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Nova dimenzija
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Sistem za raznolike rešitve!

Načrtujte vaš ogrevalni sistem prihodnosti s  
toplotno črpalko Alpha-InnoTec:
Prilagojeno vašim potrebam, pogojem na mestu 
vgradnje in Vaši nepremičnini.

 ➠ Nudimo Vam prilagodljiv sistem, ki je zadnje 
stanje tehnike na tem področju!

 ➠ Prilagodljiv sistem – veliko kombinacij z npr. sonč-
no energijo, bioamso, plinom, prezračevanjem

 ➠ Manjša poraba časa pri montaži  
(ca.20% prihranka)

 ➠ LWD modelna vrsta toplotnih črpalk je herme-
tično zaprta in je lahko montirana brez licence 
pooblaščenega podjetja za hladilno tehniko

 ➠ Toplotne črpalke LWD ne potrebujejo letnih 
servisov 

 ➠ Regulacija vsebuje voden zagon sistema, ki 
omogoči varen in hiter pričetek obratovanja

 ➠ Hidravlične komponente so izdelane tovarniško 

 ➠ Ena najtišjih toplotnih črpalk na trgu!
 ➠ Ogrevanje, sanitarna voda in hlajenje se izvaja v 
skupnem sistemu

 ➠ Ta modelna vrsta je združljiva in kompatibilna 
za obratovanje s fotovoltaiko

 ➠ Tiho obratovanje – ena najtišjih toplotnih črpalk 
na trgu – 45 dB

 ➠ Inteligentno upravljanje z energijo: časovne 
nastavitve dvigov in redukcije temperatur v 
ogrevalnem sistemu

 ➠ Termična dezinfekcija tople vode,  je vodena s 
posebnim alogaritmom

 ➠ Pri ogrevanju s toplotno črpalko lokalno ne one-
snažujete okolja

Prednosti z vidika 
monterja

To so koristi 
za uporabnika

PV
READY

PV
READY

Po tej ikoni prepoznate tiste toplotne črpalke Alpha InnoTec ,  
ki se lahko brez težav kombinirajo s fotovoltaiko

Po tej ikoni prepoznate toplotne črpalke, ki so kompatibilne s  Smart-Grid –  
tehnologijo pametnih elektro distribucijskih omrežij. To pomeni, da regulacija 
omogoča združljivost vaše toplotne črpalke z inteligentnim omrežjem.
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Toplotna črpalka zrak/voda Dual-LWD

Naravno hladilno sredstvo 
Toplotna črpalka zrak/voda Dual LWD proizvajalca 
Alpha-InnoTec, se ne izkazuje le po izvstnih  
izkoristkih COP, tudi uporaba naravnega hladilnega 
sredstva-plina propana R290 omogoča razbreme-
nitev okolja. Ta plin je znan po najboljših termodi-
namičnih karakteristikah med vsemi plini. Propan 
kot ne-kemičen plin, je eden ključnih dejavnikov za 
odličen izkoristek COP. 

Koncept LWD Dual
Odločitev za AlphaWeb
Po zaslugi regulacije Luxtronik 2.0, je vaša toplotna 
črpalka lahko preprosto priključena na centralni 
spletni server Alpha-InnoTec v Nemčiji. Tako imate 
lahko Vi, vaš monter in tehnično osebje pri proizva-
jalcu dostop do Vaše toplotne črpalke in podatkov 
o njenem delovanju. Tako je omogočeno in olajša-
no vodenje, diagnostika, nastavitve na daljavo in 
nadgrajevanje programske opreme.Vse to preko 
osebnega računalnika ali pametnega telefona z App 
programom.

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!

Toplotna črpalka zrak/voda 

Okrajšave
Okrajšave se uporabljajo za označevanje raznih 
funkcionalnosti toplotne črpalke:

A Zunanja postavitev

R Reverzibilno delovanje  
(ogrevanje in hlajenje)

S Enofazna (230V)

X Korozijsko odporna

Funkcija

Ogrevanje

Topla voda

Opcijske funkcije
Hlajenje  
(z reverzibilno toplotno črpalko  
zrak/voda Dual LWD)

+

Sončna energija  
(z multifunkcijskim zalogovnikom 
MFS in kolektorji)
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Modelna vrsta Dual-LWD je na voljo v ogrevalnih mo-
čeh 5, 7 in 9 kW. Sestavljena je iz dveh komponent. 
Zunaj postavljene kompaktne toplotne črpalke, ki je 
povezana z notranjim delom, ki vsebuje hidravliko, 
električni grelec z elektroniko in regulacijo.

