
Omnia H
Reverzibilne toplotne črpalke zrak-voda za split izvedbe
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REVERZIBILNE TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA
ZA SPLIT IZVEDBE

> SPLOŠNE LASTNOSTI:
- Družina toplotnih črpalk OMNIA H izpolnjuje vse zahteve za klimatizacijo poleti, ogrevanje pozimi, 

in segrevanje sanitarne vode v napeljavah majhnih in srednje velikih moči za stanovanjske in poslovne 
prostore.

- Sestavlja jo zunanja inverter enota na voljo v variantah dveh moči, v kompletu z notranjo vodno enoto v 
dveh izvedbah: z dvostopenjskim električnim grelnikom moči 3kW (1,5+1,5), ali brez, obe s serijsko 
vgrajenim 3-potnim ventilom za segrevanje sanitarne vode v zunanjem bojlerju.

- Sistem je zelo prilagodljiv in lahko deluje pri zunanji temperaturi do -20°C, s pomočjo električnega 
grelnika pa lahko segreva vodo do 60°C.

- Zelo primerna za delovanje s sevalnimi sistemi (talno, stropno ogrevanje in hlajenje), z ventilatorskimi 
konvektorji, radiatorji, in za neposredno segrevanje sanitarne vode (TSV) v zunanjem bojlerju (dodatna 
oprema). 

- Split hladilna napeljava v izogib zmrzovanju v zunanjih aplikacija v zelo ostrih pogojih.
- Uporabniški vmesnik je digitalen daljinski upravljalnik (do največ 50 m od notranje enote) z velikim 

zaslonom in preprostimi ukazi za nastavitve.

> LASTNOSTI ZUNANJE ENOTE OMNIA H-UE:
- Majhen zagonski tok zahvaljujoč inverterski tehnologiji
- Kompresor z motorjem DC INVERTER tip twin rotary, nameščen na protivibracijskih nosilcih iz gume, 

ovit v dvojnem sloju zvočno vpojnega materiala za kar se da malo tresljajev in hrupa
- Kompresor ima v posodi za olje vgrajen električni uporovni grelnik
- Dvotočen elektronski razteznostni ventil
- Ventil za zamenjavo načina delovanja
- Aksialni ventilatorji z brezkrtačnim DC motorjem z rešetkami za zaščito proti poškodbam 
- Ploščni izmenjevalnik iz bakrenih cevi in lamel iz aluminija
- Senzor temperature zunanjega zraka vgrajen v enoti
- Senzor temperature vode (TSV) v bojlerju priložen serijsko (vgraditi ga mora inštalater)

> LASTNOSTI NOTRANJE ENOTE OMNIA H-UI:
- Na voljo z električnim grelnikom moči 3kW (OMNIA HI-UI) ali brez (OMNIA H-UI)
- Hidravlični sklop s tripotnim ventilom za segrevanje TSV serijsko
- Ploščni prenosnik toplote voda/plin iz nerjavnega jekla, spojenih z lotanjem
- Sistemska črpalka z nizko porabo z brezkrtačnim DC motorjem
- Avtomatično izločanje zraka
- Diferenčno tlačno stikalo (presostat) na strani vode
- Manometer tlaka vode
- Raztezna posoda
- Varnostni ventil
- Y filter za vodo serijsko priložen (vgraditi ga mora inštalater)

> KRMILNI SISTEM
- Digitalen žični daljinski upravljalnik (do največ 50 m od notranje enote)
- GRELNO HLADILNA NAPELJAVA: hitrost vrtenja kompresorja se prilagaja tako, da proizvedena voda 

ohranja konstantno temperaturo, ki je nameščena. V enokrožnih napeljavah je mogoče vgraditi drug krmilni 
sistem, npr. sobni termostat.

- SEGREVANJE SANITARNE VODE (TSV): na zahtevo senzorja temperature TSV (priloženega serijsko) 
se vključi delovanje v načinu gretja, ki ohranja temperaturo sanitarne vode v zunanjem bojlerju na izbrani 
vrednosti.

- DODATNI VIRI ENERGIJE: dodatno se lahko vključita peč ali električni grelnik kot pomožen vir toplote, ali 
namesto toplotne črpalke, tudi v primeru, ko toplotne črpalka ne deluje. 

- ZAŠČITA PROTI LEGIONELI: mogoče je nastaviti tedenski program za zaščito proti legioneli. Toplotna 
črpalka mora imeti dodaten električni grelnik v bojlerju za TSV, ali kotel za segrevanje vode.

- TSV HITRO: funkcija daje prednost segrevanju sanitarne vode, za kar aktivira vse razpoložljive vire, da je 
izbrana temperatura TSV čim prej dosežena.

