
Wentylator Panasonic DC1

Sprężarka inwertorowa Matsuhita DC2

Kontroler Carell EEV + EVD3

Parownik4

Grzałka karteru5
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Schemat instalacji Specyfikacja techniczna

zawór mieszający6
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Nr

nazwa

Symbol

aut. zawór odpowietrzający

filtr siatkowy

pompa wody

zbiornik wyrównawczy

zawór nadmiarowy ciś./temp.

GrzejnikMV1

MV3

BUFOR
 CO

ZASOBNIK 
CWU

P1

P0

MV2 P2

M2

M1

klimakonwektor

Grzejnik

Venus inverter

V/Hz/Ph 220-240/50/1
R410A

kW 12.6
W/W 4
kW 4.2/12.6
W 896/3160

W/W 4.0/4.91
kW 8.03

W/W 2.4

kW 3.76/8.03

W 1237/3693
W/W 2.17/3.03

kW 10.3
W/W 3.32
kW 4.29/10.37
W 926/3126

W/W 3.32/4.74
kW 7.9

W/W 2.65
kW 2.34/7.91
W 974/2982

W/W 2.40/3.03
bar 38

Typ Podwójna inverterowa

Ilość/System 1
Ilość 1
Strumień powietrza m3/h 4100
Moc znamionowa W 120
Powierzchnia wymiennika m2 1.5
Lamele 2 rzędy - 14
Średnica rury Inch 3/8 O.D.

Poziom hałasu w środku/ na zewątrz dB(A) 30/56
Typ Płytowy wymiennik ciepła

Spadek ciśnienia wody kPa 40
Połączenie rur Inch G1"
Min. przepływ wody 0.37
Zalecany przepływ wody 0.61
Max. przepływ wody 0.73
jednostka zewnętrzna mm 1123 × 400 × 1195
Jednostka wewnętrzna mm 765 × 280 × 509
jednostka zewnętrzna mm 1160 × 490 × 1355
jednostka wewnętrzna mm 870 × 350 × 600
jednostka zewnętrzna Kg 55
jednostka wewnętrzna Kg 113
jednostka zewnętrzna Kg 60
jednostka wewnętrzna Kg 123

Waga netto

Waga brutto

Dopuszczalny przepływ wody L/S

wymiary netto(L×B×H)

wymiary brutto (L×B×H)

Sprężarka

Wentylator

Wymiennik lamelowy

Wymiennik ciepła po stronie 
górnego źródła

Moc chłodnicza Min./Max.(4)

Moc chłodnicza pobrana Min./Max.(4)

E.E.R Min./Max.(4)

Maksymalne ciśnienie w obiegu

Moc pobrana Min./Max.(3)

E.E.R Min./Max.(3)

Maksymalna moc chłodnicza(4)

E.E.R(4)

C.O.P Min./Max.(2)

Maksymalna moc chłodnicza(3)

E.E.R (3)

Moc chłodnicza Min./Max.(3)

Maksymalna moc grzewcza(2)

C.O.P (2)

Moc grzewcza Min./Max.(2)

Moc pobrana  Min./Max.(2)

C.O.P (1)

Moc grzewcza Min./Max.(1)

Moc pobrana Min./Max.(1)

C.O.P Min./Max.(1)

Model
Zasilani

Czynnik chłodniczy

Maksymalna moc grzewcza

Note:  

(1) Warunki grzewcze: temperatura wody na wejściu/wyjściu: 

      30 /35 , temperatura otoczenia: A 7 ;

(2) Warunki grzewcze: temperatura wody na wejściu/wyjściu:    

      30 /35 , Ambient temperature: A -15 ;

(3) Warunki chłodnicze: temperatura wody na wejściu/wyjściu: 

      23 /18 ,temperatura otoczenia: 35 ;

(4) Warunki chłodnicze: temperatura wody na wejściu/wyjściu: 

      12 /7 ,temperatura otoczenia 35 .

