
Instalatiile de incalzire-

racire-ventilare-preparare 

acm care au ca sursa de 

energie termica o pompa 

de caldura  



POMPE DE CĂLDURĂ 

Obiectivele Generale ale seminariilor 

Sa confirme si sa demonstreze ca:  

�Exista specialisti PTM care ii pot sustine in procesul de vanzare: tehnic, commercial, post-

vanzare 

�Exista gama de echipamente  de calitate  care sustin vanzarea 

�Exista experienta necesara 

�Exista mijloacele «tools»  prin care pot desfasura procesul de vanzare in mod   autonom 

 



POMPE DE CĂLDURĂ 

Rezultatele scontate 

La finalul celor 3 sesiuni, Participantii, cu sprijinul Promoterm, sa poata  : 

�Sa identifice nevoile Clientului raportate la instalatiile functionand avand ca sursa o Pompa de 

Caldura 

�Sa prezinte avantajele si beneficiile produselor din aceasta gama 

�Sa aleaga produsele in functie de nevoile clientului si sa sustina profesionist oferta 

 



POMPE DE CĂLDURĂ 

 

• WEBINAR 1 

- Pompele de caldura ca surse de producere a energiei termice 

• WEBINAR 2  

a) Instalatiile interioare : incalzire / racire radianta, (ventilo)convectoare 

b) Echipamente complementare : automatizari, sisteme de ventilatie, solare si altele 

• WEBINAR 3 

a) Exemple de instalatii diferite, aflate in functionare 

b) Cateva concluzii in urma experientei Promoterm – De Dietrich - ROTH 

c) TOOLS la dispozitia partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

d) Pompe de Caldura pentru aplicatii specifice/speciale 

 

 

 



POMPE DE CĂLDURĂ 

Principalele intrebari la care vrem sa raspundem in Webinarul 1 

�Care sunt clientii pentru aceste sisteme 

�Cand si cum se alege pompa de caldura ca sursa 

�Cum se alege o Pompa de Caldura dupa ce a fost determinat necesarul de caldura si de acm

�Care este gama de Pompe de Caldura 6 – 30 kw ale De Dietrich 

�Care sunt exemplele de Bune Practici provenite din experienta 

 



Când s-a inventat prima pompă de căldură? 
 

�1748: William Cullen demonstrează posibilitatea refrigerarii artificiale. 

�1834: Jacob Perkins construiește un “refrigerator” cu di-etil-eter. 

�1852: Lordul Kelvin descrie teoria care stă la baza pompei de căldură. 

�1855–1857: Peter von Rittinger dezvoltă și construiește prima pompă de căldură. 

�1945: John Summer construiește o pompă de căldură “apa–apa” în Norwich 

�1983: Lämpöässä (Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy) , construiesc prima lor pompă de 

căldură de serie, în Finlanda 

� In anul 1981 DeDietrich a produs prima pompa de caldura aer / aer RAE 2300 



Ce este o pompă de căldură? 
 

�O pompă de căldură este o instalație (echipament) care, consumând lucru 
mecanic, transferă căldură de la un mediu de temperatură mai joasă (mai rece) la 
altul de temperatură mai înaltă (mai cald). Cantitatea de căldură transmisă 
mediului cald este mai mare decât lucrul mecanic consumat. 



Tipuri de pompe de căldură 

Colectori de   suprafata Colectori verticali 

Din panza freatica 

Pompe de caldura sol/apa 

Pompe de caldura aer/apa 

Pompe de caldura aer/aer 

Pompe de caldura apa/apa Pompe de caldura apa/aer 



Care sunt clienții, când și cum se alege  
pompa de caldura ca sursă a unei instalații? 

