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Thermia Atlas – toplotna
~rpalka svetovnega razreda
presegla magi~no mejo SCOP 6

K

ako je nova geotermalna toplotna ~rpalka Thermia Atlas presegla magi~no mejo SCOP 6,0? Odgovor je v edinstveni kombinaciji naprednega nadzornega sistema, inverter tehnologije brezstopenjskega prilagajanja delovanja in {tevilnih drugih tehnologij. Te
dajejo Atlas-u najvi{ji SCOP* na trgu. Zdru`itev {tevilnih izjemnih
lastnosti in prednosti v eno napravo povedejo novo Atlas na vi{jo
raven. Ne samo v smislu njene izjemne u~inkovitosti SCOP 6,15 –
ta toplotna ~rpalka je v najvi{jem razredu v vseh pogledih.
Inverter tehnologija
@e leta 2014 je Thermia predstavila trgu
prvo geotermalno toplotno ~rpalko s hitrostno prilagodljivim inverter kompresorjem.
Thermia Atlas vsebuje inovativen krmilnik, ki
ima v vsakem trenutku nadzor in uravnava
delovanje vseh treh teko~inskih krogov – na
strani toplotnega vira, na strani sistema
ogrevanja ter znotraj hladilnega kroga. Tako
se toplotna ~rpalka neprestano prilagaja
vsem pogojem v sistemu in zagotavlja

optimalno delovanje pri najvi{ji energijski
u~inkovitosti v vsakem danem trenutku.

Re{itev vse v enem
Thermia je `e leta 1973 predstavila prvo
toplotno ~rpalko z integriranim ogrevanjem
sanitarne vode, ki je takrat revolucionarno
zdru`evala vse komponente v enem ohi{ju.
Vse do danes Thermia razvija in izbolj{uje
svoje re{itve in nova Thermia Atlas je z uporabo izku{enj in znanja postavila nov mejnik

Neverjetno a resni~no
Pravilno izbrana in vgrajena Thermia geotermalna toplotna ~rpalka vam bo
zagotovila neprestano udobje naslednjih 20-25 let – ~eprav imamo dokumentirane primere, ko toplotne ~rpalke delujejo {e bistveno dlje od 30 let. Thermia
toplotne ~rpalke zagotovijo do 80 % prihranek energije v primerjavi z oljem ali
plinom. Obenem varujejo okolje z zmanj{anjem oglji~nega odtisa va{ega doma
za 50-90 %, odvisno od tega, kako pridobivate elektriko za pogon naprav.
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v svojem razredu – naprave vse v enem so
namre~ postale s ~asom standard, kateremu
sledijo vsi proizvajalci, za~ela pa ga je prav
Thermia.

Atlas - nova platforma
Nova toplotna ~rpalka Thermia Atlas
je zasnovana na tehnologijah, katere
je Thermia z lastnim razvojem osvojila
skozi leta. Za doseganje {e vi{jih standardov pa je bil potreben prehod na novo
platformo in Atlas je presegla tekmece
v vseh pomembnih kriterijih: zmogljivost,
u~inkovitost, hrup, priprava vro~e sanitarne
vode, uporabni{ka izku{nja ter preprostost
vgradnje in vzdr`evanja.

Neprekosljiva zmogljivost
Thermia Atlas je na voljo v dveh mo~eh,
3-12 kW in 4-18 kW in v dveh izvedbah, z
integriranim ali lo~enim grelnikom sanitarne vode. Pona{a se z visoko fleksibilnostjo
razpona mo~i 20-100 %, visoko maksimalno
temperaturo ogrevanja 65°C. S toplotno ~rpalko Atlas lahko zagotovimo energijsko re{itev
za novogradnje, luksuzne hi{e z bazenom
ali masa`no kadjo, kot tudi za ve~je hi{e, ki
potrebujejo zamenjavo sistema ogrevanja.