Ločena postavitev omogoča majhne dimenzije toplo-
tne črpalke. Vsi modeli LWD50A, LWD70A in LWD90A 
so zato primerne za hiše z majhno parcelo. Zaradi 
dimenzij, oblike in skritega ventilatorja, na hiši delu-
jejo elegantno in nevpadljivo. Poljubno jo pritrdimo 
ali na zid ali postavimo na tla ob zid.

Ker ta tip toplotne črpalke dosega visoke temperatu-
re, je učinkovita rešitev predvsem za modernizacijo  
ogrevanja. Ognjeno ogrevanje lahko nadomestimo 
ali ga vključimo v kombinacijo s toplotno črpalko. 
Obstoječa peč na drva, plin, pelete se lahko obdrži-
jo in povežejo v uigran sistem preko regulacije LUX 
2.0.. Sončni kolektorji in fotovoltaika so preko ustre-
zno prilagojenih bojlerjev in zalogovnikov, odlična 
podpora in razbremenitev toplotne črpalke. 

 ➠ Deluje šepetaje tiho (45 dB) in je pripravljena za 
hitro montažo

 ➠ Brez vzdrževanja in servisov
 ➠ Zelo dobri izkoristki COP, tudi do 3,8 pri A2/W35
 ➠ Dimenzije, oblika in skrit ventilator, omogočajo 
eleganten videz

 ➠ Naravno, okolju prijazno hladilno sredstvo R290
 ➠ Samodejno prične in konča ogrevanje hiše
 ➠ Ogrevanje deluje po zunanji temperaturi in 
časovniku, ki ga poljubno nastavite

 ➠ Anti-legionelni program

Prilagodljiva in varčuje  
s prostorom! Ogrevanje HlajenjeTopla voda

Primer montaže toplotne črpalke LWD Dual

PV
READY

PV
READY

Prednosti za Vas:

Toplotna črpalka zrak/voda Dual-LWD
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Hidravlični modul HMD 1

 ➠ Vse pomembne komponente so vgrajene
 ➠ Omogočeno je bivalentno delovanje z  
obstoječim ognjenim ogrevanjem

 ➠ Vodenje je mogoče z App/Web

V hidravličnem modulu HMD1 je vgrajena regulacija 
LUX 2.0, elektronika, električni grelec 6kW, ekspan-
zijska posoda, obtočna črpalka in varnostni modul. 
Možne so kombinacije z vsemi pečmi in viri energije.

Hidravlični modul HMD 1

Prednosti za Vas:

Pomembna notranja dopolnitev

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!
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Hidravlični stolp Dual HTD

Prednosti za Vas:

 ➠ Priprava tople vode in ogrevanja v enotnem 
ohišju

 ➠ Hitra in enostavna montaža
 ➠ Veliko hidravličnih elementov že vgrajenih
 ➠ Minimalna poraba prostora (ca. ½ m2)
 ➠ Regulacija z Luxtronik 2.0
 ➠ Prilagojeno na AlphaWeb/AlphaApp 

Skupaj z LWD sta sanjski par!

Hidravlični stolp HTD, proizvajalca Alpha Inno-Tec, 
vsebuje tovarniško izvedeno hidravlično inštalacijo 
v enem ohišju in potrebuje manj kot kvadratni meter 
stojne površine. Praktično kjerkoli lahko najdete 
prostor zanj. Oskrbuje vas s toplo pitno vodo in črpa 
vodo v vaš ogrevalni sistem. 

Ta kompleten paket v enem ohišju vsebuje vse pot-
rebno za delovanje: hidravlični elementi kot 180-litr-
ski bojler, 62-litrski zalogovnik vse obdano z močno 
izolacijo, električni 6  kW grelec, preklopni ventil, 
visoko učinkovito obtočno črpalko ter kompletno 
elektroniko in regulacijo LUX 2.0.  Toplotna črpalka 
LWD in hidravlični stolp HTD sta projektirana eden za 
drugega in tako v tej kombinaciji maksimalno učin-
kovita. 

Hidravlični stolp Dual HTD

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!
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 LWD-Twin-sistem

Dvakratna moč 
v enem prilagodljivem sistemu
Princip je preprost: LWD-Twin sistem je sestavljen iz 
dveh LWD-Dual toplotnih črpalk zrak/voda.  
Takoj prepoznate prednost tega sistema; kljub dvem 
zunanjim toplotnim črpalkam, potrebujemo samo 
eno notranjo hidravlično in regulacijsko enoto, ter en 
bojler in zalogovnik.
Inteligentna regulacija vseh teh kompnent omogoča, 
da je za odtaljevanje obeh uparjalnikov zadostna že 
minimalna količina ogrevalne vode. 

