RuralECO
POMPA DE
CĂLDURĂ
GEOTERMALĂ

4 -18 kW

CUM FUNCȚIONEAZĂ POMPA
DE CĂLDURĂ PICOENERGY
În esență, pompa de căldură funcționează ca un
frigider, numai că principiul este inversat.
Pompa de căldură preia energie calorică la
temperatură scăzută dintr-o sursă precum
solul, apa sau aerul și degajă căldură la o
temperatură mai ridicată în mediul care
trebuie încălzit.
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Pompa de căldură geotermală folosește energia solară înmagazinată
în sol. Această energie solară este disponibilă în permanență, indiferent de momentul zilei sau de anotimp. Mai exact, această energie
este nelimitată, deoarece se regenerează continuu. Grație temperaturii sale relativ constante, solul este o sursă excelentă de căldură.
La o adâncime de aproximativ 1 metru, fluctuațiile de temperatură
sunt foarte mici, indiferent de cât de rece este deasupra solului.
Pentru preluarea energiei termice, se folosește fie un colector plan
(un sistem de conducte de mare suprafață, așezat la o adâncime de
1 metru), fie o sondă geotermală, prin forare la adâncime (între 30 și
150 de metri).

POMPA DE CĂLDURĂ
FOTOVOLTAICĂ
Cea mai remarcabilă calitate a pompei de căldură
PicoEnergy este eficiența. Folosind o tehnologie
avansată, pompa de căldură transformă un
kilowatt-oră de electricitate în cinci kilowați-oră
de energie termică și adesea chiar mai mult.
Astfel, costurile de exploatare sunt reduse
semnificativ în comparație cu sistemele de
încălzire convenționale.

Tehnologia ingenioasă a controlerului
PicoEnergy cu ecran tactil face posibilă utilizarea electricității autogenerate cu sistemul
fotovoltaic propriu pentru încălzirea sau
răcirea spațiului casnic.
Pompa de căldură își modulează automat
ritmul de lucru la puterea generată de sistemul
fotovoltaic. Astfel, energia electrică gratuită
generată de sistemul fotovoltaic poate fi
folosită cu maximum de eficiență pentru
încălzirea spațiului casnic, a unei piscine, precum și pentru prepararea apei calde menajere.

Interfața PicoEnergy
cu ecran tactil AP420

AVANTAJE
• Autoconsumul maxim al energiei
fotovoltaice gratuite
• Gradul ridicat de confort
• Siguranța alimentării cu energie pe
termen lung cu cele mai mici costuri
• Întreținerea minimă

AUTOREGLAREA INTELIGENTĂ A PUTERII
Invertorul de putere al pompei PicoEnergy este o inovație
tehnologică deosebită în domeniul pompelor de căldură. Principiul este foarte simplu: invertorul reglează energia utilizată în
funcție de necesarul spațiului de încălzit. Astfel, eficiența este
îmbunătățită cu aproximativ 20%, iar durata de viață a compresorului este prelungită, grație unui număr mult mai mic de cicluri
de pornire.

NOUA TEHNOLOGIE DE INJECȚIE
Deoarece pompa de căldură cu invertor își modulează constant
parametrii de funcționare, trebuie acordată atenție specială
soluțiilor de prevenire a supraîncălzirii. Sistemul de control complet nou al acestor pompe de căldură funcționează pe bază de
modelizare și reprezintă rezultatul mai multor ani de experiență.
Reactanța este adaptată în mod proactiv la viitoarele modificări
ale turației, maximizând astfel eficiența pompelor de căldură.

SMART GRID
Pompele de căldură PicoEnergy sunt deja compatibile cu sistemul
Smart Grid. Asta înseamnă că vei putea profita de rețelele de
electricitate ale viitorului pentru a-ți reduce costurile cu energia
electrică. În intervalele de timp în care se consumă mai puțină
energie, prețul acesteia este mai mic. Prin urmare, este bine ca
pompa de căldură să fie activă în astfel de perioade. Sistemul de
comandă inteligent PicoEnergy se ocupă automat de acest aspect.
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INTERNET INSIDE
@

Toate pompele de căldură PicoEnergy sunt echipate cu noua
tehnologie Internet Inside. Astfel, poți să îți comanzi pompa de
căldură direct de pe telefon, tabletă sau computer. În cazul unor
eventuale ieșiri din parametrii optimi de funcționare, pompa de
căldură semnalează automat acest lucru montatorului selectat.
Cu tehnologia Internet Inside, se pot efectua reglaje și setări fără
a fi nevoie de prezența specialistului la fața locului. Acest lucru
înseamnă economie de timp și bani.

INTEGRAREA SISTEMELOR EXTERNE
Sistemul de comandă inteligent al pompei de căldură PicoEnergy
permite integrarea cu ușurință a unui sistem fotovoltaic, a unui
sistem solar și a unui sistem de automatizare a întregii locuințe. În
cazul integrării unui sistem fotovoltaic, se poate utiliza electricitatea generată atât pentru încălzirea spațiului, cât și pentru prepararea apei calde menajere, preferabil în regim de autoconsum.
Energia generată este injectată în rețeaua de electricitate numai
după ce acumulatorul de apă caldă menajeră și spațiul casnic ating
temperaturile corespunzătoare.

