Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

Quatro estações – um
clima de bem-estar.
Calor confortável no inverno, arrefecimento suave
no verão. A bomba de calor variável ROTEX HPSU
reduz as suas despesas de aquecimento a um
mínimo.

"Queremos um sistema de aquecimento confortável
e ecológico na nossa casa. O nosso especialista de
aquecimento recomendou-nos o sistema ROTEX.
A unidade é tão compacta que até poderia ser
montada ao lado da máquina de lavar, permitindonos utilizar o compartimento da caldeira para outra
finalidade. E o sistema solar veio em conjunto, ao
mesmo tempo. Agora desfrutamos todos os dias
do nosso clima de sonho, poupamos nos custos de
aquecimento e contribuímos para o meio ambiente."
Beatrix e Michael Jancic, proprietários de casa
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Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

O seu primeiro passo para a era de
aquecimento renovável:
aquecimento com ar, luz solar e ROTEX.
Uma fonte de calor inesgotável mesmo do lado de fora da
sua porta.
O sol é o nosso fornecedor natural de energia. Tire partido
desta fonte de calor gratuita para a sua casa. Ela situa-se no
calor ambiental, no ar, ou é utilizada como radiação solar
direta. Do nosso ponto de vista, esta fonte de energia é
gratuita e inesgotável. O ROTEX HPSU (HeatPumpSolarUnit)
é um sistema de bomba de calor que explora o calor
ambiental disponível para fornecer calor à sua casa com a
máxima eficiência.

Soluções ROTEX para renovações com radiadores.
Os sistemas de aquecimento mais antigos que usam
radiadores estão concebidos para temperaturas de caudal
mais elevadas (pelo menos 55 °C, até 80 °C). A ROTEX oferece
o HPSUhitemp para esta aplicação. Este funciona com um
segundo circuito de arrefecimento, ou seja, um segundo
estágio do compressor. Este circuito situa-se na unidade
interior, de onde retira calor do circuito de arrefecimento
exterior a uma temperatura de aprox. 25 graus e a aumenta
até aos 80 graus.

Soluções ROTEX para construções novas.
Os novos edifícios modernos precisam sempre de menos
energia de aquecimento e por isso as temperaturas de
ida podem ser mais baixas. A bomba de calor de baixa
temperatura ROTEX HPSU compact é a solução ideal. O
piso radiante é o pré-requisito para poder tirar partido
das vantagens deste gerador de calor de alta eficiência
energética. Pode ser usado como temperatura de superfície
baixa, porque tem uma área de superfície extremamente
grande. A combinação da bomba de calor e do piso radiante
não é apenas sinónimo de maior conforto e custos de
energia mais reduzidos, também pode arrefecer as suas
divisões no verão.

Soluções ROTEX para renovações com dupla vantagem de
conveniência.
Durante a renovação de edifícios existentes, a integração
de um piso radiante é, muitas vezes, uma das primeiras
considerações. A ROTEX oferece sistemas de piso radiante
para a reabilitação rápida e económica de edifícios
existentes.

Fonte de calor

Bomba de calor

Consumidores

Compressor
Ar exterior

Permutador de calor
(evaporador).

Sistema de
aquecimento de
água quente

Válvula de descarga

Permutador de calor
(liquidificador).

O princípio de funcionamento.
Numa bomba de calor ar/água, é utilizado
um compressor de alta eficiência para
"bombear" calor do ar ambiente para o
sistema de aquecimento. Este princípio
corresponde à utilização inversa de um
frigorífico ou sistema de ar condicionado, e
foi testado e comprovado milhares de vezes
no mercado europeu.
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Unidade interior ROTEX HPSU compact

Unidade exterior ROTEX HPSU compact
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O controlo híbrido RoCon. Tudo sob controlo.
O controlador híbrido assume toda a gestão do acumulador
térmico, o coração do sistema de aquecimento híbrido,
para além da função de regulação da bomba de calor.
Esta gestão híbrida abrangente assegura os mais elevados
níveis de eficiência e uma conveniência ótima para efeitos
de aquecimento, água quente sanitária e arrefecimento.
Manuseamento simples e consistente do ROTEX HSPU
compact com uma navegação intuitiva por menus e
controlo através do seu smartphone com a app da ROTEX.
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ROTEX HPSU compact