LWD-Twin sistem pomeni tudi dva kompresorja, ki 
omogočata dvostopenjsko delovanje glede na trenu-
tno potrebno ogrevalno moč. Tako lahko že ogreval-
no moč 10 kW sestavite iz dveh LWD50A toplotnih 
črpalk. Pri tipu LW-A dva kompresorja dobite šele 
z ogrevalno močjo 17 kW. LWD-Twin sistem lahko 
sestavite v poljubne kombinacije s 5, 7, 9 kW. 

Prikaz različnih kombinacij ogrevalnih moči

Ogrevanje HlajenjeTopla voda

PV
READY

PV
READY
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Hidravlični modul Twin-HMD 2

 ➠ 2 LWD‘jke različnih moči kombiniramo v enoten 
sistem

 ➠ Obremenitev obeh kompresorjev enakomerno 
porazdeljena

 ➠ Ena regulacija za dve toplotni črpalki
 ➠ Uporaba sobne regulacije z vplivom na  
temperaturo prostora

Hidravlični modul HMD 2

Nov hidravlični modul HMD 2 omogoča vezavo dveh 
toplotnih črpalk v enoten sistem in tako združitev  
ogrevalne moči do največ 18 kW. HMD 2 je dobavljiv 
v dveh variantah. Za ogrevanje je ustrezen modul 
HMD 2(S)E, kompatibilen z LWD50A, LWD70A in 
LWD90A.

Vsestranski & Prilagodljiv

Za kombinacijo ogrevanja in hlajenja oz. reverzibilno 
delovanje je namenjen modul HMD 2/R(S)E,  
s katerim kombiniramo LWD 50A/RX in LWD 70A/RX.  
V sklopu dobave: novo razvita regulacija  
Luxtronik 2.1, dve varčni obtočni črpalki, električni 
grelec 9 kW, varnostni modul in pretočni senzorji.

Prednosti za Vas:

NOVO
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 ➠ Ker je Hidravlični stolp Dual HTD „vse v enem“, 
je tudi montaža preprosta in hitra, z minimalno 
porabo inštalacijskega materiala.

 ➠ Komponente so tovarniško sestavljene
 ➠ Minimalna poraba površine

Prednosti za Vas:

Ogrevanje in prirpava tople vode s hidravličnim 
stolpom Hidravlični stolp Dual HTD „vse v enem“
Kombinacija LWD toplotne črpalke zrak/voda s hi-
dravličnim stolpom Hidravlični stolp Dual HTD,
je primerna za vse objekte. Prav posebej je name-
njena novogradnjam z minimalistično odmerjenimi 
površinami za postavitev.

Toplotna črpalka zrak/voda

Talno ogrevanje 
(primerno tudi za radiatorje)

Hidravlični stolp Dual HTD

PV-fotovoltaični sistem

LWD – možnosti vsestranske uporabe

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!
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Ogrevanje, hlajenje in topla voda s hidravličnim 
modulom Hidravlični modul HMD 1

LWD – možnosti vsestranske uporabe

Ta rešitev je smiselna in dobrodošla v novogradnjah 
z urejenim omrežjem za razpršitev hladnega zraka. 
Opcijsko je mogoče tudi prezračevanje.

Ogrevalni zalogovnik

Talno ogrevanje 
(primerno tudi za radiatorje)

Hidravlični modul HMD 1

PV-fotovoltaični sistem

Toplotna črpalka zrak/voda

 ➠ Vse v enem: ogrevanje, topla voda in hlajenje
 ➠ Vse funkcije so vodene iz enotne regulacije
 ➠ Ogrevalni zalogovnik nameščen prostorsko 
varčno pod HMD1

 ➠ Dobrodošla uporaba v kleteh in prostorih z  
nizkimi stropovi

Prednosti za Vas:

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!
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LWD – možnosti vsestranske uporabe

 ➠ Priključitev obstoječe peči
 ➠ Solarni sistem se priključi na izmenjevalec v 
spodnjem delu

 ➠ S fotovoltaiko preko električnega grelca 230 V 
ogrevate zalogovnik

 ➠ Odvod na radiatorski sistem in preko mešalnega 
ventila na talno ogrevanje

 ➠ Topla voda v pretočnem cevnem grelniku –  
anti legionelni sistem

 ➠ Topla voda – priključitev cirkulacijske cevi
 ➠ Vse funkcije vodene iz regulacije toplotne  
črpalke Lux 2.0

Ogrevanje in topla voda z multifunkcijskim  
zalogovnikom MFS600/MFS830/MFS1000
Uporaba MFS multifunkcijskega zalogovnika je 
pogosta izbira. Smiselna je predvsem pri predelavi 
obstoječega ognjenega ogrevanja v kombinacijo s 
toplotno črpalko. Na zalogovnik lahko priključimo 

obstoječo peč na trda goriva, pelete, olje ali plin. 
Velika prednost je, da lahko nanj priključite vse zu-
nanje vire energije in vse vrste porabnikov.