 

�  Sursa de combustibil disponibilă - nu este disponibil gazul metan, ci doar energia 
electrica 

�  Criteriul Confort – Pompa de caldura poate fi folosită atât pentru încălzirea, cât și 
pentru răcirea locuinței; Sunt avantajate zonele cu sezoane lungi de climatizare si 
zonele fara temperaturi extreme pe perioade lung, iarna 

�  Criteriul financiar investitional – o instalație costa peste 100 euro/m2 util incalzit 

�  Criteriul Costului de Exploatare – Atunci cand investitia este gandita pentru o 
exploatare pe termen lung, iar clientul accepta un calcul de cost “Investitie + 
Exploatare” pe minim 10 ani 

�  Criteriul “Open-Minded” – Clientul este in general adeptul noilor tehnologii, sofisticat, 
trendy, “umblat” prin vest, aflat cu precadere in zona IT sau in business industrial 

 

 



Funcționarea unei pompe de căldură 
 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 



Instalație cu pompă de căldură 



Eficiența pompei de căldură 
 

�Coeficientul de performanță (COP) reprezintă randamentul pompei de caldura - cați kW 

termici produce pompa de caldura prin consumarea unui kW de energie electrica.  

�Coeficientul de Performanță Sezonier (SCOP), in conformitate cu standardul EN 14825, 

reprezinta coeficientul de putere termica obtinut sau necesar pentru a incalzi cladirea pe 

durata intregului sezon rece, raportat la puterea electrica consumata pe durata intregului 

sezon rece 

�ERP 'Energy-related products’ - directiva europeana simplifica si mai mult stabilirea 

clasei energetice pentru pompele de caldura in raport cu coeficientul SCOP. Asadar, 

pompele de caldura din clasa A+++ sunt cele mai rentabile din punct de vedere energetic, 

ceea ce inseamna ca indicele SCOP al acestora este egal cu sau mai mare decat 5. 

 

 



Eficiența pompei de căldură 

Eficienta sezoniera pentru racire (EER, SEER sau ESEER)  

<<in cazul pompelor de caldura care funcționeaza si pe modul de racire>> 
 

�EER (potential de economisire a energiei) - este raportul dintre capacitatea de racire și 
energia electrica consumata  

�SEER este rata generala de eficienta energetica a unitatii, reprezentativa pentru întregul 
sezon de racire, calculata ca cererea anuala de referinta pentru racire împartita la 
consumul anual de energie electrica pentru racire 

�ESEER este calculat prin combinarea ratelor de eficiență energetică (EER) cu sarcina 
completa si partiala, pentru diferite temperaturi sezoniere ale aerului sau ale apei si 
inclusiv pentru factori de ponderare adecvati. ESEER  este puterea de racire în timpul 
unui sezon tipic de racire împartit la intrarea totala de energiei electrice in aceeasi 
perioada. 



Criterii de alegere a unei pompe de căldură 
 

�Zona / orasul unde se monteaza 

�Tipul locuintei  

�Suprafața locuintei și gradul de izolare termica 

�Numărul de persoane din locuință și numarul de băi-bucătării  

�Sistemul de încălzire la care va fi conectată pompa de căldură - încălzire în pardoseală, 

ventiloconvectoare, calorifere  

�Sursa de energie electrica, puterea disponibila si daca este trifazat sau monofazat 

 

 



Cum alegem o pompa de căldură ? 
 

Pompe de caldura 
aer/apa 

Pompe  de caldura 
sol/apa 

Pompe de caldura 
apa/apa 

Pompe de caldura 
hybrid 

Pentru locuinte noi, dar  

se pot monta si la 

locuinte vechi care se 

renoveaza 

In special la locuinte cu 

suprafata mica pana in 

150 mp cu necesar mic 

de caldura   

Pentru locuinte noi 

La locuinte care au 

curte mare si exista 

posibilitatea pentru 

foraje sau colectori 

orizontali: 

Este indicat sa produca 

incalzire+racire 

 

