Вистинско искуство со користење на воздух/воздух и воздух/вода топлински пумпи, бенефит од
користење на високо развиена енергетски ефикасна технологија за греење и ладење.

E2 ENERGIJA – Енергетски ефикасна зграда е информационен и тренинг центар за енергетски
ефикасни решенија за греење и ладење.

Инсталирана опрема

Стан1 P = 160 m2
Потребен капацитет за греење 50 W/m2

Toshiba ESTIA HWS‐804XWHT9‐E + HWS‐804H‐E

TOSHIBA ESTIA топлинска пумпа
[series 4]



Капацитет на греење:

8 kW



Капацитет на ладење:

6 kW

CARRIER вентилаторски конвектори
[42N series]



Максимална едновремена

потрошувачка на електрична енергија:

1,71 kW



Коефициент на заштеда на ел.енергија

COP = 4,46



Потрошувачка на ел. енергија за греење

на бојлер за 1h санитарна топла вода 200l:


Централен бојлер
за топла вода

19,7 kWh/m2
Сончеви колектори

Просечна годишна потрошувачка

за греење и ладење на цел стан:*


3.150,00 kWh

Просечна годишна потрошувачка

на ел.енергија за греење/ладење за 1m2:


Радијатори, Регистри
1,9 kWh

Просечна годишна потрошувачка

на ел.енергија за греење/ладење:


Подно греење/ладење

15.600,00 ден.
LUNOS рекуператори

Просечна месечна потрошувачка

за греење и ладење на цел стан:*

1.300,00 ден.

*Претпоставена потрошувачка на енергија според метеоролошките статистики во последните пет години.

Стан2 P = 80 m2
Потребен капацитет за греење 50 W/m2

Carrier 30AWH008HB



Капацитет на греење:

7,2 kW



Капацитет на ладење:

5,8 kW



Максимална едновремена

потрошувачка на електрична енергија:

1,8 kW



Коефициент на заштеда на ел.енергија

COP = 3,97



Потрошувачка на ел. енергија за греење

на бојлер за 1h санитарна топла вода 200l:


Просечна годишна потрошувачка

на ел.енергија за греење/ладење:


22,5 kWh/m2

Просечна годишна потрошувачка

за греење и ладење на цел стан: *


1.800,00 kWh

Просечна годишна потрошувачка

на ел.енергија за греење/ладење за 1m2:


2,15 kWh

8.700,00 ден.

Просечна месечна потрошувачка

за греење и ладење на цел стан: *

725,00 ден.

*Претпоставена потрошувачка на енергија според метеоролошките статистики во последните пет години.

Продажен салон P = 67 m2
Потребен капацитет за греење 60 W/m2

Toshiba MCY‐MAP0401HT Mini VRF



Капацитет на греење:

12,5 kW



Капацитет на ладење:

12,1 kW



Максимална едновремена

потрошувачка на електрична енергија:

2,71 kW



Коефициент на заштеда на ел.енергија

COP = 4,61



Просечна годишна потрошувачка

на ел.енергија за греење/ладење:


Просечна годишна потрошувачка

на ел.енергија за греење/ладење за 1m2:


18,3 kWh/m2

Просечна годишна потрошувачка (правно лице)

за греење и ладење на канцеларии: *


1.100,00 kWh

11.300,00 ден.

Просечна месечна потрошувачка (правно лице)

за греење и ладење на канцеларии: *

950,00 ден.

*Претпоставена потрошувачка на енергија според метеоролошките статистики во последните пет години.

Подно Греење
Подно греење се користи со ниска температура на вода и во комбинација со
топлинска пумпа се добива особено висока ефикасност.
Максимална температура на вода од 35oC е идеална температура за подно
греење, што се идеални услови за работа на топлинската пумпа.
Пониската температура на вода и зголемен комфор преку поголема површина
за греење е иделана комбинација на високо енергеткси ефикасни домови.
Топлинската пумпа воздух/вода со степенаста регулација како што е Toshiba
ESTIA и Carrier AQUASNAP со inverter технологија овозможува голема заштеда
на енергија при подно греење.

Акумулатор на топлина – Buffer tank
Со цел подобрување во искористување на топлинската енергија, се
инсталирани акумулатори на топлина – 200lt. Со овој бафер резервоар се
зголемува стабилноста на работа на целиот систем и се зголемува
можноста за акумулирање на топлина во текот на денот. Овој акумулатор
на топлина дава можност и за искористување на нормална тарифа (преку
ноќ) во однос на скапа тарифа (преку ден) на електрична енергија.

Контролна единица
Комплетна контрола на целиот систем преку една контролна единица.
Може да се инсталира во било која просторија, едноставно бирање на
посакуван режим на работа (греење/ладење/санитарна топла вода).
Мониторинг, контрола и управување на сите важни компоненти во
инсталираниот систем.
Контрола на вентили, бирање на посакуваната температура, двозонски
режим на греење/ладење.
Програмабилен термостат со можност за поставување на неделен
распоред за работа на топлинската пумпа.

Hydrobox
Внатрешна единица од топлинската пумпа, кадешто се предава енергијата
од ладилниот медиум на водата.
Toshiba ESTIA топлинската пумпа во внатрешната хидро единица има
пумпа, експанзионен сад, flow switch, сигурносен вентил.
Можност за back up греење со ел.греачи.

Ниско температурни радијатори
Анализите покажаа дека со новите изолирани простории се троши многу
помалку енергија во радијаторите. Причината е топлинската изолација на
просторот и новиот дизајн на радијаторите. Инсталирани се неколку
радијатори и цевни регистри со термостатски вентили.

Fan Coils ‐ Вентилаторски конвектори
Преку Carrier вентилаторските конвектори се грее и лади просторот.
Во нив циркулира топла или ладна вода и преку топлинскиот разменувач
се предава енергијата во просторот.
Carrier вентилаторските конвектори се исклучително тивки, со можност за
избор на 5 (пет) брзини на работа и групирање на неколку уреди со еден
контролер, модерен дизајн и лесно се вклопуваат со секаков ентериер.

Топлински пумпи
Надворешната единица на Toshiba ESTIA топлинската пумпа е со
Toshiba Super Digital Inverter технологија со висок коефициент на
корисност. Инвертер компресорите работат со намален број на вртежи при
различни оптоварувања со што и потрошувачката на електричната
енергија е помала. Токму овде Toshiba Estia топлинската пумпа има
одлични резултати и значително ја надминува конкуренцијата.

Топлински пумпи
Carrier моноблок inverter топлинска пумпа со висока заштеда на
електрична енергија преку цела година. Инвертер топлинската пумпа е од серијата
Aquasnap на Carrier со стандарден фабрички монтиран Hydronic module:
пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил.
Централен систем за греење и ладење – комплетно решение за цела година.
Можности за комбинација на радијаторско, фенкојлерско и подно греење.

Продажен Салон

E2 ENERGIJA
Energy Saving House


Инвертер клима уреди



Топлински пумпи



Чилери



Вентилаторски конвектори



VRF Системи

Бесплатни совети и консултации од тим на машински инженери
Испорака од лагер, обезбеден сервис и резервни делови
Работно време:
Пон еделник – Петок 08:00 ÷ 20:00 h
Сабота

09:00 ÷ 15:00 h

Енергија доо, Лондонска 1А, 1000 Скопје
info@energija.com.mk | www.energija.com.mk | www.toshiba‐klima.mk
(02) 3061 466 | (02) 3061 467 | 072 213 590

