


Всички пътища водят към
природна енергия

Всеки извор на топлина е различен

и трябва индивидуално да се

усвоява. Топлината от земните

недра се придобива посредством

земна сонда, земен или компактен

колектор. Подпочвените води от

своя страна се използват, чрез за-

смукващ или абсорбиращ сондаж.

В крайна сметка най-лесният и най-

бързият начин да се приложи

въздухът е с помощта на една

въздух/вода-топлинно термопомпа.

При инсталиране на термопомпен

бойлер съхранената енергия на

въздуха може да се използва по-

ефективно и гъвкаво.

Сега с иновативния термопомпен

бойлер имате възможност да

спечелите от свободната енергия и

топлина на околната среда, и да я

вложите за подгряване на вода, на

ниска цена. Новата бойлер-система

извлича топлина от околния въздух в

сградата и по този начин нагрява

водата.

Топлата вода
във всяка сграда е извор на
чистота и добро здраве.



Oekoboiler
Една интелигентна система за здравословен начин на живот

Използването на съхранената в

почвата, в подпочвените води и

въздуха, енергия е голяма крачка

напред.

Еко бойлерът е пример за после-

дователното и удобно използване на

енергия от възобновяеми източници.

Възобновяемите енергийни източ-

ници са достъпни навсякъде и могат

да бъдат използвани интелигентно.

Това важи особено за съхранената

топлина в пръстта, подземните води и

във въздуха.

Oekoboiler придобива топлина с най-новата

технология, която се основава на принципа

на действието на хладилник. Все пак, това

е обратния процес на загряване на водата.

В един цикличен процес изтеглената

топлина от околната среда ще доведе до

по-високо ниво на температурата, и по този

начин може да се използва за отопление.

Тази процедура изисква само около 30% от

конвенционалната енергия под формата на

електричество. Топлинната енергия се

предава директно на отоплителния кръг.

Многофункционалност

Пример Слънчевата система

Гъвкава, икономически ефективна и умнокомбинирана.

Един Oekoboiler както в нови сгради, така и в

съществуващи, е ефективно решение за топлата вода.

Вие може да сте независими от съществуващото

отопление през цялата година и да задоволите

нуждите си от топла вода. Връзката към съществуващ

бойлер осигурява максимален комфорт от топла вода

и се избягва "икономически неизгодната"

експлоатация на бойлера през топлия сезон. С

употребата на Oekoboiler отваряте всички пътища за

комбиниране с допълнителни източници на топлина.

Независимо дали използвате слънчева система или

друг източник, бойлерът може да бъде допълнително

включен. Както паметта, така и управлението на

термопомпата са оборудвани за двоен режим на

работа



Инсталация
Oekoboiler също така може да суши или да охлажда. Освен това, осигурява 

единна вентилация. Това, обаче, без никакво забележимо намаляване на 

топлия въздух и без доловим бриз
Пример перално помещение / всекидневна

» Сухи и проветриви

 Вода за затопляне от околната среда или от

въздуха във всекидневната

 Добавени ползи:

1. Сушене на прането в пералното помещение

2. Вентилация на перално помещение (хигиенична 

система с единична тръба)

3. Нисък шум 

Пример мазе / баня

» Хладни и сухи

 Вода за затопляне от банята

 Добавени ползи:

1. Килер - или изба за охлаждане на вино (постоянно 

контролирана температура)

2. Отстраняване на влажния въздух от мокрите 

помещения (баня/WC) 

Пример котелно помещение

» Проветрено и хладно

 Вода за затопляне от топлия циркулиращ въздух в 

котелното помещение

 Добавени ползи:

1. Вентилация на топлото котелно помещение чрез 

конвекция и допълнително генерирания свеж въздух

2. Контролирано охлаждане на котелното помещение

Пример котелно помещение / мазе

» Хладни и сухи

 Вода за затопляне от въздуха в котелното 

помещение

 Добавени ползи:

1. Килер - или изба за охлаждане на вино (постоянно 

контролирана температура)

2. Разсейване и вентилация на топлия въздух в 

котелното помещение



Сигурност
Oekoboiler предлага гъвкава защита, безопасност и комфорт за потребителя.

Защита за безопасност: вграден прекъсвач,
който автоматично се изключва в случай на
токов удар или късо съединение. Също така,
в случай на изтичане на ток защитата е

интегрирана.

Интелигентна система за защита: предпазва
от натиск и от повишено напрежение, защита
от претоварване на компресора и от

прегряване.

Предпазен клапан за защита: Вътре в
бойлера има датчик за водата и за
температурата, който гарантира по всяко
време абсолютната функционалност и
безопасност на потребителя.

Oekoboiler, изработен от висококачествени
Panasonic части, е истински технологичен
напредък в затоплянето на вода за битови и
професионални цели. Случаят на
професионално прилагана циркулация на
въздух и енергия, както и изричното
прилагане на технологията на термопомпа за
топла вода гарантира комфортно и
безопасно използване на тези
енергоспестяващи устройства.

Изпитана енергийна 

ефективност A +
Oekoboiler отговаря на най-високите
нива на енергийна ефективност в
съответствие с насоките и изискванията
на Европейския съюз. По този начин,
енергийния етикет ErP (свързани с
енергетиката продукти, ErP) може да
бъде получен със стойност А+ за
особено икономично и екологично
използване на Oekoboiler продукти.




