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Unitate solară integrată şi rezervor  

de apă caldă menajeră  

care maximizează energia din surse regenerabile
şi oferă confort de top pentru producerea de din 
surse regenerabile pentru producerea de apă caldă
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Unitatea solară integrată utilizează 

energia gratuită a soarelui pentru a 

produce apă caldă menajeră și a oferi 

suport pentru încălzirea spaţiului. 

Energia solară și pompele de căldură 

se completează reciproc într-un mod 

ideal în această aplicaţie.  

În funcţie de nevoile clientului, 

puteţi oferi un sistem de panouri 

solare nepresurizate (Drain-Back) sau 

presurizate. Unitatea solară integrată 

cu rezervor ușor din plastic poate 

� combinată cu o sursă secundară 

de căldură. Iar utilizatorii �nali pot 

controla unitatea foarte ușor de la 

aplicaţia pentru smartphone. 
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Unitate solară integrată

Unitatea solară integrată utilizează energia 
gratuită a soarelui pentru a produce apă 
caldă menajeră şi a încălzi spaţiul.

Datorită panoului solar plat cu eficienţă ridicată, până 
la ��% din energia solară poate  fitransformată în 
căldură utilizabilă. În cadrul acestei aplicaţii, energia 
solară şi pompele de căldură se completează reciproc 
în mod ideal: pompa de căldură adaugă în sistem 
cantitatea necesară de căldură pentru a face faţă 
cererii.

Oferiţi un sistem nepresurizat sau presurizat, în 
funcţie de nevoile clienţilor.

Sistem cu panouri solare nepresurizate (cu EHSH(X)-A)
Dacă condiţiile construcţiei permit, recomandaţi un 
sistem direct nepresurizat. În cadrul acestui sistem, apa din 
rezervorul de stocare curge direct, fără a trece printr-un 
schimbător de căldură, în panourile solare, este încălzită 
şi apoi stocată. Procesul măreşte considerabil eficienţa 
întregului sistem, mai ales a panourilor solare. Deoarece 
sistemul nu este presurizat, vasul de expansiune, supapa de 
siguranţă, manometrul sau schimbătorul de căldură nu mai 
sunt necesare.

Un controler complet automat gestionează în mod 
independent sistemul cu panouri solare pentru a permite 
utilizarea optimă a energiei solare. Panourile solare sunt 
umplute numai dacă există suficientă energie de la soare 
şi dacă rezervorul de stocare poate absorbi căldura. Dacă 
energia solară este insuficientă sau dacă rezervorul de 
stocare nu poate absorbi mai multă căldură, pompa de 
alimentare se deconectează şi întregul sistem solar este 
transferat în rezervorul de depozitare. Datorită acestui 
proces, sistemul nu necesită antigel. Conductele racordurilor 
din clădire şi de pe acoperiş trebuie montate la o înclinaţie 
constantă. Dacă nu se poate obţine o înclinaţie constantă, o 
soluţie mai bună este sistemul cu panouri solare presurizate.
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Graficul prezintă momentul şi ponderea suportului 
sistemului cu panouri solare pentru generarea de apă 
caldă şi căldură.

Împreună cu o pompă de căldură, care exploatează 
şi energia regenerativă din aerul exterior, utilizarea 
energiei auxiliare se reduce la un nivel minim absolut, 
economisind costuri pentru clientul dumneavoastră.

Sistem cu panouri solare presurizate  
(cu EHSH(X)B-A)
Sistemul cu panouri solare presurizate este uşor de 
instalat şi se pretează pentru orice aplicaţie, în orice 
clădire. Acesta funcţionează eficient şi sigur la toate 
lungimile de conducte şi înălţimi de alimentare. 
Structura rezervorului de stocare a fost dezvoltată 
pentru a evita utilizarea unui schimbător de căldură în 
plăci suplimentar. Un schimbător de căldură bivalent 
pentru panouri solare presurizate sau pentru alte surse 
de căldură este deja încorporat, sistemul devenind 
simplificat şi flexibil.

Sistem solar nepresurizat Sistem solar presurizat

ON ON

Utilizarea energiei solare pentru apă caldă şi încălzire

Pompă de căldură (căldură din mediu exterior)

Energie auxiliară

Suport pentru panouri solare pentru apă caldă menajeră 
şi încălzire cu un sistem cu panouri solare nepresurizate 
(Drain-Back)



Unitate solară integrată

Utilizând tehnologie avansată, rezervorul de apă 
caldă menajeră integrat este igienic pentru apă. 
Datorită designului cu trecere, bacteria legionella nu 
se poate dezvolta, eliminând necesitatea unui ciclu 
de dezinfecţie termică. Beneficiile excepţionale ale 

igienei apei au fost confirmate în cadrul unui studiu 
cuprinzător realizat de Institutul pentru Igienă din 
cadrul Universităţii Tübingen, garantând siguranţa 
instalaţiei.

Rezervor uşor cu beneficii igienice excepţionale 

Opţiune bivalentă: se poate combina cu o sursă de 
căldură secundară (numai EHSH(X)B-A)

Control uşor prin aplicaţie

De asemenea, căldura de la alte surse poate  fistocată 
în mod eficient în unitatea interioară. Sistemul cu 
panouri solare poate  fisusţinut de centrale termice 
pe gaz, pe ulei, cu peleţi sau de sobe cu lemne pentru 

încălzire şi producere de apă caldă. Dacă nu instalaţi un 
sistem cu panouri solare de la început, îl puteţi monta 
uşor şi rapid în orice moment mai târziu.

1. Control prin aplicaţie

Manevrarea simplă şi constantă se poate realiza prin 
aplicaţia pentru smartphone. Datorită navigării şi 
comenzilor intuitive prin meniu, aceasta este uşor de 
utilizat.

2. A�şaj simplu şi modi�cări uşor de realizat

Afişajul prezintă valorile şi parametrii în text clar. Toate 
modurile de funcţionare, programele programatorului şi 
parametrii de funcţionare se pot seta şi modificat rapid.

3. Controler simplu pentru o reglare uşoară

Temperatura apei pentru încălzire se reglează în funcţie 
de temperatura exterioară. Controlerul detectează 
automat dacă este iarnă sau vară şi porneşte sau opreşte 
modul de încălzire în funcţie de solicitări. Controlerul este 
uşor şi intuitiv de utilizat. Acesta se poate extinde cu o 
telecomandă de cameră, care permite utilizatorului final 
să controleze şi să monitorizeze sistemul de încălzire în 
mod confortabil.

Clasă energetică excelentă pentru pachetul cu panouri solare

Conectarea unui sistem cu panouri solare termice reprezintă cel mai eficient mod prin  

care un sistem întreg poate atinge o clasă ridicată de eficienţă. Rezervorul de apă caldă 

menajeră EKHWP-B este deja optimizat pentru conectarea la un sistem cu panouri solare 

termice; împreună cu panourile solare, sistemul va deveni propriul încălzitor solar.
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