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ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

EXOAIR POLARIS
Euronom on turule toonud uue põlvkonna soojuspumbad. Nagu 
kõigi oma toodete puhul, iseloomustavad Euronomi soojuspumpasid 
kvaliteetsed materjalid, usaldusväärsus ja optimaalne jõudlus.

• Roostevaba teras
• 2 suurust: 10 kW ja 20 kW
• Lihtsasti kasutatav integreeritud juhtpaneel
• Ülitõhus kaheastmeline spiraalkompressor
• Kasutatav kuni -25 °C välistemperatuuril
• Veetemperatuur kuni 60 °C
• Tõhus heliisolatsioon koos eraldi kihiga kompressoril
• Lisavõimalustena toaekraan ja täielik küttesüsteemi 

juhtimine
• Elektrisoojendi on soojuspumbalt vahetult juhitav

POLARIS 10 | POLARIS 20

ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD



11

Södra vägen 66 • SE-392 45 Kalmar
Phone +46 480 - 221 20 • info@euronom.se • www.euronom.se

RESELLER:

®

POLARIS 10 | POLARIS 20
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Exoair Polaris on õhk-vesi soojuspump, mille võib ühendada 
kõigi Euronomi tarbeveeboileritega ning vajadusel olemasoleva 
boileri või soojaveemahutiga. Kuna õhk-vesi soojuspumbad on 
aasta ringi välistingimustes, oleme otsustanud ehitada Exoair 
Polaris mudeli täielikult roostevabast terasest. Exoair Polaris on 
varustatud eridisaini järgi tehtud kahekiiruselise ventilaatoriga, 
mida on võimalik välistemperatuurile vastavalt reguleerida. 
Exoair Polaris kasutab tavalistest õhk-vesi soojuspumpadest 
erinevat külmutustehnoloogiat. Kaheastmelisest kompressorist, 
täiendavast soojusvahetist ja paisventiilist koosnev süsteem on 
madalate välistemperatuuride jaoks parim. Garanteerime Exoair 
Polaris seadme toimimise kõrge küttevõimsuse ja kasuteguriga 
kuni -25 °C välistemperatuuril.
Tänu erilisele tehnoloogiale on seadme kõrgeimaks veetem-
peratuuriks 60 °C. Exoair Polaris on saadaval kahes erinevas 
versioonis: 10 ja 20 kW.

Piiramatud võimalused
Ei ole oluline, kas paigaldamisel kasutatakse Euronomi tar-
beveeboilerit, uut kuumaveemahutit või olemasolevat teise 
tootja boilerit. Polaris seadet on võimalik ühendada erinevate 
küttesüsteemidega. Lihtsasti kasutatava ekraaniga varustatud 
intelligentne juhtpaneel võimaldab Teil kasutada soojuspumpa 
samaaegselt mitmel erineval moel:

Juhtimine tagasisideanduri abil
Soojuspumbal on oma andur ning tänu sellele suudab ta juhtida 
boileri temperatuuri. Juhtimisrežiim võimaldab seadmel töötada 
püsitemperatuuril (püsikondensatsiooniga) või soojuspumba 
paneelilt sisestatud küttekõvera alusel muutuval temperatuuril 
(muutuva kondensatsiooniga).

Digitaalne käivitamine
Soojuspumba lülitab sisse ja välja digitaalne signaal. Näiteks 
boileri temperatuuri andur või muu juhtpaneel.

Digitaalne kommunikatsioon
Seadet juhib kas Euronomi tarbeveeboiler või muu CAN-liidesega 
juhtpaneel. Informatsioon ja sätted edastatakse digitaalselt.

Lisaseadmed
Võimalike lisaseadmete hulka kuuluvad häirenäidik, taas-
tamisnupp ning suur eraldi asetsev paneel.

* kõik jõudlusnäitajad vastavad EN14511 nõuetele (välja arvatud punktile -25/45), sealhulgas tsirkulatsioonipumba, ventilaatori ja sulatamise jõudlusnäitajad.                      
Ei vasta EN255 nõuetele. Säilib õigus teha parandusi ilma etteteatamata.

Tehnilised näitajad ExoAir Polaris 10 Exoair Polaris 20

Tootekood 9774704501 9774704701

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) 1205 x (950-1040) x 605 mm 1205 x (1280-1370) x 605 mm

Kaal 145 kg 190 kg

Isolatsioon Kompressori isolatsioon + bituumen/vaht

Toiteallikas 400V N PE

Automaatkaitselüliti 10 A 16 A

Sujuvkäiviti NTC-termistor (standard)

Küttesüsteemi ühendustorustiku mõõt Ø28

Kondensaatori rõhulang 3.5 kPa 5.9 kPa

Madalaim välistemperatuur -25 °C

Maksimaalne pealevoolu temperatuur 60 °C

Külmaaine R404A

Külmaaine kogus 2600 g 3900 g

Jõudlus* ExoAir Polaris 10 ExoAir Polaris 20

Küttevõimsus +7/35 9.85 kW 20.20 kW

Soojustegur (Soojustegur (COP)) +7/35 3.9 3.9

Küttevõimsus +7/45 9.70 kW 19.90 kW

Soojustegur (COP) +7/45 3.0 3.1

Küttevõimsus +2/35 8.40 kW 17.80 kW

Soojustegur (COP) +2/35 3.4 3.5

Küttevõimsus +2/45 8.86 kW 17.60 kW

Soojustegur (COP) +2/45 2.8 2.8

Küttevõimsus -7/45 7.20 kW 15.50 kW

Soojustegur (COP) -7/45 2.4 2.6

Küttevõimsus -25/45 5.10 kW 10.90 kW

Soojustegur (COP) -25/45 1.9 1.9

Lisaseadmed
• Taastamisnupuga häirenäidik
• Exotrol Mini juhtpaneel
• Exotrol Master juhtpaneel

Põhivarustus
• Paigaldus- ja kasutus-
   juhend