HPSU compact.
Aplicação flexível de instalação simples.
ROTEX HPSU compact – a classe de alta eficiência.
O ROTEX HPSU compact combina a tecnologia de bomba
de calor de alta eficiência com um acumulador térmico
inovador num espaço mínimo. A gestão eletrónica da
bomba de calor e do acumulador térmico (ISM = Intelligent
Store Management) maximiza a eficiência energética
e, consequentemente, também a conveniência do
aquecimento e da água quente sanitária. A HPSU compact
está "pronta para as redes inteligentes" pelo que está
equipada para o modo de poupança de custos de energia
do dia de amanhã. A produção de água quente sanitária é
realizada com base no princípio do passagem instantânea
e caracteriza-se pela máxima qualidade de higiene. Não
deverá contentar-se com menos.
Unidade interior ROTEX HPSU compact.
Com a nova unidade de bomba de calor, a ROTEX oferece
uma solução completa particularmente compacta e
pioneira. A HPSU compact incorpora a unidade interior
da bomba de calor no acumulador térmico – num
espaço mínimo. O centro de aquecimento completo está
incorporado em apenas 0,36 m2 (HPSU compact 304/308)
ou 0,62 m2 (HPSU compact 508/516). Isto significa que são
flexíveis em termos de escolha do local de montagem e a
sua instalação simples e rápida é garantida.

Clima perfeito: aquecimento no inverno – arrefecimento
no verão.
A HPSU compact não proporciona apenas calor, mas
também arrefecimento quando é necessário. O seu clima de
bem-estar em todas as estações.
Tudo pode ser controlado.
O controlador digital RoCon cumpre as mais rigorosas
exigências. Ele assume toda a gestão do acumulador
térmico, o coração do aquecimento híbrido, para além
da função de regulação do HPSU compact. Esta gestão
híbrida abrangente proporciona os mais elevados níveis
de eficiência e uma conveniência ótima para efeitos de
aquecimento, água quente sanitária e arrefecimento. O
visor apresenta valores e parâmetros em texto claro. Todos
os modos de operação, programas de temporizador e
parâmetros de operação podem ser definidos e modificados
de forma rápida. Os parâmetros importantes do sistema
podem ser acedidos e adaptados de forma personalizada
pelo técnico. A temperatura da água de aquecimento
é regulada de acordo com a temperatura exterior. O
controlador deteta automaticamente o inverno e o verão,
e liga e desliga o modo de aquecimento em função das
necessidades. A operação do controlador é simples e
intuitiva. Este possui temporizadores de ajuste individual
para um controlo conveniente do circuito de aquecimento
e a geração de água quente sanitária, e pode ser ampliado
com um controlador de divisão, que pode ser utilizado de
forma conveniente para controlar e monitorizar o sistema de
aquecimento.

A unidade central híbrida – recetiva a todos os tipos de energia.
O calor de outras fontes também pode ser eficientemente armazenado na
unidade interior HPSU compact. Em conjunto com um sistema solar, também
é suportado por caldeiras a gasóleo, gás e pellets ou fogões a lenha com
recuperador de calor para efeitos de aquecimento e água quente sanitária. Se
não estiver a instalar diretamente um sistema solar, este pode ser reabilitado de
forma rápida e simples, a qualquer momento.
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A unidade exterior.
A unidade exterior extrai calor do ar ambiente que é absorvido
pelo fluido de transferência de calor (refrigerante) e transferido
para a unidade interior. A unidade exterior compacta pode ser
colocada de forma discreta no exterior de novos edifícios ou
edifícios residenciais existentes.
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ROTEX HPSU compact