Hitro in u~inkovito
ogrevanje sanitarne vode
Thermia Atlas nudi najbolj{i sistem za
gretje sanitarne vode na trgu. Za lastnike stavb in dru`ine to pomeni ogromne
koli~ine vro~e vode, pripravljene hitreje in
ob znatno ni`jih stro{kih. Nova toplotna
~rpalka izkori{~a prednosti treh tehnologij,
ki jih je razvila Thermia. Kombinacija inverter tehnologije, tehnologije vro~e pare in
stratifikacije sanitarne vode dobavi do 545
litrov tople vode naenkrat iz 184-litrskega

Dokazana dodana vrednost za uporabnika
Mnoge prednosti Thermia Atlas toplotne ~rpalke in inverter tehnologije
vklju~ujejo:
- Visoko letno grelno {tevilo: SCOP* 6,15, kar pomeni izjemno nizek ra~un za
elektriko (energijski razred A+++)
- Tehnologija gretja vode z vro~im plinom (HGW) nudi izjemno kapaciteto in
hitrost priprave vro~e sanitarne vode za najvi{je udobje
- Skoraj nesli{no delovanje, ki omogo~a, da je toplotna ~rpalka postavljena kjer
koli v stavbi
- Hitra in preprosta vgradnja
- Idealna za novogradnje in adaptacije (do 65°C dovoda v ogrevalni sistem)
- U~inkovito delovanje v kombinaciji tako s talnim, kot radiatorskim na~inom
ogrevanja
- Inverter tehnologija, ki pomeni, da lahko toplotna ~rpalka zagotovi 100 %
potrebe po toplotni v stavbi in se obenem prilagodi v manj hladnih dneh, ko
je potreba manj{a
- Opcijske funkcije: hlajenje prostorov in ogrevanje bazena
- Thermia Online – upravljanje in nadzor toplotne ~rpalke na daljavo
rezervoarja. U`ivanje v vro~i kopeli, medtem, ko se v drugi kopalnici nekdo tu{ira,
{e nikoli ni bilo tako preprosto ali priro~no.

Skoraj nesli{no delovanje
Vse toplotne ~rpalke so opremljene s
kompresorjem, ki ustvarja karakteristi~en
hrup. Thermia Atlas je bila zasnovana tako,
da vibracije ne zapustijo ohi{ja. Zvok kompresorja je komajda zaznaven. Odvisno od
hitrosti kompresorja je mo~ zvoka, ki jo
oddaja Atas med 30 in 43 dB(A). Za primerjavo, 30 dB(A) je {epet, 20 dB(A) pa {elestenje listja. Thermia Atlas je trenutno najti{ja
toplotna ~rpalka v svojem segmentu.

Inteligentni krmilnik
z zaslonom na dotik
Krmilnik koordinira delovanje ogrevalnega sistema in upravlja z vsemi funkcijami.

Krmilnik Thermia Atlas je opremljen z barvnim zaslonom na dotik, ki je uporabniku
prijazen, podobno kot pametni telefon.
Na vsakem zaslonu so na voljo navodila
za uporabo, tako uporabnik vedno najde
razlago za posamezne funkcije, brez da bi
brskal po knji`ici z navodili. V ozadju pa
krmilnik poganja kompleksen algoritem, ki
neprestano skrbi za stro{kovno u~inkovitost
delovanja in doseganje ciljanega udobja za
uporabnika. Thermia Atlas standardno vsebuje ve~ naprednih funkcij kot katera koli
druga toplotna ~rpalka v Thermia portfelju.
Te vklju~ujejo celovit vpogled v temperature in grelne krivulje, nadzor dveh krogov
ogrevanja / hlajenja, zdru`ljivost s sistemom
pametne hi{e in centralnega nadzornega
sistema, podpora za pametna energijska
omre`ja, nadzor vira energije, nadzor zalogovnika toplote ter plug-and-play nadgradnja programske opreme z USB klju~em.

Nadzor na daljavo
Kot vse Thermia toplotne ~rpalke, je
tudi Atlas opremljena s funkcijo Thermia
Online za nadzor na daljavo preko telefona
ali ra~unalnika. Dostop do toplotne ~rpalke
vam je na voljo takoj, brez stro{kov dodatnega modula in brez stro{kov uporabe aplikacije. Dostop do naprave ima tudi tehni~na
podpora, ki je s pomo~jo Online med najbolj
odzivnimi na trgu. •
Yasin Jodeh
*Sezonski koeficient u~inkovitoti za nizkotemperaturno
ogrevanje v hladnem podnebju, SCOP 6,15, je najvi{je
grelno {tevilo med toplotnimi ~rpalkami evropskih proizvajalcev s hladivom R410a v decembru 2019.

Skoraj nesli{no delovanje toplotne ~rpalke Thermia Atlas
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