 ● Керування 
енергопостачанням 
(стандарт)

 ● Захисту від замерзання 
(стандарт)

 ● Можливість розширення до 
55 модулів 

ОСОБЛИВОСТІ моделі LWi-
split:

 ● Стандартний тихий режим
 ● Стандартний режим 

сумісності 
 ● Стандартний контроль 

резервного обігрівача 
(електрообігрівача)

 ● ПВ-з'єднання

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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Збут
Компанія HERZ Energietechnik 
постачає комплексні системи на 
відновлювальній енергії та має 
розгалужену мережу збуту. Наші 
торгові представники залюбки 
нададуть вам рекомендації 
щодо системи, що відповідатиме 
індивідуальним потребам. Ми 
приділяємо багато уваги збереженню 
ресурсів і сталим рішенням.

Випробування на виробництві
Теплові котли HERZ проєктуються, 
виробляються й на 100 % 
завершуються на фабриці в м. 
Пінкафельд. Відтак, на встановлення 
йде менше часу, а на підприємстві 
менша ймовірність помилок. 

Заводська гарантія
На теплові котли HERZ надається 
5-річна гарантія на закриті 
охолоджувальні контури. За одноразову 
фіксовану доплату гарантію можна 
продовжити до 10 років. Крім того, ми 
рекомендуємо клієнтам укласти договір 
на обслуговування, завдяки якому ваш 
виріб протягом усього терміну служби 
буде в надійних руках. 

Обслуговування клієнтів 
HERZ — надійний та 
якісний сервіс

ПРОДУКТИ ТА СЕРВІСИ З ДУМКОЮ ПРО КЛІЄНТА

Введення в експлуатацію
Введення систем в експлуатацію 
через клієнтський сервіс HERZ 
гарантує максимальну ефективність і 
надійність, а також оптимальну роботу 
систем теплових насосів.

Обслуговування
Індивідуальні пакети обслуговування 
забезпечують економну роботу 
протягом усього терміну служби зі 
збереженням ресурсів. Наша служба 
обслуговування клієнтів буде рада 
надати вам рекомендації зі створення 
оптимального пакета обслуговування. 
Завдяки професійній підтримці техніка 
прослужить довше.

Запчастини
Відчуйте переваги років досвіду в 
обслуговуванні та технологіях. У нас 
ви знайдете запчастини саме для вас, 
а також різні аксесуари, доступні в 
будь-який час. 
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commotherm 
SW, WW

HERZ Технічні дані

commotherm SW і WW 5 7 10 12 15
 Режим роботи 
(розсіл/вода чи вода/вода)  SW WW SW WW SW WW SW WW SW WW

 Габарити
  Довжина мм 675 675 675 675 675
  Ширина мм 630 630 630 630 630
  Висота мм 1180 1180 1180 1180 1180
 Вага кг 165 170 170 180 190

 Початок експлуатації, версія для трифазного приладу 400 В
  Теплоємність  кВт 5,7 7,4 7,3 9,5 10,6 13,7 11,7 15,1 14,5 18,5
  КП відповідно до EN 14511   
B0/W35-30 з розсолом чи   
W10/W35-30 з водою

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

  Споживання електроенергії кВт 1,2 1,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5 3,0 3,1
  Номінальна маса зі сторони джерела 
потоку  л/год 1500 1780 1930 2260 2800 3320 3070 3610 3800 4410
  Номінальна маса зі сторони джерела 
опалення  л/год 980 1270 1250 1630 1820 2370 2010 2590 2470 3180
   Струм ввімкнення  А 16 20 24 34 37
   Рівень звукового тиску на відстані 
1 м * [дБА] 38 39 39 41 43

Клас енергоефективності для опалення приміщень за температури потоку 35 °C**

  Тепловий насос A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Тепловий насос з інтегрованою 
автоматикою A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Клас енергоефективності для опалення приміщень за температури потоку 55 °C**

  Тепловий насос A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Символи режимів роботи: SW = розсіл/вода, WW = вода/вода 

*встановлення = встановлення на землі надворі без опори
**на основі середніх погодних умов

commotherm SW і WW

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ

ОпаленняОпалення Бак для 
гарячої води

Бак для ОхолодженняОхолодження



26

гібридна градирня 
commotherm
гібридна градирня 
commotherm

 гібридна градирня commotherm 600 л 5 7 10 12
 Режим роботи 
(розсіл/вода чи вода/вода)  

