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 Instalațiile de încălzire-răcire-ventilare-preparare acm având ca  

sursa o pompa de căldură 
  

• WEBINAR 1 

a) 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 

 

 



Instalațiile de încălzire-răcire-ventilare-preparare acm având ca 
sursa o pompa 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 

 



Instalațiile de încălzire-răcire-ventilare-preparare acm având ca 
sursa o pompa 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 

 



�Prezentam elemente si echipamente din instalatiile de incalzire-racire-ventilare-

preparare acm care au ca sursa de energie termica o pompa de caldura:  

1.  Ventilconvectoare (modele de ventiloconvectoare); 

2.  Incalzire – racire radianta; 

3.  Ventilatie - echipamente de ventilatie cu recuperare de caldura si 100% aer proaspat; 

4.  Alte echipamente, boilere bivalente pentru acm, boilere mixte pentru aport la incalzire si 

preparare acm cu panouri solare; 

 

In cadrul Webinar-ului de astăzi dorim să: 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 

Ventiloconvectoare 



Ventiloconvectoare: 
Tipuri De pardoseala 

Modele Katherm QK 
Incalzire cu ventilator 

Katherm QK nano 
  

Katherm HK 
Incalzire, racire cu ventilator 

Katherm HK 
Incalzire, racire conectabil 

la ventilatie, fara ventilator

 

Dimensiuni reduse Dimensiuni reduse, cu 

modul conectabil la 

ventilatie 

 

Puteri 0,2 ÷ 6,0 kW incalzire 

 

 

0,2 ÷ 6,0 kW incalzire 

 

0,5 ÷ 1,5 kW  

racire    

0,5 ÷ 9,0 kW incalzire 

0,5 ÷ 1,5 kW  

racire    

0,5 ÷ 6,0 kW incalzire 

Utilizare Rezidential, birouri, hoteluri 



Ventiloconvectoare: 
Verticala/orizontale  (cracasate/necsarcasate) De perete  Caseta 

 AIR-HY/AIR-ECM-HY 

IGIENICE CU FILTRU 

ELECTROSTATIC 

VCE / VCE-ECM VB 

Ventiloconvector 

inaltime mica 45 cm 

MINISLIM-ECM 

Ventiloconvector 

ingust 

TOUCH 

 

LIGHT /  

LIGHT-ECM 

Varianta IGIENICE

0,5 ÷ 9,0 kW   

racire 

0,5 ÷ 9,8 kW  incalzire 

61-1670 m3/h 

0,6 ÷ 11,6 kW 

racire 

0,7 ÷ 12,9 kW 

incalzire 

123 - 2449 

m3/h 

0,7 ÷ 5,2 kW  

racire 

0,9 ÷ 5,1 kW  

incalzire 

131-884 m3/h 

0,8 ÷ 3,6 kW  

racire 

1,8 ÷ 7,8 kW  

incalzire 

53 - 610 m3/h 

1,5 ÷ 3,9 kW  

 racire 

1,6 ÷ 4,1 kW  

incalzire 

234 - 620 m3/h 

1,6 ÷ 10,9 kW racire

1,6 ÷ 11,3 kW  

incalzire 

225 - 1536 m3/h

Utilizare Spitale, clinici medicale, 

rezidential 

Locuinte, 

birouri, 

hoteluri 

 

Rezidential, birouri, 

hoteluri 

Rezidential 

Design special 

Rezidential, 

birouri, hoteluri 

 

Spitale, clinici , 

Comercial 



Ventiloconvectoare 
Ventilclima MINI SLIM ECM 

�Design special pentru locuinte 

�Carcasat sau necarcasat pentru tavan fals 

�Nivel de zgomot scazut 24,5 dB 

�Ingust doar 126 mm 

�Incalzeste si prin radiatie termica ca un calorifer 

� 5 modele cu puteri de la 0,8 ÷ 3,6 kW in racire ; 1,8 ÷ 

7,8 kW in incalzire; debit de aer de la  53 - 610 m3/h 

 

 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 

Incalzire/racire radianta 



In cadrul Webinar-ului de astăzi dorim să:  

� Prezentam un scurt istoric al sistemelor de incalzire-racire radianta; 

� Prezentam avantajele utilizarii sistemelor de incalzire-racire radiante; 

� Vorbim despre bunele practici legate de sistemele de incalzire –racire radiante; 

� Prezentam principalele tipuri constructive de sisteme de incalzire-racire radianta; 

� Discutam despre criteriile de selectie a unui sistem de incalzire-racire radianta; 

 

 



Profilul clientului în perioada următoare 

� Avizat; 

� Cauta solutii simple, sustinute tehnic; 

� Alege cu grija echipamentele – orientat catre branduri; 

� Decide exigent in ceea ce priveste montajul; 

� Acorda o importanta crescuta serviciilor post-vanzare; 

 

 



Concept inventat in urma cu 5000 ani in Coreea -sistemul numit “ondol”. 
In sec. XX Catedrala din Liverpool utiliza un sistem de incalzire 

asemanator ca principiu. 
 