A bomba de calor de modulação de saída.
Máxima higiene da água. Todos os dias.
O acumulador térmico integrado é higiénico em termos de
água e corresponde à mais recente tecnologia térmica. A
formação de lama, ferrugem, sedimentos ou a multiplicação
das perigosas bactérias de legionella, que pode ocorrer
em depósitos de grande volume, não é possível. As suas
excelentes vantagens em termos de higiene da água foram
confirmadas por um ensaio abrangente, realizado pelo
Instituto de Higiene na Universidade de Tübingen.
O compressor – o coração da bomba de calor.
O compressor de uma bomba de calor pode ser
comparado ao motor de um carro. Ele determina de forma
substancial a eficiência energética de toda a bomba de
calor. A ROTEX faz parte de uma empresa líder e global de
tecnologia de sistemas de ar condicionado e bombas de
calor. Os compressores nas bombas de calor ROTEX são
desenvolvidos e fabricados no grupo. Por isso temos acesso
ao know-how de um líder tecnológico que tem vindo a ser
acumulado da produção de milhões de compressores.
Económico e silencioso como resultado da operação por
modulação de saída.
A necessidade de calor num edifício oscila bastante
em função do tempo que prevalece e dos hábitos do
utilizador. Todas as bombas de calor ROTEX utilizam a
chamada tecnologia inverter. Esta é utilizada para operar o
compressor num modo variável, ou seja, a modulação de
débito da bomba de calor é continuamente adaptada para
dar resposta às necessidades. Na bomba de calor de dois
estágios da HPSUhitemp, esta moderna tecnologia inverter é,
na realidade, utilizada duas vezes.
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Smart Heat Pumps

As suas vantagens com a bomba de calor ar/
água ROTEX HPSU compact.
Máxima eficiência
• Exploração

de energia ambiental renovável e
gratuita do sol e do ar
Tecnologia inovadora
• Intelligent store management (ISM) para a
máxima eficiência energética e a máxima
conveniência de aquecimento e água quente
sanitária
• Controlador eletrónico de operação intuitiva
• Pronto para as redes eléctricas inteligentes
Higiene da água doméstica
• Máximos níveis de higiene como resultado
da separação de armazenamento e água
potável
• Sem sedimentos, sem formação de
legionella
Como se tivesse sido feito para si
• Aquecimento, arrefecimento e água quente
sanitária
• Utilização económica e silenciosa
• Dimensões compactas, instalação simples e
necessidade de espaço mínima
• Aplicação flexível, combinação direta
com sistemas solares ou sistemas de
aquecimento existentes

A etiqueta "Smart Grid Ready" para todas as bombas de calor ROTEX HPSU compact certifica a sua
adequação para a operação controlada pela energia.
Para não sobrecarregar as redes de eletricidade, muitas vezes as turbinas eólicas são desligadas se estiver
a ser produzida mais corrente do que a necessária. Para recolher esses picos de produção são necessários
acumuladores. Os sistemas de aquecimento com bombas de calor podem funcionar como acumuladores. Se
for necessário, pode transformar energia excedente em energia térmica que depois pode ser "armazenada"
num acumulador ou depósito de armazenamento de água quente. Mesmo hoje, os operadores destas redes
podem desligar sistemas de bombas de calor na eventualidade de falta de energia. Para explorar ainda melhor
o seu potencial de armazenamento, a bomba de calor precisa de uma tecnologia de regulação inteligente. Os
utilizadores reconhecer os casos pela etiqueta "Smart Grid Ready".
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Sistema solar:
ROTEX Solaris (opcional)

 omba de calor ar/água
B
ROTEX HPSU compact (unidades
exteriores e interiores)

Ventiloconvetor
ROTEX HP convector
(opcional)

Temperatura ambiente

Piso radiante
ROTEX Monopex

limiar de conforto superior

Temperatura ambiente
com o Comfort 365
limiar de conforto inferior
janeiro
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Temperatura ambiente
sem ar condicionado

dezembro

Casas quentinhas e aconchegantes
no inverno e confortavelmente
frescas no verão.
Com o sistema de aquecimento
ROTEX Comfort 365, pode tirar partido
da sua temperatura de conforto pessoal
em qualquer altura do ano (consulte
a área branca no diagrama) em
todas as divisões. Ajustes de conforto
personalizados num instante.

Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

O seu clima de bem-estar,
dia após dia.
Com o ROTEX Comfort 365.
Temperatura ideal em todas as estações.
O nosso aquecimento é sinónimo de um lar acolhedor. Os
geradores de calor, como uma bomba de calor ar/água,
usam energia ambiental renovável como fonte de calor,
reduzindo assim substancialmente o consumo energético
e os custos. E o ar condicionado durante o verão? São
poucos os edifícios residenciais equipados com unidades
de ar condicionado que proporcionam uma temperatura
confortável em dias bem como noites quentes de verão.
Este é um aspeto que queremos mudar com o nosso novo
sistema de aquecimento que, para além de proporcionar
um aquecimento confortável em toda a casa no inverno,
também proporciona arrefecimento limpo no verão. E tal é
possível de forma eficiente em termos de investimento, sem
custos de abastecimento adicionais – ROTEX Comfort 365.
Calor regenerativo no inverno,
arrefecimento limpo no verão.
Em combinação com o piso radiante ROTEX, a bomba
de calor ROTEX põe os seus talentos especiais à prova.
Durante o arrefecimento, o processo da bomba de calor
é simplesmente invertido, ou seja, o calor é retirado do
edifício e libertado no ambiente. Em seguida, o piso radiante
procede ao arrefecimento propriamente dito da divisão. A
grande superfície proporciona um clima ambiente muito
confortável e sem correntes de ar. Invisível e silencioso,
também durante o arrefecimento.

Conforto máximo e os mais elevados níveis de eficiência –
tudo incluído.
A opção de arrefecimento de série da bomba de calor ar/
água ROTEX permite-lhe tirar partido da função dupla
de aquecimento e arrefecimento nas divisões com piso
radiante, sem gastos nem investimentos adicionais. Os
custos de funcionamento deste conforto adicional são
baixos. Os custos de utilização de 10 a 20 Euros por ano para
o arrefecimento de uma sala com o ROTEX Comfort 365
foram calculados pelo Instituto de Energética de Edifícios na
Universidade de Estugarda.
ROTEX Solaris. Reduz os custos energéticos.
Ao integrar um sistema solar que proporciona suporte
adicional ao sistema de aquecimento no inverno com
energia solar gratuita, o Comfort 365 oferece o máximo
conforto habitacional a custos energéticos mínimos.

Aquecimento e arrefecimento com o
ROTEX Comfort 365.
•	Máximo conforto habitacional 365 dias por ano
•	Soluções de sistema ROTEX personalizadas para
as suas necessidades e restrições do edifício

Combinação engenhosa.
Piso radiante e ventiloconvetor.
Nas divisões sem piso radiante, é utilizado o convetor
ROTEX HP, que também possui uma função dupla de
aquecimento e arrefecimento. Caso nem todas as divisões
estejam equipadas com piso radiante este é o complemento
ideal para a bomba de calor ROTEX. O funcionamento
particularmente silencioso permite a aplicação mesmo em
quartos. O controlador de temperatura eletrónico integrado
assegura uma atmosfera ideal em todas as divisões.
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Consumo de energia mensal de uma casa unifamiliar média
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Utilização de energia solar paraágua quente sanitária e aquecimento
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ROTEX Solaris: use a energia do sol e
poupe custos.
O gráfico mostra quando e quanto
o sistema solar ROTEX suporta o
aquecimento e a geração de água quente
sanitária. Em combinação com uma
bomba de calor ROTEX, que também
explora a energia ambiental regenerativa,
a utilização de energia auxiliar é reduzida
a um mínimo absoluto.

Bomba de calor (calor ambiental)

Energia auxiliar

Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

Dois itens que devem estar juntos:
Bomba de calor + solar.

Uma perspetiva soalheira.
O ROTEX Solaris utiliza a energia gratuita do sol, o que lhe
permite suportar o sistema de aquecimento. Os painéis
solares de alto desempenho desenvolvidos e fabricados
pela própria ROTEX variam em termos de instalação e
proporcionam a máxima eficiência energética.
Despesas reduzidas – alto rendimento.
No seu pico, 80% da energia solar pode ser convertida
em calor aproveitável. Graças à eficiência extremamente
elevada dos painéis solares planos da ROTEX. A energia solar
e as bombas de calor complementam-se de forma ideal
nesta aplicação. A bomba de calor acrescenta a quantidade
necessária de calor ao sistema de aquecimento, para dar
resposta às necessidades.
O ponto de referência: o índice de serviço anual.
Este descreve quantas vezes mais está a ganhar energia
térmica ao longo do ano em relação à energia auxiliar gasta.
Quanto mais alto for o índice de serviço anual, mais elevada é
a eficiência da bomba de calor. Em combinação com o nosso
sistema solar, a bomba de calor ROTEX alcança um índice de
serviço anual de 4.3. Isto significa que está a obter 4 vezes
mais energia térmica para efeitos de aquecimento e água
quente sanitária do que o que gasta com energia auxiliar. A
ROTEX HPSU estabelece padrões completamente novos no
campo das bombas de calor ar/água.