Pentru locuinte noi 

Locuinte care sunt 

langa un rau, un lac; in 

special unde panza 

freatica este sus si este 

un debit de apa 

disponibil; necesita 

aprobare de mediu 

Pentru locuinte noi, dar  

se pot monta si la 

locuinte vechi care se 

renoveaza 

Nu se monteaza in zone 

unde temperatura 

externa este foarte 

scazuta tot timpul iernii 

Nu se monteaza in zone 

unde solul este foarte 

nisipos sau un sol cu 

pietris exemplu la 

munte 

Nu se monteaza in zone 

unde panza freatica 

poate varia 



Tipuri de pompe de căldură 

Pompe de caldura aer/apa 

  Sursa de energie termica este  aerul (aerul exterior):

�   Au nevoie de un aport de energie externa 

suplimentar de la o rezistenta electrica sau un cazan 

�   Investitie mica   COP mediu de 3 

�   Poate fi montat si la o renovare de locuinta 

�   Utilizate si pentru racirea locuintei 

• Toate modelele au inverter pe compresor si pe ventilato. 

• Randamentul scade in functie de temperatura exterioara 

• Pompa de caldura aer-apa este extrem de utilizata pentru incalzire cat si  la sistemele de 

preparare a apei calde menajere 



Colectori de   suprafata 

Pompe de caldura sol/apa  
(geotermale) 

Sursa de energie termica din sol (pamantul este sursa): 

�   Nu este nevoie de aport extern ( doar daca se 

doreste sau este unul existent) 

�   Complicat de montat  in cazul unei renovari 

�   Investitie mare / COP rididicat  de 4 tot timpul anului 

�   Utilizate si pentru racirea locuintei 

Colectori verticali 

�  Captatori orizontali 

�  Suprafata 1,5 pana la 3 m adancime 

�  Foraje verticale (max 100 120m) 

• Aveti nevoie de 300-500mp teren liber in jurul casei pentru 

solutia cu serpentina orizontala. 

• Nu se poate folosi daca aveti sol pietros, stancos sau nisipos

Tipuri de pompe de caldura 



Pompe de caldura sol/apa  (geotermale) 

Colectori orizontali 

Puterea  termica in functie de natura 

solului:  

� Nisip uscat: 15 W / m²  

� Nisip umed: 20 W / m²  

� Argila uscată: 25 W / m²  

� Argila umedă: 30 W / m²  

� Argila saturata de apa: 40 W / m² 

Tipuri de pompe de căldură 



Pompe de caldura sol/apa  (geotermale) Colectori orizontali 

Tipuri de pompe de căldură 



Pompe de caldura sol/apa  (geotermale) 

Pompa de caldura sol/apa+ 

rezervor acumulare 

 
Colectori verticali 

Puterea  termica in functie 
 de natura solului:  

� Sol nisipos uscat: 20 W / ml 

� Sol nisipos umed: 50 W / ml 

� Sol  umed: 70 W / ml (poate fi 

mai mult dacă conținutul de 

umiditate este ridicat) 

Tipuri de pompe de căldură 



Pompe de caldura apa/apa 

Energie termica din  panza freatica (apa din panza freatica):    

� Panza freatica trebuie sa fie la  suprafata  și să asigure un debit 

de  curgere pe tot parcursul anului  

� Nu este nevoie de aport extern (doar daca se doreste sau este 

unul existent) 

� Investitie mare / COP de 5 tot timpul anului 

� Utilizate si pentru racirea locuintei 

• Cea mai eficienta sursa de energie pentru incalzire sau racire. 

• Randament ridicat indiferent de temperatura exterioara. 

• Aveti nevoie de un foraj de apa sau fantana la 5-10m adancime cu un debit minim de 3-4 mc/h. 

• Nerecomandat data nu aveti debit necesar sau apa este extrem de “grea” 

Din panza freatica 

Tipuri de pompe de căldură 



Pompe de caldura hybrid 

 

 Ce este pompa de caldura hybrid  

� O pompa de caldura hybrid este o pompa de caldura aer/apa care va functiona cu aport hydraulic de 

la o sursa auxiliara un cazan pe gaz, pe motorina chiar si pe combustibli solid peleti. 

 

Cum functioneaza? 

�  Obiectivul functionarii pompelor de caldura hybrid este acela de a consuma intotdeauna sursa de 

energie care este mai ieftina - gazul metan (alte surse de la cazan) sau energia electrica consumata de 

pompa de caldura - totul pentru a optimiza costurile de incalzire. 