Romanii au inventat si ei un sistem asemanator pentru incalzirea 
caselor si a cladirilor publice, sistem numit “hypocaust”. Ei au dezvoltat 
un sistem de canale, pardoseala fiind inaltata pe suporti de caramida. 

 
Mai tarziu, in secolul 14, acest sistem de incalzire dezvoltat de romani, 

“hypocaust” a fost folosit la incalzirea bailor din Imperiului Otoman 
 

B. Franklin a studiat sistemul de incalzire “hypocaust” iar in anul 1742 a 
inventat un tip de soba care ii si poarta numele. In aceasta soba, lemnul era 

ars pe o suprafata construita din fier si situata deasupra unei conducte cu aer 
rece. Aerul cald este distribuit in incaperi ; 

 
La inceputul anilor ‘80 ROTH inventeaza sistemul Tacker - cel mai popular 

sistem de incalzire in pardoseala actual 

Încălzirea în pardoseală – 5.000 ani de inovație 
 



De ce încălzire în pardoseală ? - CONFORT 



De ce încălzire în pardoseală ? - ECONOMIE 

� Temperatura poate fi cu 1 pana la 2°C mai scazuta in incapere, 

fara sa existe o senzatie de  “mai rece” 

� Reducerea cu 1°C  a temperaturii in incaperi in timpul sezonului

de incalzire poate determina economii  la consumul de 

combustibil de 6 pina la 12 %.  

� Tendinta legata de evolutia centralelor termice in condensare , 

respectiv utilizarea pompelor de caldura si implicit functionarea

in regim de temperatura joasa; 



�Libertate de mobilare; 

 

 

�Costuri de mentenanta foarte scazute; 

 

 

�Grija fata de mediu prin reducerea emisiei 

 de gaze poluante in timpul producerii 

 agentului termic; 

 

 

De ce încălzire în pardoseală? – ALTE AVANTAJE 



Investitie initiala mai mare decat in cazul utilizarii radiatoarelor 
R : da este adevarat, dar aceasta investitie se reduce prin costurile reduse de exploatare  
si are ca bonus confortul sporit.  
In plus, radiatoarele nu permit realizarea functiei de racire – facilitate cheie oferita 
de pompele de caldura; 
 

Inaltime de sistem mare   

R : diversitatea sistemelor constructive permite instalarea in spatii a caror inaltime 
utila poate fi afectata de sistemul de incalzire-racire radianta. 
Inaltimea sistemului “ vine la pachet “ cu izolarea termica suplimentara . 
Inaltimea minima a sistemului constructiv ROTH ClimaConfort Compact pleaca de la 17 mm ! 
 

Sarcina statica suplimentara 

R : Alegerea sistemelor constructive  uscate ( fara turnare de sapa )  reprezinta solutia  
ideala  in cazul in care se doreste reducerea nivelului de incarcare a planseelor ; 
Sistemele uscate Roth – TBS  pornesc de la 28 Kg/mp, 
inclusiv placa de sapa uscata, fara finisaj 
 

De ce încălzire în pardoseală? – TRATARE OBIECȚII 



• Eficienta doar pentru pardoseli ceramice 
R : Partial adevarat – o dimensionare corecta functie de conductivitatea termica a materialului de finisaj a 
pardoselii asigura necesarul de putere termica. Totusi, pardoselile acoperite cu parchet masiv / mochete 
groase sau alte materiale cu conductivitate termica scazuta diminueaza semnificativ performantele unui 
sistem de incalzire-racire perin pardoseala;  
Solutii : In aceste situatii se poate opta pentru un sistem alternativ de incalzire-racire in pereti si/sau 
tavane; 
 

• Incalzirea in pardoseala ridica praful in incaperi 
R : Distributia caldurii generate de sistemele de incalzire in pardoseala se apropie de varianta ideala. 
Aceste sisteme de incalzire sunt deja utilizate pe scara larga in spitale, inclusiv maternitati si centre de 
batrani, reducand suferinta celor suferinzi de alergii la praf. 
 