Energia solar em stock. O acumulador térmico ROTEX.
O ROTEX Solaris usa energia solar para a geração de água
quente sanitária e suporta o aquecimento de forma efetiva.
Na HPSU compact com uma capacidade de armazenamento
de 500 litros, o suporte de aquecimento solar está integrado
e pronto a ser ligado, em conjunto com a geração solar de
água quente sanitária. Se o calor solar não for consumido
de imediato, o acumulador térmico ROTEX pode armazenar
grandes volumes do mesmo. O calor para água quente
sanitária ou aquecimento pode ser usado mesmo um dia
mais tarde.

As suas vantagens com o ROTEX Solaris.
• U
 tilização eficiente da energia solar gratuita
para água quente sanitária e aquecimento
• Geração higiénica de água quente sanitária
• A estratificação ótima da temperatura no
acumulador térmico solar ROTEX aumenta a
utilização solar
• Incorporação perfeita com os mais variados
sistemas de aquecimento

Uma equipa forte.
A ROTEX HPSU compact vem equipada para a utilização
com energia solar. Se quiser adiar a instalação de um
sistema solar, a reabilitação é rápida e simples.
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"O que estamos a fazer, pensei eu. Renovação de um
edifício antigo, aquecimento, água quente sanitária,
sistema elétrico, tudo novo. O sistema ROTEX foi uma
surpresa positiva para nós com o sistema de aquecimento.
Pudemos continuar a utilizar os nossos radiadores e tudo
foi instalado de forma rápida, organizada e em pouco
espaço. Simplesmente impressionante."
Jens Hahn sobre as "suas próprias 4 paredes"

12

ROTEX HPSUhitemp

Bomba de calor mesmo para efeitos de
renovação. Graças à mais moderna tecnologia.

ROTEX HPSUhitemp – a solução ideal para a renovação de
edifícios existentes.
Até agora, as bombas de calor economizadoras de energia
estavam restringidas a edifícios novos ou instalações
com piso radiante, devido à baixa temperatura de ida
da água de aquecimento. A ROTEX HPSUhitemp estabelece
padrões completamente novos. Mesmo com temperaturas
extremamente baixas de -20 °C, fornece uma temperatura
de água de aquecimento (temperatura de ida) até 80 °C
sem a necessidade de aquecimento elétrico adicional,
reduzindo assim os custos de energia. Outra vantagem: os
seus radiadores existentes são simples de integrar no novo
sistema de aquecimento.

As suas vantagens com a ROTEX HPSUhitemp.
• Ideal para renovações
• E xploração de energia ambiental renovável e
gratuita do sol e do ar
• P
 ara aquecimento e água quente sanitária
• Temperaturas de caudal até 80 °C
• Integração de radiadores existentes
• Aplicação flexível, combinação direta com
um sistema solar (em combinação com o
ROTEX HybridCube)
• Utilização económica e silenciosa
• Máximo grau de conveniência de água quente
sanitária e higiene

Investimento reduzido. Máximo rendimento.
A HPSUhitemp é composta por uma unidade exterior, unidade
interior e um acumulador térmico higiénico. Não precisa de
uma divisão separada para a HPSUhitemp. A unidade exterior
compacta permite flexibilidade nas obras.
No lado soalheiro. Hoje e amanhã.
O acumulador térmico do ROTEX HybridCube já vem
equipado para a utilização de energia solar. Se não estiver
a instalar diretamente um sistema solar, este pode ser
reabilitado de forma rápida e simples, a qualquer momento.
A tecnologia de acumulação térmica ROTEX assegura água
quente sanitária higiénica constante.

Tudo encaixa na perfeição.
A ROTEX desenvolveu o sistema de bomba de calor HPSUhitemp
para a renovação de edifícios antigos. A unidade exterior
pode ser instalada de forma compacta e simples, e a
temperatura de ida superior até 80 °C na unidade interior
permite a incorporação de radiadores existentes.