Tipuri de pompe de căldură 



Tipuri de pompe de căldură 

Pompe de caldura hybrid 

  Sursa de energie termica este  aerul  si un  cazan 

pe gaz in condensatie: 

�  Investitie mica   COP mediu de 3 

�  Poate fi montat si la o renovare de locuinta 

�  Randament mare pentru producerea apei calde 

menajere 

�  Utilizate si pentru racirea locuintei 

• Toate modelele au inverter pe compresor si pe ventilator. 

• Sursa auxiliara este cazanul pe gaz in condensatie astfel nu este influentat confortul termic chiar 

si la temperaturi scazute; se poate folosi si cu radiatoare din vechea instalatie 



Pompe de caldura hybrid 

 

 

Tipuri de pompe de căldură 

Principiu de functionare sistem hybrid  

Automatizarea optimizeaza functionarea  in functie de COP-ul pompei de caldura si de 
temperatura exterioara si pretul energiei primare utilizate, gaz sau energie electrica   

1 2 3 
1 

2 

3 

Pompa de caldura acopera necesarul de caldura 

si COP-ul este mare 

Pompa de caldura nu mai asigura in totalitate 

necesarul de caldura. Cazanul in condensatie 

acopera o parte din necesarul de caldura 

Puterea si COP-ul pompei de caldura sunt 

scazute, din acest punct functioneaza doar 

cazanul care va asigura necesarul de caldura 



Schema hidraulica pompa de caldura hybrid 

 

Cazan  

D 

Tur 

Incalzire 

Retur 

Incalzire 

Apa rece 

Apa calda  

menajera 
Boiler UE 

Pompa de caldura 

S.Q. 

Tipuri de pompe de căldură 



Dimensionare - alegerea unei pompe de căldură 

� Locuinta de 200 mp, bine izolata 

� Necesarul de caldura - 15 kW 

� Necesar apa calda menajera 300 

litri/zi  



Dimensionare - alegerea unei pompe de căldură 
 

Pompe de caldura aer/apa 

In functie de necesarul de caldura astfel: 

�  80% necesar< pompa de caldura< 100% necesar ( 12 kW< 14,5 kW < 15 kW)  

�  Puterea pompei de caldura+Aport = 120% din necesarul de caldura  ( 14,5+....) kW = 18kW 

Conform EN 14511  

� Parametri de performanta pentru pompele de 

caldura aer apa se declara la 7, 2 si – 7 °C 

� COP-ul este notat astfel A7/W35: 

• A - temperatura aerului exterior  

• W - temperatura pe tur la iesirea din pompa 

de caldura a apei din instalatia termica. 

 



Dimensionare - alegerea unei pompe de căldură 
 

Pompe de caldura aer/apa 

Pompa de caldura aer/apa DeDietrich model                   
Alezio S 16 TR/ET V  200                                                                    

boiler 180 litri; puterea pompei 14,5 kW+ rezistenta 
electrica de la 3- la 9 kW integrata  

Pompa de caldura aer/apa DeDietrich model HPI Evolution  
HPI 16 TR-2/H puterea pompei 14 kW, rezistenta electrica 

de la 4- la 12 kW integrata +boiler 300 litri   (boiler bivalent)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dimensionare - alegerea unei pompe de căldură 
 

Pompe de caldura sol/apa si apa/apa 

         In functie de necesarul de caldura astfel: 

80% necesar< pompa de caldura< 120% necesar ( 12 kW< 15 kW < 18 kW)  

Puterea pompei de caldura+Aport = 120% din necesarul de caldura  ( 15+3) kW = 18kW 

Conform EN 14511  

� Parametrii de performanta pentru 

pompele de caldura sol/apa se 

declara la 0 ° si – 3 °C 

      apa/apa se declara  la 10°C - 7°C 

� COP-ul este notat  W0-3/W45 : 

• W - temperatura apei la sursa  

• W - temperatura pe tur la iesirea 

din pompa de caldura a apei din 

instalatia termica. 