SW WW SW WW SW WW SW WW

  Габарити/вологоємність 
  Висота мм 2140 2140 2140 2140
  Діаметр бака мм 790 790 790 790
  Діаметр бака + ізоляція мм 990 990 990 990
  Номінальний об'єм знизу бака (опалення) l 337 337 337 337
  Номінальний об'єм зверху бака (підігрів води для 
побутових потреб) l 277 277 277 277
Загальна вага кг 230 235 235 245

  Початок експлуатації, версія для трифазного приладу 400 В
  Теплоємність кВт 5,7 7,4 7,3 9,5 10,6 13,7 11,7 15,1
  КП відповідно до EN 14511
  B0/W35-30 з розсолом чи  
 W10/W35-30 з водою

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

  Споживання електроенергії кВт 1,2 1,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5
   Стартовий струм А 16 20 24 34
Номінальна маса зі сторони джерела потоку л/год 1500 1780 1930 2260 2800 3320 3070 3610
Номінальна маса зі сторони джерела опалення л/год 980 1270 1250 1630 1820 2370 2010 2590
   Температура потоку в крані 42 °C за повного 
завантаження блока підігріву води для побутових 
потреб*

I 220 220 220 220 220 220 220 220

   Температура потоку в крані 42 °C за повного 
завантаження буферного бака*  I 465 465 465 465 465 465 465 465

Рівень звуку
Рівень звукової напруги на відстані 1м * [дБА] 38 39 39 41

Клас енергоефективності для опалення приміщень за температури потоку 35 °C**

  Тепловий насос A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Тепловий насос з інтегрованою автоматикою A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Клас енергоефективності для опалення приміщень за температури потоку 55 °C**

  Тепловий насос A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Енергетичне маркування для підігріву води для побутових потреб відповідно до стандарту EN 16147:S/W-WP 
Енергоефективність підігріву води для побутових 
потреб 
ηwh у середньому кліматі — профіль завантаження 
L

А А А А А А А А

 Символи режимів роботи: SW = розсіл/вода, WW = вода/вода 

* вхідний отвір прісної води, 10 °C і одноразове відведення
**на основі середніх погодних умов
***встановлення = встановлення на землі надворі без опори

HERZ Технічні дані

ОпаленняОпалення Бак для 
гарячої води

Бак для Потрібна 
невелика 

площа

Потрібна 

1 м2
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commotherm 
повітря/вода

commotherm LW-A 6 8 10 13 17

 Режим роботи LW LW LW LW LW

  Габарити

  Висота мм 1056 1056 1356 1356 1356

 Ширина   мм 1445 1445 1645 1645 1645

  Довжина мм 843 843 843 843 843

  Вага  кг 210 220 310 320 340

 Робочі дані в A2/W35-30

 Теплоємність в A2/W35-30  кВт 6,4 7,6 10,0 12,5 15,8

 Електрообігрівач  кВт 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 Споживання електроенергії  кВт 1,62 1,91 2,45 3,19 4,09

 КП відповідно до EN 14511 в A2/W35-30 (-) 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9

 Робочі дані в A7/W35-30

 Теплоємність в A7/W35-30  кВт 7,0 8,6 11,4 15,1 17,8

 Електрообігрівач  кВт 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 Споживання електроенергії  кВт 1,6 2,0 2,4 3,4 4,0

 КП відповідно до EN 14511 в A7/W35-30 (-) 4,4 4,4 4,6 4,4 4,4

  Рівень звуку
  Рівень звукового тиску на відстані 1 м* [дБА] 45,0 47,0 52,3 53,0 54,0

   Рівень звукового тиску на відстані 5 м* [дБА] 31,0 33,0 38,3 39,0 40,0

 Рівень звукового тиску на відстані 10 м* [дБА] 25,0 27,0 32,3 33,0 34,0

Рівень звукового тиску в тихому режимі на відстані 5 м* [дБА] 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Клас енергоефективності для опалення приміщень за температури потоку 35 °C**  

Тепловий насос A+ A+ A++ A+ A++

  Тепловий насос з інтегрованою автоматикою A++ A++ A+++ A++ A+++

Клас енергоефективності для опалення приміщень за температури потоку 55 °C** 

Тепловий насос A+ A+ A+ A+ A+

Символи режимів роботи: LW = повітря/вода

*встановлення = встановлення на землі надворі без опори
**на основі середніх погодних умов
*** Тихий режим — працює з 22:00 до 6:00

