
Fűtő hőszivattyúk 

Az energiaárak növekedésével előtérbe kerülnek a meglévő épületek - intézmények, 
panelépületek, lakóépületek - fűtési rendszereinek felújítása. Ezen épületek általános jellemzője, 
hogy magas hőmérsékletű fűtési rendszerrel (radiátor,légtechnika) vannak ellátva. 
  
Jelentős költségmegtakarítást érhetünk el, amennyiben ezen rendszerekhez a VAPORLINE 
hőszivattyú típusokat alkalmazzuk, hiszen nem szükséges költséges alacsony hőmérsékletű 
hőleadó rendszert kialakítani. A megfelelő állapotú meglévő hőleadó rendszerre közvetlenül lehet 
a hőszivattyús rendszert alkalmazni. Természetesen a rákötés körültekintő tervezést, hő- és 
szabályzástechnikai ellenőrzést igényel! Megfelelő méretezés és szabályozás esetén az elérhető 
SPF érték ezen hőleadókkal is igen kedvezően alakul. 
  
A Vaporline hőszivattyúk az igényeknek megfelelően készülnek csak fűtő kivitelben, amely igény 
esetén passzív hűtéssel kombinálható 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

hőszivattyúk 

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

 

Folyadék-víz hőszivattyúk 

• Ellátandó funkciók: Fűtés 
• Zárt szondás hőnyerési módokhoz. /földhő szonda,kollektor,tószonda/ 

 
 

 

 

 

 

 

A hőszivattyúk műszaki jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 9-50kW 
• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 

 

 

 

 

 



 

VaporlineGBI(66;80;96)-H hőszivattyúk 

Vaporline GBI (66;80;96)-H 

 

Folyadék-víz hőszivattyúk 

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

 
 

 

 

 

A hőszivattyúk jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• 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 

 



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

hőszivattyúk 

Víz-víz hőszivattyúk 
• Ellátandó funkciók: Fűtés 

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

 
A hőszivattyúk jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 



• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• 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)-H hőszivattyúk 

Víz-víz hőszivattyúk 

• Ellátandó funkciók: Fűtés/ 
• Nyitott, kutas hőnyerési módokhoz /Kút, felszíni víz,elfolyó termálvíz/ 
• Két kompresszoros teljesítmény szabályozott kivitel 
 

 

A hőszivattyúk jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• 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 
 

 

 