 



Dimensionare - alegerea unei pompe de căldură 

Pompe de caldura sol/apa si  apa/apa 

Pompa de caldura sol /apa DeDietrich model             

GSHP 15 TR/V200GHL+ rezervor tampon 200 GT                                                                     

boiler acm 194 litri; puterea pompei 15 kW, rezistenta 
electrica dede la3- la 9 kW integrata optional 

Pompa de caldura sol /apa DeDietrich model             

GSHP 15 TR/V200GSHL+ rezervor tampon 200 GT                                                                     

boiler bivalent acm 194 litri si panou solar ; puterea pompei 
15 kW, rezistenta electrica dela 3-la 9 kW integrata optional

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dimensionare - alegerea unei pompe de căldură 
 

Pompe de caldura hybrid 

Pompa de caldura hybrid DeDietrich model             
HP 11 TR-AGC25 HYBRIDE V200                                                                     

boiler acm 177 litri; puterea pompei 11 kW, cazan in 
condensatie de 25 kW 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In functie de necesarul de caldura astfel: 

� 50% necesar< pompa de caldura< 60% necesar   

    ( 7,5  kW< 8 sau 11 kW < 15 kW)  

� Puterea cazanului = 120% din pierderi 

   ( 15*120%= 18 kW- alegem cazanul de 25 kW) 



Bune practici! 
 

 Importanta dimensionarii puterii pompei de caldura  

=> Vom evita subdimensionarea (pompa de căldură nu va reuși sa incalzeasca rapid locuința și nu 

va livra temperatura necesară în timp util) astfel pompa de caldura va functiona mai mult timp, iar   

costurile cu energia electrică vor crește. 

 Alegerea modelului de pompa de caldura  - aer/apa; sol/apa; apa/apa sau hybrid  

 => In functie de constrangerile prezentate - zona unde se monteaza, energia electrica disponibila 

(trifazat/monofazat), tipul de sol, debit de apa din panza freatica 

 Dimensionare instalatiei interioare de incalzire , incalzire in pardoseala, alegerea corecta a 

 terminalelor ventiloconvectoare sau radiatoare 

 Studiu geo - foarte important pentru pompele de caldura sol/apa si apa/apa 



Bune practici! 

 Pozitionarea unitatii externe la pompele de caldura aer/apa 

 => Cat mai apropiat de unitatea interna, pentru a avea un traseu frigorific scurt 

 => Sa nu fie obstacole pentru a avea un debit de aer bun prin pompa de caldura (aer/apa) 

 => Sa nu fie montata in apropierea unui dormitor;  daca e posibil la distanta fata de vecin  (zgomot)

 

 

 Izolarea tevilor in spatiul tehnic, mai ales in cazul folosirii pentru racirea locuintei 

 Utilizarea automatizarii termostate  care sa opreasca pompa de caldura cand s-a ajuns la temperatura  
de confort 

 



 Posibile greseli la alegerea  rezervorului de acumulare (buffer) – sub/supra dimensionare  

 => La pompele de caldra aer/apa - volum de 5l agent termic/kW - de multe ori se regaseste 

in instalatia de incalzire in pardoseala; iar la HPI este un rezervor integrat de 40 litri; ex la 15 

kw este nevoie de 75 litri 

 => La pompele de caldura sol/apa si apa/apa - volum de 10l agent termic/kW 

 Posibile greseli – antigelul utilizat in colectori de la pompele de caldura sol/apa - acesta trebuie sa 

fie monopropilen glicol cu   inhibitor de coroziune,  cu un amestec cu 25 până la 30% antigel. 

 Recomandare - spalarea instalatiei, in special colectorii geotermali 

Bune practici! 