(5) Testry przeprowadzono wg normy EN14511-2007.

nazwa

klimakonwektor

woda z sieciwoda z sieci
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Cechy główne
Najnowszy system Venus inverter został zaprojektowany z myślą o
maksymalnej oszczędności energii, poprzez wysoką ocenę SCOP, 
jak również jego zdolności do łączenia różnych technik grzewczych, 
aby stale optymalizować zapotrzebowanie energii przez cały układ. 
Inteligentny system zarządza całym układem, pozwalając na 
współpracę z innymi systemami, w celu zaspokojenia złożonych 
potrzeb dla różnych instalacji oraz wysoce skutecznego działania a 
także minimalnego zużycia energii.

Funkcja krzywej grzewczej
Korzystanie z krzywej grzewczej  pozwala tak 
zaprogramować system, aby zapewnić optymalny poziom 
komfortu użytkown-ikom,Jednostka dostosowuje pracę w 
zależności od zapotrzebowanie na ciepło, zmieniających się 
poziomów izolacji itp. Venus inverter system nieustannie mon-
itoruje i  reguluje temperaturę na wyjściu z pompy, w oparciu 
o temperaturę otoczenia, aby zapewnić największy komfort w 
pomieszczeniach mieszkalnych.

Podwójna nastawa temperatury
Różne systemy grzewcze wymagają różnej temperatury wody, tak 
jak na przykład w przypadku systemów ogrzewania podłogowego i 
grzejnikowego. Nowoczesny system Venus inverter zapewnia 
użytkownikom możliwość nastawy dwóch oddzielnych krzywych 
grzewczych dla dwóch różnych temperatur. Krzywa niskiej 
temperatury dla ogrzewania podłogowego oraz krzywa wysokiej 
temperatury dla grzejników. Kiedy następuje zapotrzebowanie na 
wysoką temperaturę wody,jednostka Venus inverter załącza 
krzywą wysokiego zapotrzebowania na ciepło. Kiedy kończy się 
zapotrzebowanie na wysoką temperaturę wody, system 
automatycznie przełącza na krzywą niskiego zapotrzebowania na 
ciepło, z  niższą nastawą temperatury dla bardziej ekonomicznej i 
energooszczędnej pracy. 

Jednostka Venus inverter wykorzystuje funkcję automatycznego 
przełączania trybu ogrzewanie/chłodzenie, aby umozliwić użytkown-
ikowi prawdziwie bezobsługowe automatyczne działanie systemu. 
Użytkownik może wybrać, czy ustawić ten tryb do funkcjonowania 
w oparciu o temperaturę otoczenia, temperaturę w pomieszczeniu, 
lub wejście sygnału z innych urządzeń zewnętrznych.

Zużycie energii w godzinach szczytuAutomatyczne przełączanie w tryb grzania/chłodzenia

Wbudowana funkcja wakacji pozwala zaprogramować  system tak 
aby pracował poniżej wartości minimum, w czasie pomiędzy wy-
jazdem a powrotem z wakacji. Przy uruchomieniu tej opcji system 
Venus inverter pracuje tak aby zapewnić minimalną wymaganą 
temperaturę co pomaga zaoszczędzić maksymalną ilość energii. 
System powróci do normalnej nastawy pod koniec okresu pracy 
programu ‘wakacje’, tak aby mieszkańcy po powrocie byli przy-
witani komfortową temperaturą w mieszkaniu, oraz ciepłą wodą 
użytkową.

Funkcja wakacji

Ekonomia

W tej funkcji Venus inverter system reguluje temperaturę 
wody na 
wyjściu lub 
temperaturę pokoju 
aby oszczędzić 
energię, oraz obniżyć
 głośność pracy 
urządzenia, poprzez 
redukcję prędkości 
wentylatora, dla 
lepszego komfortu 
spania.

