
FAN OF 
TOSHIBA

Искуси го новиот начин на
греење со ESTIA.



Топлинска пумпа воздух/вода за корисни температури до +60 °C, номинална сила од 4,5 kW,
за подготовка на топла или студена вода. Комбинација од надворешна единица и Hydro внатрешна
единица која ќе ги задоволи сите барања и примени како: бојлер за топла вода, вентилконвектори,
радијатори или подно греење. 

Важни карактеристики

Функција греење и ладење

Опсег на работа на компресорот 10 до 100 %

Без дополнително греење до стандардната надворешна температура

ЕДЕН СИСТЕМ ЗА СИТЕ НАМЕНИ

ESTIA 5

 - Особено висока енергетска ефикасност (A++)
 - COP енергетска ефикасност од 4,90
 - Ниски инвестициски и инсталациски трошоци
 - Особено висока ефикасност во опсег на делумно оптоварување
 - Соодветно за моновалентно греење
 - За грееење и подготовка на топла вода за домаќинството
 - Можност за приклучување на постоечки системи за греење
 - Гарантирано греење при надворешни теператури до -20 °C
 - Согласно Директивата ECODESIGN Lot 1
 - Master/Slave управување до 8 различни системи ESTIA

Заштеда на ресурси

Атрактивно и штедливо Едноставно контролирање

Технички податоци

 - Контролер интергриран во Hydro единицата
 - Можност за дополнителен контролер
 - Прегледен модерен контролер со икони
 - Интегрирано 2-зонско управување со температурата
 - Автоматско вклучување при пад на ел. енергија
 - Опционален интерфејс за поврзување на Modbus и KNX
 - Опционално WIFI упраување со помош на паметен телефон, 
таблет или PC

 - Седмичен временски програматор
 - Режим за заштита од смрзнување
 - Зголемување на температурата на топлата вода
 - Режим Night set-back

 - Хибридна инверетерска технологија за претворање на
 еднонасочна струја

-
Двоен ротациски компресор -
Должина на кебел до 15 m -
Полезна температура на греење до +60 °C -
Водна пумпа, класа А, 6 степени -
Номинална сила од 4,5 kW -
до 3,66 kW при надворашна температура од -15 °C

 - Инвертерската контрола ја минимизара потрошувачката на струја
 - Еколошки ладилен флуид R410A - однапред наполнет
 - Воздух како извор на енергија при режим греење
 - Ненаметлив дизајн кој лесно се прилагодува во сите ентериери
 - Компактна и тивка надворешна единица
 - Тивок режим на работа „Night Operation“

- Надворешна единица: HWS-455H-E
- Hydro внатрешна единица: HWS-455XWHM3-E
- Далечински управувач:HWS-AMS54E



Податоци за системот
HWS-455H-E 

HWS-455XWHM3-E

Капацитет на греење, A+7/W+35 kW 4,50

Потрошувачка на ел.енергија, A+7/W+35 kW 0,92

Енергетска ефикасност при греење A+7/W+35 W/W 4,90

Капацитет на греење, максимум A+2/W+35 kW 6,19

Потрошувачка на ел. енергија, максимум, A+2/W+35 kW 1,55

Енергетска ефикасност, максимум A+2/W+35 W/W 3,99

Класа на Енергетска Ефикасност при греење A++

Број на годишни работни часови (JAZ) 4,27

Капацитет на ладење A+35/W+7 kW ❄ 4,50

Потрошувачка на ел. енергија при ладење A+35/W+7 kW ❄ 1,46

Енергетска ефикасност при ладење A+35/W+7 W/W ❄ 3,08

Класа на Енергетска Ефикасност при ладење ❄ A++

Надворешна единица

Напојување V/Ph/Hz 220-230/1/50

Работна струја, максимум A 11,1

Стартна струја Softstart

Препорачан осигурувач A 16

Димензии (ВxШxД) mm 630 x 800 x 300

Тежина kg 42

Ладилен флуид R410A

Ладилен флуид,  однапред наполнет kg 1,15

CO2 еквивалент (фабричко полнење) t 2,42

Вид на компресор Twin Rotary

Должина на кабел, максимум m 15

Висинска разлика, максимум m 10

Проводен-Ø потис гас mm (col) 12,7 (1/2)

Проводен-Ø течност mm (col) 6,3 (1/4)

Работен опсег надворешна температура, при ладење (min/maks) °C ❄ +10/+43

Работен опсег надворешна температура, при греење (min/maks) °C -20/+35

Ниво на звучност, макс dB(A) ❄/ 65

Ниво на звучност, мин dB(A) ❄/ 48

Хидро внатрешна единица

Почетна температура, греење (од/до) °C 20/60

Почетна температура, ладење (од/до) °C ❄ 7/25

Backup Heater, капацитет kW 3

Backup Heater, електричен приклучок V/Ph/Hz 220-230/1/50

Backup Heater, препорачан осигурувач A 16

Пумпа за вода, тип и класа Центрифугална, A

Visina dobave, maks. m 6,3

Проток на вода, мин m3/h 0,78

Ексканзиски сад, волумен литри 12

Приклучок за вода (влез-излез) col 1    

Димензии (ВxШxД) mm 925 x 525 x 355

Тежина kg 47

Ново на звучна сила dB(A) ❄/ 41

Ниво на звучен бран dB(A) ❄/ 27

Технички податоци : ESTIA 4.5 kW

❄ Ладење
 Греење

УСЛОВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИ НА ESTIA ТОПЛИНСКА ПУМПА ВОЗДУХ/ВОДА

Греење:  
 

Ладење:  

Водови на системот:  

Ниво на бучавост:  

JAZ = беој на годишни работи часови (Герм. Jahresarbeitszahl) пресметано според VDI 4650, дел 1
Стандардна надворешна темп.     -14 

Надворешна температура +7 ºC температура на сув термометар, +6 ºC температура на влажен
 термометар, +35ºC почетна температура, ∆T=5 K 

Надворешна температура +35ºC температура на сув термометар, +18ºC  почетна температура ∆T=5 K 

Должина 7,5 m, односно нема висинска разлика помеѓу внатрешната и надворешната единица

Измерено на оделеченост од 1m од надворешната единица, во согласност со “JIS” стандардот

, гранична температура на греење +15ºC, почетна температура +30ºC, ∆T=10 K 



www.aircon.com.mk
телефон: (02) 30 90 500

Семејството Moser од Грац, Австрија се грее со помош на ESTIA 5  

110 m², новаградба, нискоенергетска куќа

Загреан простор: 35 W/m²

Потребен вкупен капацитет за греење: 3,85 kW

= околу 310 евра, годишен трошок за греење!

Врвна 
енергетска ефикасност

Воздух/вода
Топлинска пумпа

* цена на струја во Австија: 0,18 евро центи/ kW/h
* цена на струја во Македонија: 0,072 евро центи/ kW/h 

надворешна единица
Тивка како шепот, KNX / Modbus 

Можности за приклучување

ГАРАНТИРАНА ЕКОНОМИЧНОСТ!

Вашиот TOSHIBA партнер со задоволство ќе ги пресмета вашите очекувани
трошоци за греење!

Годишни трошоци за 
греење:САМО 310,- €

TOSHIBA LIVE: СЕМЕЈНА КУЌА


