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AQUACOM
solului schimbător de 
căldură sol apa
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Cădere de presiune Aquacom
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Mai sus avem o alimentare glicol / apă, cu o temperatură de 10 ° C.
De exemplu: într-o casă medie, cu unitate de recuperare de căldură, 
la viteza 2 (+ / - 250m ³ / h). In timp verii  Aquacom va răci tempera-
tura aerului  exterior de la 30 ° C la 20 ° C. În timpul iernii Aquacom va 
încălzi temperatura aerului  exterior de la -10 ° C până la 2,5 ° C.

AQUACOM

Volum  max 500m³/h de aer  
Voltaj 230Vac/50Hz
Putere 8W
COP ca. 200
Greutate 35kg
Lungime tub colector 200 m

•	Cu energie de 8W, puteți obține până la 1,5 kW;
•	Poate fi folosit în combinație cu orice unitate 

de ventilație cu recuperare de căldura până la  
500m³ / h;

•	Crește eficiența energetică a unității de 
recuperare de căldură;

•	Are comanda proprie care-l pornește doar când 
este necesar, limitând consumul de energie 
primară;

•	Are o pompă energetic eficientă de categoria 
EC A și un filtru G4 pentru protecția unității de 
ventilație cu recuperare de căldura;

•	Este ușor de instalat, totul este inclus intr-o 
singura unitate (pompa, unitate de comandă, 
senzori, filtre, unitatea de ventilare, baterie, 
supapa de aerisire, volumetru si vas de 
expansiune);

•	Posibilitatea de a fi pe dreapta sau pe stânga, 
și cu conexiunea de aer pentru unitatea de 
ventilație cu recuperare de căldura atât pe partea 
de sus cât și pe laterale;

•	Este ușor de instalat datorită colectorului relativ 
subțire (25 mm),;

•	Este o soluție igienică și atractivă;
•	Este ușor de întreținut: condensul ce se dezvoltă 

în Aquacom, este canalizat printr-o scurgere 
incorporata.

BENIFICII

DE CE SĂ ALEGI UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ 
SOL APĂ

În timpul iernii, din cauza temperaturii de sub 0°C, 
unitățile de recuperare de căldurii comută automat la 
protecția împotriva înghețului având  mod de  lucru la 
temperaturi scăzute din exterior. Ceea ce inseamnă o 
aprovizionare  mai mică cu aer fața de  cel evacuat.  O 
altă posibilitate a protecției împotriva înghețului este 
preîncălzirea aerului introdus. Preîncălzitorul electric 
consumă   1 - 2kWh. În timpul verii, prin alimentarea 
cu aer din exterior temperatura din interiorul casei va 
crește, ceea ce este un lucru nedorit.

Schimbătorul de căldură Aquacom, oferă soluții 
pentru problemele menționate mai sus, folosind un 
minim de energie. 

DE CE AQUACOM?

Aquacom, transferă căldura sau frigul din sol  la uni-
tatea de ventilație  cu recuperare de căldură,  prin 
intermediul unei bucle de tub de 100 - 200 de met-
rii. Tubul este umplut cu un amestec de glicol si apă.  
Bucla este  instalata la 1 - 2 metrii adâncime în sol, 
sub nivelul de îngheț.  Aquacom are control propriu, 
ce face posibilă utilizarea în combinație cu orice tip de 
unitate de recuperare a căldurii.  Unitatea de control va 
porni pompa de căldura în funcție de  temperatura ex-
terioară și setările aferente. Temperatura lichidului, se 
va apropia de temperatura solului și va transfera ener-
gia acumulată la o baterie care la rândul ei va transfera 
căldura colectată aerului proaspăt de intrare. Prin folo-
sirea Aquacom, va creste eficiența unități de ventilație 
cu recuperare de căldură.

CARACTERISTICI GENERALE:

Aplicație:  soluție totală pentru case familiare:
  - Montabil stânga-dreapta 
  - Conexiuni de aer la intrare în 
   casă, în partea de sus și laterală.
Material:  Carcasa este confecționata din metal 
 galvanizat, vopsit cu pulbere 
 de metal. 
 Schimbătorul de căldură 
 este din metal.
Conexiuni aer:  Ø 180mm
Control:  Display integrat, ceea ce face posibilă 
 interconectare cu orice tip de unitate 
 de ventilație cu recuperare de căldură 
 cu o capacitate  până la 500 m ³/ m.
Pompa:  Eficiența energetică  EC A
Colector:  tub PE, Ø 25mm