1

2

1 Bomba de calor ar/água ROTEX HPSUhitemp
2 Acumulador térmico solar ROTEX HybridCube
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Sistemas HPSU da ROTEX.
Escolha a solução ideal para as suas
necessidades.

Bomba de calor ROTEX

HPSU compact H/C Biv

HPSU compact H/C

Bomba de calor para a máxima flexibilidade:
combinação com um sistema térmico solar (solar
pressurizado ou drain-back) e segundo gerador de calor

SG

1)

2)

Bomba de calor para a combinação com um sistema
térmico solar (ROTEX Solaris Drain-Back)

3)

Read y

Smart Heat Pumps

Temperatura de ida máxima

55 °C

Construção nova
Edifícios existentes com piso radiante
ou radiadores de baixa temperatura
(50 °C)
Opção bivalente integrada
pode ser ligado um segundo gerador
de calor
Edifícios existentes com piso radiante
acima de 50 °C

–
–

–

Aquecimento e água quente sanitária
Combinação com solar
(também pode ser reabilitado)
Arrefecimento (Comfort 365)
Combinação com segundo gerador de
calor (também pode ser reabilitado)

–

Os componentes
Unidade exterior
Unidade interior
Acumulador térmico higiénico com opção solar
Depósito de armazenamento em aço inoxidável

–

Standard
– não disponível
1) A etiqueta "Smart Grid Ready" para todas as bombas de calor ROTEX HPSU compact certifica a sua adequação para
a operação controlada pela energia. – ver página 7.
2) A gama de produtos "ROTEX Compact Class" foi distinguida com o prémio Plus X Award pela inovação,
elevada qualidade, design, funcionalidade e ecologia.
3) As bombas de calor ROTEX HPSU compact cumprem os critérios rigorosos da qualidade da EHPA (certificado pedido).
FBH = piso radiante
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–

Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

Bomba de calor ROTEX

HPSU Bi-Bloc

HPSU monobloc

HPSUhitemp

2)

Temperatura de ida máxima

55 °C

80 °C

Construção nova

–

Edifícios existentes com piso radiante
ou radiadores de baixa temperatura
(50 °C)

–

Edifícios existentes com piso radiante
acima de 50 °C

–

–

Opção bivalente integrada pode ser
ligado um segundo gerador de calor

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Aquecimento e água quente sanitária
Combinação com solar
(também pode ser reabilitado)

–

Arrefecimento (Comfort 365)
Os componentes
Unidade exterior
Unidade interior

–

Acumulador térmico higiénico com opção solar
Depósito de armazenamento em aço inoxidável

–

Standard
opcional
1) opcional quando é utilizado o HybridCube
– não disponível
2) marcação ambiental UE para o HPSU em combinação com o piso radiante
FBH = piso radiante
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Dados técnicos

ROTEX HPSU compact

HPSU compact 4 – 8 kW

Modelo

HPSU compact 11 – 16 kW

304

308

308

508

508

516

516

516

Potência térmica

kW

4

6

8

6

8

11

14

16

Potência de aquecimento nominal A2/W35

kW

3,27

4,56

5,51

4,56

5,51

7,7

9,6

10,1

kW

4,4

6,22

7,78

6

7,4

11,8

14,8

15,3

5,04

4,88

4,6

4,74

4,45

4,47

4,27

4,1

5,1

8,4

10,2

8,4

10,2

9,1

10,9

11,4

4,02

3,68

3,54

3,68

3,54

3,29

3,22

3,15

4,8

6,4

7,7

6,4

7,7

9,1

10,9

11,4

Potência de aquecimento nominal A7 / W35
COP nominal A7 / W35
Potência de aquecimento máx. A7 / W35

kW

COP nominal A2/W35
Potência de aquecimento máx. A2/W35

kW

Faixa de serviço (temperatura externa)

°C

Mín: -25 / máx: 25

Mín: -25 / máx: 35

Faixa de serviço água quente (temperatura externa)

°C

Mín: -25 / máx: 35

Mín: -20 / máx: 35

Potência de arrefecimento nominal A35/W18

kW

EER nominal A35/18
Faixa de serviço, arrefecimento (temperatura externa)

5

6,8

1)