Tipuri de pompe de căldură 

Pompe de caldura aer/apa   DeDietrich 

 

Putere  4,5 la 8 kW 

Cu boiler acm  
 

Putere  4,5 la 14,6 kW 

Cu boiler acm  
 

Putere  4,5 la 24,4 kW 
 

Putere  4,5 la 14,6 kW 
 



Tipuri de pompe de căldură 
Aer/apa cu boiler incorporat incorporat Aer/apa cu boiler separat 

Puterea 

pompei 

de caldura 

Strateo                                       

boiler 190 litri 

Alezio SV  200                                                                    

boiler 180 litri 
HPI Evolution  Tip de aplicatie 

Pret EURO   

(fara TVA) 

Debit acm 

intre doua 

cicluri 

Cu rezistenta 

electrica               

Pret EURO                 

Cu  back up  

hidraulic             

Pret EURO          

Debit acm 

intre doua 

cicluri 

Cu rezistenta 

electrica               

Pret EURO        

Cu  back up                 

hidraulic                            

Pret EURO                       

Cu boiler 

extern                  

BEPC 300 Aplicatii 

 
8 MR/EM                                

5550 euro 

277 litri             

Volum 
            

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxim   120 mp, 

consum acm    4 persoane  
Mono 

fazate 

11  kW 

    

ALEZIO S 11 

TR/ET V200                                    

6723 euro 

ALEZIO S 11 

TR/HT V200                                     

6723 euro 

231 litri                          

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxima 150 mp, 

consum acm    4 persoane 
Trifazate 

15  kW 

    

ALEZIO S 16 

TR/ET V200                                                 

7713 euro 

ALEZIO S 16 

TR/H V200                                                 

7713 euro 

231 litri                    

HPI 16 TR-2/ET    

+boiler                                                            

8920 euro  

HPI 16 TR-2/H 

+boiler                                                                                 

8534euro 

Debit minim 

485 litri/ora 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxima 200-220 mp, 

consum acm 4-5  persoane  Trifazate 

19,2 kW 

      

  

  

HPI 22 TR-

2/ET+boiler                                                                  

10672 euro 

HPI 22 TR-2/H 

+boiler                                                             

10160 euro 

Debit minim 

485 litri/ora 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxima 250 mp, 

consum acm 4-5  persoane  Trifazate   

24,4  kW 

          

HPI 27  TR-2/ET    

+boiler                                                            

11275 euro 

HPI 27 TR-2/H 

+boiler                                                                

10781 euro 

Debit minim 

485 litri/ora 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxima 300 mp, 

consum acm 4-5  persoane  Trifazate 



Tipuri de pompe de căldură 

Pompe de caldura sol/apa si apa/apa DeDietrich gama GSHP 

 

Putere  5,7 la 27,9 kW 
 

Putere  5,7 la 17,1 kW 
Cu boiler acm colana sau alaturate 

Putere  4,5 la 17,1 kW 

Cu boiler acm bivalent colana sau 
alaturate 



Tipuri de pompe de căldură 

  

Geotermale cu boiler 

incorporat 

Geotermale  cu boiler 

separat   

Puterea pompei de 

caldura 

GSHP boiler             

200 litri GSHP   Tip de aplicatie 

  

Pret EURO                                

(fara TVA) 

Pret EURO                            

(fara TVA) 

Debit acm intre  

doua cicluri Aplicatii 

12 kW  GSHP 12 

TR/V200GHL+rezervor 

tampon       

  7728   euro 

  270 litri                    

Case  foarte bine izolate, suprafata 

maxima 150 mp,  consum moderat de 

apa calda       4 persoane   Trifazate 

15 kW 

GSHP 15 TR/V200GHL         

8155 euro 
270 litri                    

Case  foarte bine izolate, suprafata 

maxima 200-220 mp,  consum 

moderat de apa calda       4-5  

persoane   

  

19 kW 

  

GSHP 19 TR + rezervor 

tampon+ boiler                      

8161euro  

Cu bolier BEPC   Debit 

minim 485 litri/ora 

Case  foarte bine izolate, suprafata 

maxima 250 mp,  consum moderat de 

apa calda       4-5  persoane persoane  
Trifazate 

28 kW 

  