PV-fotovoltaični sistem

Solarni sistem

MFS Multifunkcijski 
zalogovnik

Talno ogrevanje 
(primerno tudi za radiatorje)

Toplotna črpalka zrak/voda
Hidravlični modul HMD 1

Prednosti za Vas:

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!
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 ➠ Vse v enem: ogrevanje, hlajenje in 
topla voda

 ➠ Delovanje je vodeno z eno regulacijo

Prednosti za Vas:

Ogrevanje, hlajenje in topla voda s hidravličnim 
modulom Hidravlični modul HMD 2
LWD-Twin sistem je sestavljen iz dveh LWD-Dual 
toplotnih črpalk in preko novega hidravličnnega 
modula HMD 2 lahko preko ene regulacije upravljate 
celoten sistem.

Medsebojno lahko povežete dve LWD z enako funkci-
onalnostjo (samo ogrevalni ali reverzibilni)

PV-fotovoltaični sistem

Rezervoar za toplo vodo

Talno ogrevanje 
(primerno tudi za radiatorje)

Toplotna črpalka zrak/voda
Hidravlični modul 
HMD 2 - Twin

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!

LWD – možnosti vsestranske uporabe
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 ➠ Optimirano delovanje zaradi kompresorskega 
prilaganjanja potrebam po toploti

 ➠ Vodenje sistema z enotno regulacijo na toplotni 
črpalki Luxtronik 2.0

Prednosti za Vas:

LWD-Twin sistem v kombinaciji z multifunkcij-
skim zalogovnikom MFS600/MFS830/MFS1000
Ta sestava je smiselna predvsem v večjih novo-
gradnjah, ker se toplotni črpalki LWD-Twin preko 
MFS multifunkcijskega zalogovnika, lahko poljubno 
kombinirata s fotovoltaiko in/ali sončnimi kolektorji.

Solarni sistem

Talno ogrevanje 
(primerno tudi za radiatorje)

PV-fotovoltaični sistem

Hidravlični modul 
HMD 2 - Twin

Toplotna črpalka zrak/voda

MFS Multifunkcijski 
zalogovnik

Kompatibilno  

z Web/App 

Upravljajte vašo 

toplotno črpalko od 

kjerkoli!

LWD – možnosti vsestranske uporabe
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Preglednica sistemskih komponnet

Toplotne črpalke zrak/voda Dual

Zunanja postavitev Zmogljivosti pri A2 / W 35  
da EN 14511

Zmogljivosti pri A7 / W 35  
da EN 14511

Temperaturne omejitve Ohišje

Ogrevalna moč COP Ogrevalna moč COP Ogrevanje Vir zrak Mere Š x G x V Teža

kW – kW – °C °C mm kg

LWD 50A 5,6 3,8 7,1 4,8 20 da 70 -20 da 35 1320 x 445 x 
930

141

LWD 70A 7,7 3,8 8,5 4,3 20 da 70 -20 da 35 1320 x 445 x 
930

146

LWD 90A 9,0 3,6 10,1 4,12 20 da 70 -20 da 35 1310 x 445 x 
930

149

LWD 50A/RX 5,4 3,69 6,8 4,56 20 da 70 -20 da 45 1320 x 445 x 
930

146

LWD 70A/RX 7,3 3,68 8,7 4,32 20 da 70 -20 da 45 1320 x 445 x 
930

151

Hidravlični stolp HTD - Hydrauliktower Dual  

Notranja postavitev Zalogovnik Ohišje

Topla voda Ogrevalni zalogovnik Mere V x Š x G
(z varnostnim modulom)

Teža

l l mm kg

HT Dual 180 62 1800 x 600 x 834 ca. 150

Hidravlični stolp HTD s kalorimetrom za očitanje energijske učinkovitosti Komponenta brez toplotne črpalke in z regulacijo LUXTRONIK 2.0

