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AQUACOM
talaj-víz hőcserélő
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Nyomás veszteség Aquacom
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T Aquacom - « T »  konstans
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Adott egy 10° C  glycol/víz  feltőltés 
Például: egy átlagos házban a hővisszanyerős szellőztető egység a 
második sebbesség fokozaton (+/- 250m ³ / h). Nyáron az Aquacom a 
külső levegő hőmérsékletét 30° C-ról 20° C-ra hűti le. Télen az Aqua-
com a külső levegő hőmérsékletét -10° C-ról +2,5° C-ra melegíti fel.

AQUACOM

Légszállítás max 500m³/h de aer 
Áram csatlakozás 230Vac/50Hz
Áramfelvétel           8W
COP ca. 200
Suly 35kg
Kollektorhossz 200M

•	8W elektromos energiával 1,5 kW energia érhető el;
•	Bármely, max 500 m ³/ h légszállítású, 

hővisszanyerős szellőztető egységhez 
csatlakoztató;

•	Növeli bármely hővisszanyerős szellőztető 
egység hatásfokát;

•	Saját vezéréssel rendelkezik mely szükség esetén 
indítja-állítja, csökkentve a primer energia 
fogyasztást;

•	EC A energetikai osztályú pompával és 
G4-es filterrel van felszerelve biztosítva a 
hővisszanyerős szellőztető egység védelmét;

•	Könnyen szerelhető minden egy dobozban van 
(pompa, vezérlés, érzékelők, filterek, szellőztető, 
radiátor, levegöztető, voluméter és  tágulási 
tartály);

•	Jobbos vagy balos szerelhetőség, és felső vagy 
oldalsó levegő csatlakozási lehetőség;

•	Az aránylag vékony, Ø 25mm kollektornak 
köszönhetően könnyű szerelhetőség;

•	Tiszta és vonzó megoldás;
•	Könnyen karbantartható, beépített kondenzvíz 

elvezetőnek köszönhtően.

ELŐNYÖK

MIÉRT VÁLASSZUNK TALAJ-VÍZ HŐCSERÉLŐT

A téli időszakban, amikor a hőmérséklet 0°C alá süjed a 
hővisszanyerős szellőztető egységek átkapcsolnak téli 
üzemmódba elkerülve a fagyveszélyt. Ez úgy valósul 
meg, hogy a frisslevegő ellátás kissebb lesz, aminek 
következtében egyenlőtlenség lép fel az elszívott- és 
befujt levegő mennyiség között. Egy másik fagyvé-
demi lehetőség a befújt levegő előmelegítése elek-
tromos eszkőz segítségével.  Ez általában  1 - 2kWh-os 
előmelegítő ami 0°C alatt bekapcsol. A nyári időszak-
ban amikor a külső hőmérséklet magasabb, a befújt 
friss levegő a kívántnál melegebbé teszi a benti le-
vegőt. Az Aquacom eme problémákra kínál megoldást, 
minimális energia ráfordítással.

MIÉRT AQUACOM?

Az Aquacom a hővisszanyerős szellőztető egységeknek 
továbbítja a föld hőmérsékletét (mely nyáron hide-
gebb és télen melegebb mint a légkőri hőmérséklet).  
A hőátadás, egy víz és glikol keverékkel feltöltött, 
100-200 m hosszú  kollektoron  keresztűl valosúl meg, 
melyet 1-2 m mélységbe kell elhelyezni. Az Aquacom 
egység saját vezérlő egysége lehetővé teszi bárme-
ly hővisszanyerős egységhez való csatlakoztatását. A 
vezérlőegység a gyári beállítások alapján és a külső 
hőmérséklet függvényében vezérli a hőszivattyut. 
A kollektorban levő folyadék hőmérséklete megkö-
zelítőleg akkora lesz mint a föld hőmérséklete és ez a 
hőmérsékletű folyadék egy radiátoron keresztül adja át 
a ezt az energiát a bemenő friss levegőnek (ami télen 
melegebb illetve nyáron hidegebb).  Az Aquacom, 
bármely hővisszanyerős szellőztető egység hatásfokát 
növeli.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:

Felhasználás:  Családi házakba ideális megoldás:
  - Jobbos-balos szerelhetőség 
  -  Levegőcsatlakozás akár fennt 
   akár oldalt.
Anyaga:  A szerkezet doboza galvanizált fém
 ből készűlt, pórszort fémfestékkel 
 festve. 
 Fém hőcserélő.
Levegő csatlakozás:  Ø 180mm
Vezérlés:  Integrált vezérlő egysége lehetővé 
 teszi bármely, max 500 m ³/ h 
 légszállítású, hővisszanyerős 
 egységhez való csatlakoztatását. 
Pompa:  EC A energetikai osztály
Kollektor:  PE, Ø 25mm cső