- TIŠJE DELOVANJE: po časovnem programu zmanjša najvišjo hitrost kompresorja in hitrost ventilatorja, da 
se zmanjša glasnost delovanja in poraba elektrike.

- ZUNANJA ZAHTEVA VKLOP/IZKLOP: delovanje naprave lahko vključimo/izključimo z zunanjim kontaktom.
- ZUNANJI PREKLOP GRETJE/HLAJENJE: delovanje naprave lahko vključimo ali izključimo v načinih za 

gretje ali hlajenje z dvema zunanjima kontaktoma (npr. termostat za cono, ki upravlja zahtevo po toploti in 
hlajenju / oddaljeno stikalo).

- ECO: v načinu gretja je možno določiti časovni pas, v katerem toplotna črpalka deluje s spremenljivo izbrano 
vrednostjo, določeno z izbrano klimatsko krivuljo. Na voljo je 8 klimatskih krivulj za nizkotemperaturne 
napeljave (talno ali stropno gretje in hlajenje) in 8 klimatskih krivulj za napeljave z ventilatorskimi konvektorji 
ali radiatorji)

- TEDENSKA PROGRAMSKA URA: omogoča urno programiranje temperature za vsak dan v tednu, vsakemu 
časovnemu pasu je mogoče določiti način delovanja (HLAJENJE/GRETJE/TSV) in izbrano sobno temperaturo.

- Zaščita proti zmrzovanju. Zagotovljena do temperature zunanjega zraka -20°C samo s toplotno črpalko.
- Deluje v načinu Gretje, z električnim grelnikom proti zmrzovanju (serijsko) in dodatnim električnim grelnikom 

(če je vgrajen).



OPOMBA: Razred izkoristka izračunan po evropskem pravilniku 811/2013. Vrednosti veljajo za naprave brez opcij in opreme.
* SWL = Vrednosti zvočne moči, izražene v 1x10-12 W, ko naprava deluje pri pogojih A7W55
Skupna hrupnost v dB(A) je izmerjena po standardu ISO 9614. Skupna jakost zvočnega v dB(A) torej, ki je edini zavezujoč akustični podatek.
Vrednosti zvočnega tlaka so vrednosti, izračunane izhajajoč iz zvočne moči (SWL) upoštevaje razmerje ISO-3744.

SPLOŠNI PODATKI 4 6 8 10 12 16 12T 16T

Razred ERP v načinu gretje / Sezonski izkoristek 
srednja temperatura (proizvedena voda 55°C) 

(Razred 

G - A++)
A++ 127 A++ 130 A++ 125 A++ 127 A++ 127 A++ 128 A++ 128 A++ 130

Razred ERP v načinu gretje / Sezonski izkoristek 
nizka temperatura (proizvedena voda 35°C) 

(Razred 

G - A++)
A++ 183 A++ 185 A++ 170 A++ 177 A++ 175 A++ 158 A++ 184 A++ 172

Električno napajanje V-ph-Hz 220-240V ~ 50 Hz 380-400V - 3N ~ 50 Hz

Tip kompresorja - Twin Rotary

Število kompresorjev/Št. hladilno-grelnih krogov št. 1/1

Tip prenosnika na strani napeljave - lotane nerjavne plošče

Tip prenosnika na strani vira - ploščni prenosnik toplote 

Tip ventilatorjev - brezkrtačni DC

Število ventilatorjev št. 1 2

Priključki hladilno/grelnega kroga - tekočina ø 9,52

Priključki hladilno/grelnega kroga - plin ø 15,88

SWL - Nivo zvočne moči* dB(A) 62 66 69 67 68 72 70 72

Prostornina raztezne posode notranje enote l 10

Nastavitev varnostnega ventila notranje enote bar 3

Dodatni električni grelniki - dvostopenjski * kW 3 (1,5 + 1,5) 6 (4 + 2)

SWL - Nivo zvočne moči notranje enote * dB(A) 43 45

Vrednosti veljajo za naprave brez opcij in dodatne opreme.
Deklarirane vrednosti po EN 14511:
EER (Energy Efficiency Ratio) = razmerje hladilne moči in vložene moči
COP (Coefficient Of Performance) = razmerje toplotne (grelne) moči in vložene moči
A7W35 = vir : vstopni zrak 7°C suho tipalo 6°C mokro tipalo / napeljava : vstopna voda 30°C izstopna voda 35°C
A7W45 = vir : vstopni zrak 7°C suho tipalo 6°C mokro tipalo / napeljava : vstopna voda 40°C izstopna voda 45°C
A35W18 = vir : vstopni zrak 35°C suho tipalo / napeljava : vstopna voda 23°C izstopna voda 18°C
A35W7 = vir : vstopni zrak 35°C suho tipalo / napeljava : vstopna voda 12°C izstopna voda 7°C
OPOMBE: Razred izkoristka izračunan po evropskem pravilniku 811/2013. Vrednosti veljajo za naprave brez opcij in dodatne opreme.

