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овластен дистрибутер

ГРЕЕЊЕ СО ТОПЛИНСКА ПУМПА ВОЗДУХ-ВОДА
ПРИВАТНА СЕМЕЈНА КУЌА, ВО НАС. БАРДОВЦИ - СКОПЈЕ
Куќата на која се работеше е лоцирана во населба Бардовци, општина Карпош.
Куќата зафаќа површина од 220 метри квадратни, нова градба со добра топлинска изолација.
Идејата на инвеститорот беше да се постави независен систем за централно греење и ладење.
Во куќата има инсталирано:
- Тoshiba ESTIA HWS-1402XWHT9-E – Qg = 14,0 kW, Ql = 11,0 kW
- алуминиумски радијатори (107 ребра)
- 4 цевни регистри
- подно греење 96м2
- Carrier вентилаторски конвектори:
- 2 x 42NMS25 со капацитет Ql/g = 1,4 / 2,7 kW.
- 1 x 42NMS33 со капацитет Ql/g = 2,1 / 3,3 kW.
- 4 x 42NMS50 со капацитет Ql/g = 3,7 / 4,9 kW.
Топлинската пумпа презема топлина од околината (земја, воздух, вода) и ја предава на повисоко
температурно ниво во одредена просторија. Разликата помеѓу топлинската пумпа и една
термоелектрична печка е тоа што топлинската пумпа за да предаде 4 kW топлина во просторијата ќе
искористи само 1 kW електрична енергија, а останатите ќе ги земе од околината, додека
термоелектричната печка за да постигне 4 kW топлина ќе потроши 4 kW електрична енергија.
Инвертерски управуваните компресори трошат многу помалку електрична енергија во текот на работата
од колку класичните вклучи/исклучи системи.
Најголемата предност при користењето на топлинска пумпа во однос на класичното радијаторско
греење е што во еден систем вие имате и можност за греење и можност за ладење. Тоа значи дека
пумпата може и треба да работи преку целата година.
Секоја долгорочна инвестиција на почетокот е скапа, но систем како овој кој го нуди Toshiba ќе работи и
15-20 години со истите перформанси, а цената на енергенсите за истиот тој период многукратно ќе се
зголемат. Ова значи дека вашата инвестиција ќе се исплати многукратно за време на работниот век на
системот. Постојат и други начини како да се заштеди енергија, но топлинската пумпа Toshiba Estia
дефинитивно е еден од најдобрите избори за тоа.
- Вредност на инвестицијата
Toshiba Estia HWS-1402XWHT9-E топлинска пумпа

6.500,00 euro

Пропратна инсталација за топлинската пумпа со монтажа и
мерни инструменти

500,00 euro

Вкупно

7.000,00 euro
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