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ

ОпаленняОпалення Бак для 
гарячої води

Бак для ОхолодженняОхолодження
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commotherm LWi-
Split тепловий 
насос повітря/вода

Зовнішній блок LWi9 LWi12 LWi16
Внутрішні блоки (можна обирати)

Блок теплої води (БТВ) ● ● ●

Hydro Unit ● ● ●

 Технічні дані відповідно до EN14511
Теплоємність кВт 2,47–9,00 3,75–12,00 3,75–16,00
Холодовідведення кВт 1,87–7,50 3,30–12,00 3,30–15,00
Тепловіддача в A7 / W35 кВт 9,00 12,00 16,00
Тепловіддача в A2 / W35 кВт 7,70 11,00 13,70
СХК (35 °C) кВт 4,45 4,5 4,45
КП опалення A7 / W35  

відповідно до швидкості компресора 
 

4,47 4,63 4,26
КП опалення A2 / W35 3,63 3,61 3,64
КЕЕ охолодження A20 / W18 5,56 5,78 5,4
Температура потоку опалення °C 25–55
Температура потоку охолодження °C 5–55

 Звукові дані*
Сила звуку дБА 56 56 58
Рівень звукового тиску на відстані 1/5/10 м дБА 49/35/29 50/36/30 52/38/32

Технологія охолодження

Холодильний агент  R410A
Макс. довжина попереднього заповнення** м 15
Макс. довжина** м 50
Макс. висота** м 30

  Габарити зовнішнього блока

без 
звукоізоляції

зі 
звукоізоляцією без звукоізоляції зі звукоізоляцією

Загальна висота мм 998 1250 1420 1670
Загальна ширина мм 940 1100 940 1100
Довжина мм 384 600 384 600
Вага кг 76 144 101,5 184,5
Мінімальний простір праворуч мм 600
Мінімальний простір ліворуч мм 300
Мінімальна відстань до повітровипускного отвору мм 1500
Мінімальна відстань до вхідного отвору для повітря мм 300

  Габарити БТВ
Загальна ширина мм 760
Довжина мм 781
Загальна висота мм 1850
Вага нетто кг 290

  Габарити Hydro Unit
Загальна ширина мм 490
Довжина мм 345
Загальна висота мм 855
Вага нетто кг 45
Мінімальний простір праворуч мм 350
Мінімальний простір ліворуч мм 300
Мінімальна відстань знизу мм 1200
Мінімальна відстань зверху мм 200
Мінімальний простір спереду мм 500

*  Вимірювання рівня звуку за потребою
** >15м холодильний агент відповідно до посібника

HERZ Технічні дані

ОпаленняОпалення Бак для 
гарячої води

Бак для Охолодження
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commotherm BWP 300

Режим роботи LW

  Габарити

Номінальний об'єм I 300

Висота мм 1820

Діаметр мм 670

Власна вага кг 170

 Робочі дані

 Споживання електроенергії Вт 490 / 2290*

Макс. тепловіддача  Вт 1800 / 3600*

 Потужність електрообігрівача Вт 1800

Напруга/захист В/Гц/А 230/50/16

Фотоелектрична система ✔

Геліореєстр / додаткове джерело ✔

COPt (EN 255-3) в A20/W35-45 3,3

Швидкість потоку за 40 °C I 385

Холодильний агент R134a

Макс. температура води для побутових 
потреб °C 60*

Клас захисту IPX1

Макс. тиск в баку бар 10

Температура навколишнього середовища °C від –10 до +35

Функція розморожування ✔

Рівень звукового тиску [дБА] 48

Макс. довжина труби м 10

З'єднувальна труба мм Ø 150

З'єднання ‘‘ R¾

Мінімальна висота приміщення мм 2200

commotherm тепловий насос для підігріву води 
для побутових потреб

commotherm

* з використанням вбудованого електрообігрівача

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ
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багатофункціональнийБАК

багатофункціональний БАК 800 1000
  Габарити

Номінальний об'єм I 800 1000
Зона підігріву води для побутових потреб 
(верх) I 468 604

Буфер опалення (низ) I 332 396
Висота мм 1689 2039
Висота нахилу мм 1740 2090
Діаметр бака мм 790 790
Діаметр бака + ізоляція мм 990 990
Власна вага кг 118 153