GSHP 27 TR+rezervor 

tampon+boiler      

8616euro 

Cu bolier BEPC   Debit 

minim 485 litri/ora 

Case  foarte bine izolate, suprafata 

maxima 300 mp,  consum moderat de 

apa calda       4-5  persoane  
  



Putere doar cu pompa de caldura de la 4,6 la 14,6 kw, cu boiler  acm integrat, varianta coloana 

sau alaturat 
Puterea termica de la cazan 15, 25 sau 35 kW 

Tipuri de pompe de căldură 

Pompe de caldura  hybrid DeDietrich 

 



Tipuri de pompe de caldura 

Pompe de caldura hybrid 

Puterea 

pompei de 

caldura 

Cu cazan de 25 kW Cu cazan de 35 kW 

  

Pret EURO   (fara 

TVA) 

Debit acm intre 

doua cicluri fara 

cazan Aplicatii 

Pret EURO   

(fara TVA) 

Debit acm intre 

doua cicluri fara 

cazan Aplicatii 

8 kW 
HP 8 MR-AGC25 

HYBRIDE V200         

7847,14 euro       

251 litri             

Volum boiler             

177 litri 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata pana in 200 mp, 

consum  de apa calda  4 

persoane   

HP 8 MR-

AGC35 

HYBRIDE V200         

8041,95 euro       

251 litri             

Volum boiler             

177 litri 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata 250 mp, consum 

de apa calda    4-5  

persoane   

Monofazate 

11  kW 
HP 11 TR-AGC25 

HYBRIDE V200         

8932,28 euro       

251 litri             

Volum boiler             

177 litri 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata 250 mp, consum  

de apa calda  4 persoane   

HP 11 TR-

AGC35 

HYBRIDE V200         

9127,09 euro       

251 litri             

Volum boiler             

177 litri 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata 300 mp, consum  

consum de apa calda                               

4-5  persoane  

Trifazate 

15  kW 
HP 16 TR-AGC25 

HYBRIDE V200         

9994,88 euro       

251 litri             

Volum boiler             

177 litri 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxima 300 mp,  

consum de apa calda                               

4  persoane   

HP 16 TR-

AGC35 

HYBRIDE V200         

10189,69 euro       

251 litri             

Volum boiler             

177 litri 

Case  foarte bine izolate, 

suprafata maxima 350 mp,  

consum moderat de apa 

calda 4-5  persoane  

Trifazate 



CENTRALIZATOR POMPE DE CĂLDURĂ 
CAPACITATE 

(monofazic) 

CAPACITATE (trifazic) AUTOMATIZARE 

TEHNOLOGIE MODEL 

AER / APA Strateo  (cu boiler 

incorporat) 

4,5 la 8 kW E- PILOT 

AER / APA 

 

Alezio  SV 200 (cu boiler 

incorporat 

4,5 la 14,5 kW 4,5 la 14,5 kW 

 

E- PILOT 

 

AER / APA 

 

HPI Evolution (boiler acm 

extern) 

4,5 la14,5 kW 4,5 la24,4 kW 

 

Diematic i System

AER / APA 

 

Alezio S   boiler acm extern) 4,5 la14,5 kW 4,5 la24,4 kW E- PILOT 

 

SOL/APA si 

APA/APA 

GSHP echipat  cu pompe 

circulatie, boiler acm 

5,7 la 17,1 kW 5,7 la 17,1 Diematic i System

 

SOL/APA si 

APA/APA 

 

GSHP fara pompe  19 la 27,9  Diematic i System

 

HYBRID HPI Hybrid  ( boiler acm 

incorporta si 3 game de 

cazan 15, 25, 35 kW) 

4,5 la 14,5 kW 4,5 la 14,5 kW Diematic i System

 