• Incalzirea in pardoseala este daunatoare sanatatii 
R : asigurarea unui microclimat uscat care impiedica dezvoltarea bacteriilor precum si o distributie 
uniforma si fara curenti de aer sunt elemente care contrazic acest mit; 
Totusi, dimensionarea incorecta si utilizarea unei temperaturi de lucru la suprafata pardoselii mai mari de 
28 grd C in zonele de locuit poate genera disconfort; 

De ce încălzire în pardoseală? - Mituri 



Clasificare dupa tehnologia de constructie: 

 

• Sisteme umede – presupun aplicarea sapei/ tencuiala peste tevi  

Tipuri  de Sisteme de încălzire – răcire radiantă  

Fixare pe sine 

Pereti/pardosela; 

 

Sistemul 

Tacker 
Sistemul Placa cu nuturi Sistemul Climaconfort 

Compact 
Sistemul Industrial 



Clasificare dupa tehnologia de constructie: 

 

• Sisteme uscate – presupun aplicarea  sapa uscata / gips carton/strat suport peste tevi  

Tipuri  de Sisteme de încălzire – răcire radiantă  

Sistem Roth Climaconfort Panel Sistemul ROTH TBS Sistemul Roth – Pardoseli elastice



Clasificare dupa inaltimea sistemului constructiv : 

 

• Inaltime foarte mica ( 17 mm) – Roth Climaconfort Compact 

Tipuri  de Sisteme de încălzire – răcire radiantă  

Avantaje: 

- Instalare rapida; 

- Posibilitate montaj finisaj in 24 ore; 

- Greutate sistem redusa; 

- Ideal pentru renovari; 

Dezavantaje : 

- Sistemul nu include izolatia; 



Clasificare dupa inaltimea sistemului constructiv : 

 

• Inaltime  medie, pana in 60 mm 

Tipuri  de Sisteme de încălzire – răcire radiantă  

Avantaje: 

- Instalare rapida; 

- Posibilitate montaj finisaj in 24 ore;

- Greutate sistem redusa; 

- Sistemul contine izolatia; 

Dezavantaje : 

- Investitie initiala mai ridicata; 

Sistem Roth 

Climaconfort Panel 38 

mm 

Sistem Roth Tacker Quick 

Energy -60 mm 
Sistem Roth TBS  40 mm 



Clasificare dupa inaltimea sistemului constructiv : 

 

• Inaltime  peste 60 mm 

Tipuri  de Sisteme de încălzire – răcire radiantă  

Avantaje: 

- Sisteme deja populare;

- Cost competitiv; 

Sistem Roth Tacker  

90 mm 

Sistem Roth Placa cu 

nuturi 

90 mm 

Sistem Roth 

fixare sine  90 

mm 

Sistem Roth Industrial 

150 mm 



Sistem de încălzire – răcire radiantă Tacker 

E-Klips – Noua clema Tacker 

cu functie de ridicare a tevii 
Noul Tacker  Roth 

Gama completa de izolatii 

Tacker 

G= 20-25-30-35 mm 

Flip-Fix – solutie inovativa de 

fixare tevi 

Suport tevi pentru izolatii 

vata minerala 

Roth Alufoil – folie pentru 

ghidaj fixare tevi si  

hidroizolare 

Gama completa de 

tevi&fitting-uri 

Diametre -11->63 mm 

PeX-C –PERT –PERT-AL-PERT 

Gama completa de scule si 

accesorii montaj 

Sistem Roth Tacker Quick 

Energy 

H=60 mm 



Cerinte  generale : 

� Rezistenta la temperatura/ presiune; 

� Rezistenta mecanica; 

� Rezistenta la imbatranire / solicitari mecanice; 

� Flexibilitate; 

Tevi de tip Pex –A / PeX-B / PeX – C 

� Tipologii de fabricatie diferite in ceea ce priveste polimerizarea polietilenei; 

� A-B-C – este doar o numerotare fara legatura cu o ierarhizare calitativa; 

Tevi de tip Pert 

� Polietilena rezistenta la temperaturi inalte ( 70 grd- standard / 100 grd pe termen scurt); 

� Flexibilitate sporita; 

� Solutie ideala pentru sisteme de incalzire-racire radiante sub raport calitate-pret; 

Tevi de tip PERT-Al-PERT 

� Strat interior de aluminiu cu rol de diminuare a dilatarilor; 

� Solutie ideala pentru sistemele uscate; 

 

 

Sistem de incalzire radiante – tipuri de tevi utilizate 

Teava  Roth PeX – C -DUOPEX

5 straturi 

Teava  Roth – X -PERT 

5 straturi 

Teava  Roth – PERT-AL-PERT

ALULASERFLEX 



Parametri PEX-a PEX-b PEX-c 

Tehnologia de fabricație Metoda Engel (Peroxid) Silan Iradierea cu fascicul de electroni 

Materia primă PE de mare densitate PE de densitate medie PE de mare densitate 

Condiții pentru reticularea 

PE 

Temperaturi înalte, Polimer in stare 

topită (amorf în extrudare) 