Tip Artikel Kratek opis

HTD 15071341

Ni primerno za reverzibilne sisteme

Dobava vsebuje:
– Regulacija
– Zalogovnik 62 l
– Bojler za sanitarno vodo 200 l, nazivni volumen 180 l
– Energijsko učinkovita obotčna črpalka
– Kalorimeter
– Preklopni ventil za sanitarno vodo
– Prelivni ventil
– Možnost vgraditeve dodatnega električnega grelca 1 x EHZI 45F
– Električni grelec 6 kW
– Zunanje tipalo
– Varnostni modul ogrevanje
– Ekspanzijska posoda za ogrevanje 12 lit

EOA 15018901 Magnezijeva anoda za bojler v HTD

Elektrisches Verlängerungsset

Tip Artikel Kratek opis

VLS 25 15070601 Podaljšek LWD 400V, Lin-bus 28 m (regulaciski in napetostni kabel zagotoviti na mestu vgradnje) od naprave + konektor za  
Lin-Bus-, regulacijski in napetostni kabel
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Hidravlični moduli

Hidravlični modul standard

Tip Artikel Kratek opis

HMD 1 15070501 Hidravlični modul za LWD 50A do LWD 90A z regulacjo Luxtronik 2.0, električni grelec 6 kW, ekspanzija 12 l in ogrevalna obtoč-
na črpalka, kalorimeter, varnostni modul, izolacija ohišja, zunanje tipalo in krogelni ventili.

HMD 1/E 15070541
Hidravlični modul za LWD 50A do LWD 90A z regulacjo Luxtronik 2.0, električni grelec 6 kW, Ekspanzija 12 l in ogrevalna obtoč-
na črpalka, kalorimeter, varnostni modul, izolacija ohišja, zunanje tipalo in krogelni ventili.
S kalorimetrom in dodatnim procesorjem.

HMD 2/(S)E 15085801
Hidravlični modul za 2 LWD 50A do LWD 90A z regulacjo Luxtronik 2.1, električni grelec 9 kW, ekspanzija 12 l in dve ogrevalni 
obtočni črpalki, kalorimeter, varnostni modul, izolacija ohišja, zunanje tipalo in krogelni ventili.
Kombinirata se lahko dve različni ogrevalni moči.

Hidravlični modul reverzibilen

Tip Artikel Kratek opis

HMD 1/R 15071101 Hidravlični modul za LWD 50A/RX do LWD 70A/RX z regulacijo Luxtronik 2.0, električnim grelcem 6 kW, ekspanzijo 12 l in og-
revalno obtočno črpalko, kalorimetrom, varnostnim modulom, izolacijo ohišja, zunanjim tipalom in krogelnimi ventili.

HMD 1/RE 15071141
Hidravlični modul za LWD 50A/RX do LWD 70A/RX z regulacijo Luxtronik 2.0, električnim grelcem 6 kW, ekspanzijo 12 l in og-
revalno obtočno črpalko, kalorimetrom, varnostnim modulom, izolacijo ohišja, zunanjim tipalom in krogelnimi ventili. 
S kalorimetrom in dodatnim procesorjem.

HMD 2/R(S)E 15085901
Hidravlični modul za 2 LWD 50A/RX do LWD 70A/RX z regulacjo Luxtronik 2.1, električni grelec 9 kW, ekspanzija 12 l in dve og-
revalni obtočni črpalki, kalorimeter, varnostni modul, izolacija ohišja, zunanje tipalo in krogelni ventili.
Kombinirata se lahko dve različni ogrevalni moči.

Preglednica sistemskih komponnet



Specialisti za toplotne črpalke

S toplotno črpalko 
Alpha-InnoTec
sprejemate pravilno odločitev

Izbrane toplotne črpalke Alpha-Inno-
Tec imajo evropsko oznako kvalitete 
Gütesiegel. Več informacij na : 
www.alpha-innotec.de/guetesiegel

Produkti Alpha-InnoTec 
so nadzorovani z  TÜV

Alpha-InnoTec je nosilec certifikata
ISO 9001 (kvaliteta) in ISO 14001 
(okolje)

Alpha-InnoTec je član naslednjih organizacij:
Bundesverband WärmePumpe (BWP) e.V. 
European Heatpump Association (EHPA)
FWS Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz

Produkti Alpha-InnoTec
so nosilci oznake CE

Član od 2006

deutschland

Alpha-InnoTec – eine Marke der
ait-deutschland GmbH 
Industriestraße 3 
D-95359 Kasendorf

Tel: +49 (0) 9228 9906-0 
Fax: +49 (0) 9228 9906-189 
info@alpha-innotec.de 
www.alpha-innotec.de
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EkoEnergija d.o.o.
Mace 6
Sl-4205 Preddvor
 
Tel: +386 (0)4 255 57 80
Mobilni: +386 (0)40 34 33 33
info@ekoenergija.eu
www.ekoenergija.eu