CENTRALIZATOR AUTOMATIZĂRI POMPE DE CĂLDURĂ 

Caracteristici nr de circuite cascada conectivitate Pompe de caldura 

Automatizare digitala 

in limbaj clar cu text 

Conectivitate Blue 

tooth penmtru 

service 

2 circuite de 

incalzire 1 direct si 

unul cu vana de 

amestec 

da/nu Conectare cu 

termostat  

Smart TC 

Strateo 

Alezio SV 

Alezio S 

Diematic i 

System 

Automatizare  

digitala in limbaj  

clar cu text  

3 circuite de 

incalzire 1 direct  

si doua circuite cu 

vana de amestec 

 

Pana la  10 pompe 

de caldura 

 ( mai putin HPI 

Hybrid) 

Conectare la  

sistem BMS  

HPI Evolution  

GSHP 

HPI Hybrid 



Miturile pompelor de căldură 

1.  Pompele de caldura functioneaza numai în cladiri noi 

 Pompele de caldura,  reprezinta o buna solutie si in cazul renovarii unei constructii, instalatii . 

Este importanta alegerea puterii adecvate a pompei de caldura in functie de necesarul de caldura al 

constructiei, o buna varianta poate fi pompa de caldura hybrid.                                                  

2. Pompele de caldura au randament scazut la temperaturi mici 

 In cazul pompelor de caldura aer-apa , cand temperaturile exterioare scad foarte mult, se 

activeaza rezistenta electrica din dotare  sau back-up hidraulic pe perioada necesara pentru o 

incalzire suplimentara.  

 Referitor la acest aspect, se stabileste  un punct de bivalenta, in acest punct pompa de 

caldura nu mai acopera intregul necesar de caldura al cladirii .    

 De exemplu, cand temperatura scade sub -10°C se alege ca punct de de bivalenta  



Miturile pompelor de căldură 

3. Pompele de caldura ocupa un spatiu mare 

 Pompele de caldura geotermale , apa/apa ocupa aproximativ aceeasi suprafata ca 

si un cazan in condensatie pe gaz la sol cu un boiler.  

 Exemplu Strateo sau Alezio cu boiler incorporat sunt cat un frigider . 

4. Pompele de caldura sunt scumpe 

 Pompa de caldura fiabila si bine instalata poate reduce costurile cu incalzirea 
locuintei rapid, iar investitia initiala se recupereaza intr-un timp scurt.  

 Pentru a beneficia la maxim de avantajele sale, se recomanda utilizarea pompei 
pentru incalzirea in pardoseala  

 Pompele de caldura au o eficienta foarte ridicata, produc de 3-5 ori mai multa 
energie decat consuma.  

 



Miturile pompelor de căldură 

5. Pompele de căldura fac mult zgomot 

 Este importantă pozitionarea pompei fata de casa, insa trebuie sa retineti ca nu 
este un dispozitiv zgomotos. 

          Nivel de zgomot la unitatile externe  pana in 70 dB maxim 

          Nivel de zgomot la unitatile interne; respectiv cele sol/apa si apa/apa pana in 50 dB 

Exemplu 

30 dB: dormitor (calm) 
35 dB: interiorul unui apartament linistit 
40 dB: birou linistit, discutie cu voce scazuta, biblioteca  
50 dB: ploaie, restaurant tihnit 
60 dB: automobil în deplasare  

 



Miturile pompelor de căldură 

 IMPORTANT!  POMPELE DE CALDURA SUNT UTILIZATE SI PENTRU  

RACIREA LOCUINTEI 

�Pentru racire, pompele sunt reversibile, reprezentand un ansamblu complet cu 

posibilitatea de comutare de pe incalzire pe racire. Racirea camerelor poate fi realizata cu 

ventiloconvectoare, racire radianta (plafoane,pereti)  si este chiar recomandata.  

�Producatorii de pompe de caldura chiar recomanda folosirea climatizarii pe timp de vara 

pentru ca prin racirea locuintei se introduce in sol  caldura preluata de pompa de caldura 

din cladiri, aceasta inmagazinandu-se pentru iarna cu consecinta cresterii eficientei 

pompei de caldura sol/apa (geotermale). 



 

Va multumesc pentru participare si 

 asteptam cu interes intrebarile dumneavoastra ! 