PODATKI O ZMOGLJIVOSTI 4 6 8 10 12 16 12T 16T

A7
W

35

Toplotna moč  W 4,10 6,10 8,00 10,00 12,10 15,50 12,00 15,50

Moč priključka W 0,82 1,29 1,73 2,17 2,74 3,82 2,66 3,79

COP W/W 5,00 4,73 4,62 4,61 4,42 4,06 4,51 4,09

Pretok vode l/h 705 1049 1376 1720 2081 2666 2064 2666

Koristni tlak kPa 79 68 53 42 21 0 22 0

A7
W

45

Toplotna moč W 4,01 5,96 7,34 10,12 11,85 16,05 11,97 15,48

Moč priključka W 1,13 1,68 2,13 2,93 3,48 5,03 3,5 4,87

COP W/W 3,55 3,55 3,45 3,45 3,41 3,19 3,42 3,18

Pretok vode l/h 690 1025 1262 1741 2038 2761 2059 2663

Koristni tlak kPa 79 69 58 41 24 0 23 0

A3
5W

18

Hladilna moč W 4,10 6,20 8,00 10,50 11,70 13,80 12,00 14,50

Moč priključka W 0,84 1,43 1,93 2,30 2,79 3,77 2,8 3,94

EER W/W 4,88 4,34 4,15 4,57 4,19 3,66 4,29 3,68

Pretok vode l/h 705 1066 1376 1806 2012 2374 2064 2494

Koristni tlak kPa 79 67 53 37 26 3 22 0

A3
5W

7

Hladilna moč W 4,12 6,15 6,44 9,39 11,02 12,85 11,7 12,91

Moč priključka W 1,30 2,08 2,24 3,26 4,17 5,39 4,65 5,52

EER W/W 3,17 2,96 2,88 2,88 2,64 2,38 2,52 2,34

Pretok vode l/h 709 1058 1108 1615 1895 2210 2012 2221

Koristni tlak kPa 79 67 65 47 32 13 26 13

OSNOVNI KOMPLET OMNIA H 04 OMNIA H 06 OMNIA H 08 OMNIA H 10 OMNIA H 12 OMNIA H 16 OMNIA H 12T OMNIA H 16T

KODA UE + UI 0XHO4AWA 0XHO6AWA 0XHO8AWA 0XHOAAWA 0XHOCAWA 0XHOGAWA 0XHPCAWA 0XHPGAWA

KOMPLET Z ELEKTRIČNIM GRELNIKOM (3 KW) OMNIA HI 04 OMNIA HI 06 OMNIA HI 08 OMNIA HI 10 OMNIA HI 12 OMNIA HI 16 OMNIA HI 12T OMNIA HI 16T

KODA UE + UI 0XHO4BWA 0XHO6BWA 0XHO8BWA 0XHOABWA 0XHOCBWA 0XHOGBWA 0XHPCBWA 0XHPGBWA



DIMENZIJE ZUNANJE ENOTE

mod. 4 - 6
MASA NAPRAVE: 60 kg

mod. 8
MASA NAPRAVE: 76 kg

mod. 10 - 12 - 16 - 12T - 16T
MASA NAPRAVE: 99 kg

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA

PROSTOR ZA NAMESTITEV

MEJNE VREDNOSTI ZA DELOVANJE
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SANITARNA VODA (TSV)
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HLAJENJE
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NOTRANJA ENOTA
Z DODANIM ELEKTRIČNIM GRELNIKOM (3 kW) 

NOTRANJA ENOTA
BREZ ELEKTRIČNEGA GRELNIKA

DIMENZIJE NOTRANJE ENOTE

HIDRAVLIČNA SHEMA

> LEGENDA 
10 Izhod v napeljavo 3/4”

11 Povratek iz napeljave 3/4”

14 Varnostni ventil

209 Izhod v bojler 3/4”

210 Povratek iz bojlerja 3/4”

L Napeljava tekočine

G Napeljava plina
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19OBVESTILO KOMERCIALNIM ZASTOPNIKOM:
Neprenehoma si prizadevamo izboljševati svoje proizvode za čim večje 
zadovoljstvo uporabnikov naših naprav, zato se oblika, dimenzije in tehnični 
podatki naših proizvodov lahko spremenijo.

Zato je nujno zelo pozorno preveriti, ali so tehnični in/ali komercialni 
dokumenti, ki jih izročite končnemu uporabniku, usklajeni z najnovejšimi 
izdajami.

Ferroli SpA
37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100233
www.ferroli.com
export@ferroli.com