3,99

°C

6,9

6,8

6,9

15,1

3,64

3,99

3,64

3,32

Mín: 10 / máx: 43

16,1

16,8

2,96

2,72

Mín: 10 / máx: 46

Unidade interior
Limite de temperatura aquecimento

°C

Mín: 15 / máx: 55

Limite de temperatura arrefecimento

°C

Mín: 5 / máx: 22

Resistência eléctrica de imersão auxiliar (opção)

kW

9

Dimensões (L x P x A)

mm

595 x 615 x 1.945

790 x 790 x 1.951

Peso da HPSU compact H/C Biv

kg

92

119

121

Peso da HPSU compact H/C

kg

87

114

116

l

300

Capacidade de armazenamento total

500

Unidade exterior
Dimensões (L x P x A)
Peso

mm
kg

832 x 307 x 735
54

900 x 320 x 1.345

56

114

Nível de potência sonora

dB(A)

61

62

61

62

64

64

66

Nível de ruído (1 m)

dB(A)

48

49

48

49

51

51

52

1) Dados não disponíveis aquando do momento de impressão
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Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

Acessórios opcionais: aquecimento adicional a gás ROTEX G-plus
Caldeira mural de condensação a gás para suporte da HPSU compact.
O controlo realiza-se através do controlador da HPSU compact.
mm

340 x 340 x 640

Peso

Dimensões (L x P x A)

kg

25

Tensão

V

230

Frequência

Hz

50

Débito mín.

kW

3,5

Débito máx.

kW

15

Máx. eficiência

%

109

Volume de água

l

2,5

Temperatura do caudal

°C

Adequado para tipos de gás

40 – 76
2E, 2H, 2LL, 2L,
garrafa de gás líquido 3P

ROTEX HPSU Bi-Bloc

HPSU Bi-Bloc 4 – 8 kW

HPSU Bi-Bloc 11 – 16 kW

Potência térmica

kW

6

8

11

14

16

Potência de aquecimento nominal A2/W35

kW

4,58

5,8

8,6

10,3

11,1

3,66

3,53

3,6

3,41

3,35

6,4

7,7

9,1

10,9

11,4

COP nominal A2/W35
Potência de aquecimento máx. A2/W35

kW

Limite de temperatura de serviço (temperatura externa)

°C

Mín: -25 / máx: 25

Mín: -25 / máx: 35

Limite de temperatura de serviço água quente sanitária (temperatura externa)

°C

Mín: -25 / máx: 35

Mín: -20 / máx: 35

Unidade interior
Caudal faixa de serviço temperatura aquecimento

°C

Mín: 15 / máx: 55

Aquecedor elétrico de imersão auxiliar

kW

9

Dimensões (L x P x A)

mm

480 x 344 x 890

kg

48

Peso
Unidade exterior
Dimensões (L x P x A)
Peso

mm

832 x 307 x 735

900 x 320 x 1.345

kg

56

114

Nível de potência sonora

dB(A)

61

62

64

66

Nível de ruído (1 m)

dB(A)

48

49

51

52
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Dados técnicos

ROTEX HPSU monobloco

HPSU monobloc 11 kW X 3~400 V

HPSU monobloc 16 kW X 3~400 V

Potência térmica

kW

11

16

Potência de aquecimento nominal A2/W35

kW

8,1

10,7

3,1

3,1

COP nominal A2/W35
Potência de aquecimento máx. A2/W35

kW

Faixa de serviço (temperatura externa)

°C

8,1

Mín: -20 / máx: 35

Faixa de serviço água quente (temperatura externa)

°C

Mín: 15 / máx: 55

Débito de arrefecimento nominal A35/W18

kW

12,85

EER nominal A35/18
Limite de temperatura de serviço, arrefecimento (temperatura externa)
Dimensões (L x P x A)
Peso
Nível de ruído (1 m)

10,7

16,73

3,33

2,72

°C

Mín: 10 / máx: 46

mm

1.435 x 382 x 1418

kg

180

dB(A)

51

ROTEX HPSUhitemp

52

HPSUhitemp 11 – 16 kW

Potência térmica

kW

11

14

16

Potência de aquecimento máx. A2/W65

kW

9,6

11,9

13,5

2,48

2,38

2,33

COP A2/W65
Limite de temperatura de serviço (temperatura externa)

