
A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk 

A zárt,szondás és kollektoros 
rendszerekhez alkalmas hőszivattyú 
típusok 

GBI(09-48)-HACW 

Vaporline GBI (09;13;18;24;33;40;48)-HACW 

Folyadék-víz hőszivattyúk 
·       Ellátandó funkciók: Fűtés-aktív hűtés-HMV előállítás/desuperheaterrel/ 

·      Zárt szondás hőnyerési módokhoz. /földhő szonda, kollektor, tószonda/ 
 

                           

 

A hőszivattyúk jellemzői: 
• Fűtés, aktív hűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Beépített 4 járatú útváltó szeleppel /ellenáramú elpárologtatás hűtési üzemmódban/ 
• Kétoldali áramlásőrrel 
• Dupla alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Az előlapon elhelyezett funkció váltó nyomógombbal (hűtés/fűtés) -szerelve. 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 9-50kW 
• A hűtési teljesítmény: 9-51 kW 
• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 
  

 

 

 



Vaporline GBI(66-96)-HACW hőszivattyúk 

Vaporline GBI (66;80;96)-HACW 

Folyadék-víz hőszivattyúk 

• Zárt szondás hőnyerési módokhoz. /földhő szonda, kollektor,tószonda/ 
• Két kompresszoros teljesítmény szabályozott kivitel 

 
 

A hőszivattyúk jellemzői 
• Fűtés, aktív hűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Beépített 4 járatú útváltó szeleppel/ellenáramú elpárologtatás hűtési üzemmódban/ 
• Kétoldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Az előlapon elhelyezett funkció váltó nyomógombbal (hűtés/fűtés) -szerelve. 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 65-95kW 
• A hűtési teljesítmény: 63-101 kW 
• HMV teljesítmény: 10-14 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 

 

 



A nyitott, kutas rendszerekhez és hulladékhő hasznosításhoz alkalmas 
hőszivattyú típusok 
 
 

GWI(09-48)-HACW hőszivattyúk 

Vaporline GWI (09;13;18;24;33;40;48)-HACW 

Víz-víz hőszivattyúk 

• Nyitott,kutas hőnyerési módokhoz /Kút, felszíni víz,elfolyó termálvíz/  



 
 

A hőszivattyúk jellemzői 
• Fűtés, aktív hűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Beépített 4 járatú útváltó szeleppel/ellenáramú elpárologtatás hűtési üzemmódban/ 
• Kétoldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Az előlapon elhelyezett funkció váltó nyomógombbal (hűtés/fűtés) -szerelve. 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel,külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 11-82kW 
• A hűtési teljesítmény: 1 0-69 kW 
• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 

 

 

 

 

 



Vaporline GWI(66;80;96)-HACW 

hőszivattyúkl 

Vaporline GWI (66;80;96)-HACW 

Víz-víz hőszivattyúk 

·        Nyitott, kutas hőnyerési módokhoz /Kút, felszíni víz,elfolyó termálvíz/ 
·        Két kompresszoros teljesítmény szabályozott kivitel 

  
 

A hőszivattyúk jellemzői 
• Fűtés, aktív hűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Beépített 4 járatú útváltó szeleppel/ellenáramú elpárologtatás hűtési üzemmódban/ 
• Kétoldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Az előlapon elhelyezett funkció váltó nyomógombbal (hűtés/fűtés) -szerelve. 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 73-170kW 
• A hűtési teljesítmény: 71-111 kW 
• HMV teljesítmény: 10-14 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 



 