Модуль безперервного потоку води

Швидкість потоку л/хв. 4–40
Мін. дозволена робоча температура °C 2
Макс. дозволена робоча температура °C 95
гаряча вода для побутових потреб бар 10
Завантажувальний насос Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1 Вт
Ізоляція Поліпропілен з пінним наповнювачем
З'єднання для роботи з циркулюванням ✔

Температура потоку в крані 42 °C за 
повного завантаження блока підігріву 
води для побутових потреб*

I 380 490

Температура потоку в крані 42 °C за 
повного завантаження буферного бака* I 640 800

Вміст води див. стор. 31

 Групи контурів опалення — можна використати 2 групи

Висота мм 570
Ширина мм 400
Довжина мм 325
Вага кг 9
Ізоляція Поліпропілен з пінним наповнювачем
Макс. робочий тиск бар 6
Макс. температура нагріву води °C 90
Номінальний діапазон DN20

Макс. тепловіддача за низької 
температури 9 кВт ∆t = 10 К

Макс. тепловіддача за високої 
температури 16 кВт ∆t = 20 К

Циркуляційний насос Wilo Yonos PARA HU 25/6
Номінальна напруга В/Гц 230/50
Споживання електроенергії Вт 3–45
Регулювання суміші, що постійно 
обертається ✔

Вбудовані гравітаційні гальма ✔

Вбудована гільза датчика ✔

Коефіцієнт енергоефективності < 0,23
Вхідний отвір прісної води, 10 °C і одноразове відведення

HERZ Технічні дані
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WP-FRESH HYDRO 40
  Габарити

Висота мм 400

Ширина мм 600

Довжина мм 302

Вага кг 20

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Швидкість потоку л/хв. 4–40

Мін. дозволена робоча температура °C 2

Макс. дозволена робоча температура °C 95

Підігрів води для побутових потреб бар 10

Завантажувальний насос Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1 Вт

Ізоляція Поліпропілен з пінним наповнювачем

З'єднання для роботи з циркулюванням ✔

Каскадна робота л/хв. 4–160

Вміст води 
Значення PH (беручи до уваги індекс SI) 7–9

Індекс насичення SI (delta ph) -0,2 < 0 < 0,2

Загальна жорсткість [°dH] 6–15

Провідність [мкСм/см] 10... 500

Фільтрація речовин [мг/л] < 30

Вільний хлор [мг/л] < 0,5

Сірководень (H2S) [мг/л] < 0,05

Аміак (NH3 / NH4 +) [мг/л] < 2

Сульфат [мг/л] < 100

Бікарбонат [мг/л] < 300

Бікарбонат/сульфат [мг/л] > 1,0

Сульфід [мг/л] < 1

Нітрат [мг/л] < 100

Нітрит [мг/л] < 0,1

Залізо, розчинене [мг/л] < 0,2

Манган [мг/л] < 0,1

Вільна агресивна вугільна кислота [мг/л] < 20

МОДУЛЬ 
прісної води

ТЕПЛОВІ НАСОСИ Й СИСТЕМИ



БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ОПАЛЕННЯ

З А СУ Ч АС Н О Ю Т Е Х Н ОЛ О ГІЄ Ю!

 ШТАБ-КВАРТИРА:
HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423 Пінкафельд
Австрія
Тел.: +43(0)3357/42840-0
Факс: +43(0)3357/42840-190
Ел. пошта: offi  ce-energie@herz.eu
Вебсайт: www.herz.eu

 ВІДДІЛ ЗБУТУ:
HERZ Armaturen GmbH
Fabrikstraße 76, 71522 Бакнанг
Німеччина
Тел.: +49(0)7191/9021-21
Факс: +49(0)7191/9021-79
Ел. пошта: zentrale-bk@herz.eu
Вебсайт: www.herz.eu

d01-2019

 Право на помилки, описки, типографічні помарки й технічну модифікацію виробник залишає за собою! Дані про наші вироби не містять гарантованих 
характеристик. Вказані системи скидання з ілюстраціями залежать від типу установки й доступні лише на замовлення. У разі розбіжностей у комплекті поставки 
переважну силу має інформація в поточній пропозиції. Усі зображення є умовними й слугують лише як приклад використання виробів.

 Ваш партнер:

 >100
країн світу

 >120   років досвіду

 >3000  співробітників