CONCEPT
DE TOP
Calitatea unei pompe de căldură depinde direct de
conceptul de construcție a sistemului. PicoEnergy
propulsează mereu dezvoltarea sa spre orizontul
optim!
Astfel, reușim să oferim sisteme de încălzire de
maximă eficiență, testate și confirmate permanent
de institute de testare independente autorizate.

AVANTAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlul inteligent al puterii
Eficiența maximă a sistemelor de pompe de căldură
Tehnologiile inovatoare și în domeniul sistemelor de
control
Tehnologia cu invertor
Soluțiile de vârf pentru prevenirea
supraîncălzirii
Optimizarea autoconsumului
de energie fotovoltaică
Funcțiile Smart Grid avansate
Integrarea sistemelor externe
Interfața LAN din fiecare pompă de căldură
Ecranul tactil ușor de utilizat

SURSA DE ENERGIE
COLECTORUL DE
SUPRAFAȚĂ
SOLUȚIE GLICOLATĂ
Curtea propriei locuințe reprezintă o sursă de energie gratuită și
inepuizabilă. Soarele, ploaia și energia geotermală îți transformă
curtea într-un acumulator de energie gratuită pe tot parcursul
anului. Colectoarele plane sunt formate dintr-o rețea de conducte,
similară unei rețele de încălzire în pardoseală, poziționată orizontal
la o adâncime de aproximativ 1 metru în sol. Suprafața de colectare necesară depinde de necesarul de căldură al
clădirii și de conductivitatea termică a solului.
Pentru o clădire familială de talie medie,
această reprezintă cam o dată și jumătate
din spațiul casnic ce trebuie încălzit.
6/7

SURSA DE ENERGIE
FORAREA LA ADÂNCIME
SONDĂ GEOTERMALĂ
Pentru sondele geotermale, se folosește un amestec de antigel,
soluția glicolată, care circulă printr-o conductă de plastic în circuit
închis. Sondele geotermale au nevoie de o suprafață minusculă de
teren. La o adâncime de peste 10 metri, temperatura
solului este relativ constantă pe tot parcursul anului
și nu este influențată de fluctuațiile de temperatură
sezoniere, astfel că sondele geotermale sunt foarte
eficiente în special iarna, la temperaturi scăzute.
Pe timp de vară, sunt ideale pentru răcire. Lungimea
sondei și, prin urmare, adâncimea forajului depind de necesarul de
căldură al clădirii și de conductivitatea termică a solului. Pentru o
clădire unifamilială nouă cu suprafață medie, adâncimea necesară
este de circa 100-120 de metri.

SURSA DE ENERGIE
APELE FREATICE
Dacă te afli într-o zonă cu ape freatice la o adâncime potrivită și
în cantitate suficientă, beneficiezi de o sursă excelentă de energie
pentru pompa de căldură. Grație temperaturii constante între 7 și
12 °C a apelor freatice, te poți bucura de cel mai ridicat nivel de
eficiență chiar și la cele mai scăzute temperaturi exterioare.
Cele două puțuri necesită puțin spațiu, fiind ideale pentru terenurile mici. Cu acest sistem, pompa de căldură este folosită nu doar
pentru încălzirea spațiului de locuit, ci și pentru răcirea acestuia,
asigurând un ambient interior plăcut pe tot parcursul
anului. Răcirea se realizează tot prin intermediul
sistemului de încălzire. Căldura extrasă din spațiul
de locuit este transferată în apa freatică prin
intermediul pompei de căldură.

GARANȚIE
EXTINSĂ
Profită de expertul în energie geotermală, grație tehnologiei moderne a pompei de căldură.
Pompele de căldură PicoEnergy sunt rezultatul a peste 35 de ani de experiență în acest domeniu și al colaborării pe segmentul sistemelor de comandă cu pionierul de talie mondială KEBA.
Produsele noastre satisfac cele mai riguroase cerințe
de calitate. Astfel, ne este la îndemână să oferim,
pe lângă garanția standard, și garanții extinse.
Poți alege prelungirea garanției cu

3 ani,
5 ani sau
10 ani
Garanții extinse

CERTIFICAT
p e n t r u

p o m p a

d e

c ă l d u r ă

Garanție extinsă de 3 ani
Garanție extinsă de 5 ani
Garanție extinsă de 10 ani
Tip: .........................................................................................................
Perioada de garanție: .....................................................................
Beneficiarul: .......................................................................................
Adresa: .................................................................................................
Codul poștal/Orașul: ......................................................................

la toate materialele. *
Director
PicoEnergy GmbH & Co KG

* Consultă lista de prețuri PicoEnergy actuale și condițiile de garanție aplicabile la momentul actual

Partener de distribuție

Poți solicita broșurile noastre de prezentare fără nicio obligație.

HAVASI SERV CONSTRUCT SRL
Bulevardul Lucian Blaga 43
440237 Satu Mare • Romania

E-Mail: contact@hscinstalatii.ro • www.havasiinstalatii.ro
Broșura Pompa de
căldură
UrbanECO, 2-6 kW

PicoEnergy GmbH & Co KG
A-4812 Pinsdorf • Tel. +43 (0) 7612/ 20 806
E-Mail: office@picoenergy.at • www.picoenergy.at

Broșura Pompa de
căldură ECOAir Premium,
2-17 kW

Broșura Pompa de
căldură
ECOAir, 4-34 kW
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