Funkcja spania

W niektórych krajach lub regionach, przedsiębiorstwa
energetyczne zachęcają ludzi do mniejszego korzystania z
energii w godzinach szczytu, poprzez dostosowywanie ceny w
zależności od pory dnia. System Venus inwerter ma zdolność
do odbierania sygnałów powiązanych z zakładem en-
ergetycznym i dostosowywać jego funkcjonowanie, a nawet
zaprzestać działania po otrzymaniu sygnałów. Gdy ta funkcja
jest włączona, użytkownik może skonfigurować działanie
pompy wody i sygnału sterującego do innych urządzeń grzew-
czych takich jak kocioł gazowy lub kocioł olejowy. Funkcja ta
jest doskonałym narzędziem do maksymalnej oszczędności
energii.

Funkcja kontroli temperatury w pomieszczeniu
Oprócz funkcji kontrolowania temperatury wody, 
użytkownicy mogą także kontrolować temperaturę bazując 
na temperaturze pomieszczeć. W tym trybie urządzenie 
Venus inverter będzie tak sterować pracą pompy, aby 
osiągnąć i utrzymać temperaturę wybraną dla 
pomieszczenia.

Funkcja kompensacji temperatury
Kiedy wykorzystywana jest funkcja kontroli temperatury wody, 
użytkownicy wciąż mogą podłączyć opcjonalny czujnik temper-
atury w pokoju, aby  system Venus inverter automatycznie  
regulował temperaturę wody na wylocie bazując na różnicy 
temperatur pomiędzy  temperaturą zadaną, a rzeczywistą tem-
peraturą w pomieszczeniu.
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zużycie energi  
miejskiej

Czas

Kiedy spada temperatura otoczenia na zewnątrz
 budynku, sprawność pomp obniża się.
 W niektórych krajach bądź regionach,
 kiedy temperatura spada poniżej określonej
 temperatury, użytkowanie innych źródeł
 ogrzewania takich jak ogrzewanie gazowe,
 może stać się bardziej ekonomiczne od 
pompy ciepła. Venus inverter umożliwia
użytkownikowi zatrzymać pracę pompy oraz
 przełączyć na inne źródło zasilania kiedy temperatura otoczenia spadnie 
poniżej określonego poziomu.

Funkcja ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa posiada najwyższy 
priorytet w każdym systemie ogrzewania 
(jeśli jest w zestawie) . Venus inverter
system oferuje zwiększony 2-stopniowy 
system logiczny podgrzewania wody, który 
dostosowuje się do aktualnego zapotrze-
bowania. Użytkownik może wybrać  aby 
system utrzymywał wyższą temperaturę 
wody, podczas niewielkiego 
zapotrzebowania na ciepło, oraz średnią  
temperaturę podczas wysokiego za-
potrzebowania na ciepło.
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Błędy systemu
Jeśli system Venus inverter wykryje błąd, jego kod wyświetli się na 
panelu wyświetlacza. Jeśli jest on niewielki i nie wpływa negaty-
wnie na system, to urządzenie wciąż będzie pracować w trybie 
bezpiecznej pracy. Jednak, jeśli błąd może skutkować powstaniem 
stanu niebezpiecznego, system zostanie wyłączony i nie rozpocznie 
pracy, dopóki błąd nie zostanie usunięty.

Aktualizacja systemu
Venus inverter system wyposażony jest w port USB, 

aby umożliwić aktualizowanie i ulepszanie systemu.

Parametry nastaw dla instalatora
System umożliwia instalatorowi zaprogramować pewne 
restrykcyjne ustawienie niektórych parametrów, aby zapewnić
bezpieczne i efektywne działanie systemu.

Wyświetlacz stanu pracy jednostki
Instalator oraz użytkownik mogą wyświetlić stan pracy 
jednostki w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu(napięcie 
pracy/aktualne, przepływ wody, pojemność jednostki, 
współczynnik COP, odczyt temperatur, system wysokich i 
niskich ciśnień itd.

Integracja z urządzeniami 
zewnętrznymi
Venus inverter system umożliwia podłączenie
zewnętrznych urządzeń. System sterowania jest 
zintegrowany z standardem MODBUS, który 
może reagować z sygnałami o napięciu 0÷10V 
pochodzących z innych urządzeń.
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Zawór 3-drogowy

Wymiennik płytowy SWEP V

2

wewnętrzny PCB
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