°C

Mín: -20 / máx: 20

Limite de temperatura de serviço água quente sanitária (temperatura externa)

°C

Mín: -20 / máx: 35

°C

Mín: 25 / máx: 80

mm

705 x 695 x 600

kg

147

mm

900 x 320 x 1345

kg

120

Unidade interior
Limite de serviço temperatura aquecimento
Dimensões (L x P x A)
Peso
Unidade exterior
Dimensões (L x P x A)
Peso
Nível de ruído

dB(A)

68

69

71

Nível de ruído (L m)

dB(A)

52

53

55
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Bombas de calor ar/água ROTEX HPSU

ROTEX HP convector

HP convector 1.5 kW

HP convector 2.0 kW

Tipo

RFWXV15

RFWXV20

Potência de aquecimento nominal (entrada de água 45 °C)*

kW

1,5

2

Potência de aquecimento nominal (entrada de água 7 °C)*

kW

1,2

1,7

Potência de aquecimento nominal (entrada de água 18 °C)*

kW

0,3

Faixa de serviço (temperatura da água)

°C

Mín: 6 / máx: 60

mm

700 x 210 x 600

Dimensões (L x P x A)
Peso

0,4

kg

Nível de ruído (1 m)*

15

dB(A)

19

29

* designado como estágio médio do ventilador

Sistema de armazenamento de energia com opção solar

Acumulador térmico ROTEX
Capacidade de armazenamento total

Depósito de armazenamento de água quente sanitária em aço inoxidável1)

HYC 343/19/0

HYC 544/19/0

HYC 544/32/0

RKHTSP 200

RKHTSP 260

litros

300

500

500

201

258

Peso vazio

kg

59

87

93

81

89

Peso cheio total

kg

359

587

593

282

347

Dimensões (L x P x A)

mm

595 x 615 x 1.640

790 x 790 x 1.640

790 x 790 x 1.640

695 x 600 x 1.335

695 x 600 x 1.610

Capacidade de água potável

litros

19

27,9

27,9

193,5

250,5

Geração de água quente sanitária
higiénica com base no princípio
do passagem instantânea
1)

Apenas em combinação com a bomba de calor de 2 estágios HPU compacthitemp
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O que distingue a ROTEX dos outros fabricantes?
Oferecemos soluções individuais para o clima ideal em casa
e no trabalho – de forma natural, inteligente e à prova do
futuro.
Recorrendo a décadas de experiência, a ROTEX fabrica e
fornece sistemas de aquecimento completamente
inovadores que protegem o meio ambiente. Desde 1973 que
a ROTEX é sinónimo de inovação e know-how na área da
geração, armazenamento e distribuição de calor. Durante o
desenvolvimento dos produtos para os nossos componentes
de elevada qualidade, perfeitamente adaptados entre si,
pensamos sempre nas vantagens para o utilizador.

Sociedade de Aproveitamento de Energia, Lda
Tel/Fax: +351 274 603 582 // geral@sertasol.pt
Filial: Queluz - Tlm: 966 931 643 / Filial: Covilhã - Tlm: 963 665 818

Apart. 44 - 6100 - Sertã

008.14144PT

A ROTEX Heating Systems GmbH é uma subsidiária detida
a 100% pela Daikin Europe NV e faz, assim, parte do Grupo
DAIKIN, o fabricante e fornecedor líder mundial de produtos
de aquecimento, ventilação e controlo climático. As nossas
competências combinadas criam soluções de produto
ótimas para os requisitos mais exigentes dos utilizadores.

© ROTEX · Reservado o direito a erros e alterações técnicas

O portefólio de produtos ROTEX inclui bombas de calor ar/
água, caldeiras de condensação a gasóleo e gás, sistemas
solares e acumuladores térmicos, pisos radiantes, depósitos
de armazenamento de gasóleo de aquecimento e depósitos
de água da chuva, sistema de instalação combinada para
sistemas sanitários e de aquecimento. Sistemas inovadores
que facilitam a utilização ótima dos vetores de energia
convencionais e alternativos, tanto em renovações como
em edifícios novos. Os produtos ROTEX são sinónimo de
uma eficiência única em termos de custos, com as máximas
vantagens ambientais e os máximos níveis de flexibilidade.

