
Nazwa Opis Moc (A7/W55) Moc (A7/W35) Klasa ErP Moc A-15/W55 Moc (A30/W7) Zasilanie

ecoAIR EVI 3-12 Inverter Scroll EVI 4,6-11,6 kW 2,2-11,1 kW A++/A+++ 5,2-8 kW 1,8-9 kW 230V/50Hz

ecoAIR EVI 3-12 T Inverter Scroll EVI 4,6-11,6 kW 2,2-11,1 kW A++/A+++ 5,2-8 kW 1,8-9 kW 400V/50Hz

ecoAIR EVI 4-20 T Inverter Scroll EVI 4,0-20,5 kW 7,0-20,8 kW A++/A+++ 9,0-13,5 kW 4,0-14,8 kW 400V/50Hz

Pompy ciepła powietrze-woda ecoAIR EVI  (monoblock) 

www.fervor.eu

Pompy ciepła
dla strefy klimatycznej-zimnej
ecoAIR EVI

ecoAIR EVI 3-12/4-20  (średniotemperaturowe)
Pompa ciepła ecoAIR to idealne rozwiązanie dla budynków nowych i modernizowanych, wyposażonych 
w instalację grzewczą z ogrzewaniem podłogowym, klima-konwektorami lub tradycyjnymi grzejnikami. 
Przeznaczone do bezobsługowego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego 
ogrzewania/chłodzenia w trybie monowalentnym, monoenergetycznym lub biwalentnym.  

System Copeland Inverter EVI pozwala produkować wodę grzewczą o temperaturze 
do 58° przy temperaturze powietrza zewnętrznego -20° bez wspomagania 
grzałką elektryczną.

- Produkcja c.w.u. do 63 °C bez wspomagania grzałką elektryczną. 
- Minimalna zewnętrzna temperatura pracy  -22 °C. 
- Regulator pogodowy sterujący 3 strefami grzania/chłodzenia.                     
- Wersja EH z 3-stopniową grzałką elektryczną 4kW (1,3/2,7/4).

Przy zastosowaniu modułu hydraulicznego HYDROKIT HK-EH-S nie trzeba 
wypełniać całej instalacji grzewczej roztworem glikolu.

Urządzenie hermetycznie zamknięte, wyprodukowane w Europie.  

HP Keymark



E81212 ecoAIR EVI 3-12 CM-230V zestaw z regulatorem do montażu wewnątrz pomieszczenia

E81222 ecoAIR EVI 3-12 HK-230V zestaw z regulatorem i zaworem 3-drogowym do c.w.u.

E81232 ecoAIR EVI 3-12 HK-EH-230 zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u. i grzałką elektryczną

E81242 ecoAIR EVI 3-12 HK-EH-S-230V
zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u., grzałką elektryczną,

płytowym wymiennikiem ciepła i dodatkową pompą obiegową

E83212 ecoAIR EVI 3-12T CM-400V zestaw z regulatorem do montażu wewnątrz pomieszczenia

E83222 ecoAIR EVI 3-12T HK-400V zestaw z regulatorem i zaworem 3-drogowym do c.w.u.

E83232 ecoAIR EVI 3-12T HK-EH-400V zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u. i grzałką elektryczną

E83242 ecoAIR EVI 3-12T HK-EH-S-400V
zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u., grzałką elektryczną,

płytowym wymiennikiem ciepła i dodatkową pompą obiegową

www.fervor.eu

Przykładowe zestawy ecoAIR EVI z modułem hydraulicznym HYDROKIT 