În apă fierbinte, reticulare „mod 

solid“ (reticulare după extrudare) 

Temperatura mediului ambient,  

reticulare „mod solid“  (reticulare 

după extrudare) 

Gradul de reticulare % 
75, pentru a ajunge la parametri fizici și 

chimici asemănători celor ai PEX-c 
65 60 

Legătura moleculară С – С -Si-O-Si С – С 

Omogenitatea structurii omogenă puțin omogenă puțin omogenă 

Limitarea diametrului la 

producție 
nelimitat 

Limitat la 40-63mm din cauza 

rigidității ridicate a tuburilor 

Limitat la 32mm deoarece din 

punct de vedere tehnologic nu 

este posibilă iradierea tuburilor 

cu pereți groși 

Costurile de producție  mici Foarte mici mari 

Sistem de incalzire radiante – tipuri de tevi utilizate 



Parametri PEX-a PEX-b PEX-c 

Elasticitatea tubului  foarte elastic rigid elastic 

Păstrarea formei după crăpare / 

rupere 
înaltă slabă medie 

Influența căldurii asupra densității  reduce densitatea reduce densitatea reduce densitatea 

Sensibilitate la hidroliză nu da nu 

Rezistența la temperaturi ridicate mare mare mare 

Rezistența la temperaturi scăzute mare mică medie 

Rezistență la presiune ridicată 

aplicată o perioadă lungă de timp 
mare  mare mare 

Rezistența la deformarea plastică joasă ridicată ridicată 

Protecția la UV scăzută ridicată ridicată 

Rezistența la deteriorări mecanice mare medie  mare 

Sistem de conectare cu lărgirea 

tuburilor 
Da nu,la laminare apar microfisuri da 

Sistem de incalzire radiante – tipuri de tevi utilizate 



Sistem de incalzire radiante – Roth -XPERT S5 

  X-PERT S5® +                                   PE-X 
 proces co-extrudare                        proces cross-linked 
 
 

 



Sistem de incalzire radiante – Roth -XPERT S5 

Flexibilitate = X-PERT S5® + 
 Pozare facila, chiar la temperaturi scazute;  
 Realizare usoara a intoarcerilor stranse; 
 Derulare facila 

 
Efect de memorie redus = X-PERT S5® + 
 ramane in pozitia de montaj;  
 nu exista tendinat de a reveni in colac;  
 nu incearca sa iasa din nuturi; 
 X-PERT S5® +  capetele raman pe pozitie in distributor inainte e fixare 

X-PERT S5® +  = 5 straturi  
 X-PERT S5® + are un proces de fabricatie patentat – asezarea celor 5 straturi printr-o  singura operatiune
 straturile sunt perfect aderente – imposibil de separat – dilatare liniara minimala    

X-factor = X-PERT S5® + 
 aditiv special - X- stabilizeaza tensiunile interne   
 durata de viata de 50 ani 
 calitate constanta  pe perioada duratei de viata  
  

X-PERT S5® + = bariera de oxigen la interior 
 protectie mecanica a barierei  in timpul transportului / pozarii 
   



Consideratii generale legate de DISTRIBUITOR COLECTOARE : 

� Usor de montat; 

� principalele functii: 

• Asigura ajustarea debitul optim in serpentine; 

• Asigura conectarea grupurilor de amestec / modulelor de conexiune / actuatoare 

 

Tipologii constructive 

� METALICE 

� INOX 

� ALAMA  

� PLASTIC 

Sistem de incalzire radiante – elemente de conectare 

Distribuitor-Colector ROTH 

alama 

Complet echipat 

Distribuitor-Colector ROTH 

plastic 

-reglare dinamica debit 

Distribuitor-Colector 

ROTH plastic 

APLICATII INDUSTRALE



Consideratii generale : 

� interfata cu utilizatorul; 

� principalele functii: 

• asigura controlul temperaturii agentului termic -> siguranta 

• permit controlul temperaturii ambiante- > confort  

• asigurare comunicarea cu celelate componente ale sistemului de incalzire- racire ( ex. Pompa de caldura ) -  > 
eficienta  

• programare orara a functionarii in diverse regimuri de temperatura - > economie 

 

Ce masuram ? 
• masurarea temperaturii     ->  termostate de camera; 

• aparitia condensului    ->  senzori de condens; 

• aparitia ghetii pe suprafete - >  senzori de suprafata; 

• temperatura exterioara - >  senzori de exterior; 

• temperatura agentului termic ->  grupuri de amestec si pompare; 
 

 

  

Sistem de incalzire radiante – elemente de automatizare 



Sistem de incalzire radiante – elemente de automatizare 

TERMOSTATE CU FIR 

TERMOSTATE WIRELESS 

- Alimentare : 24 V / 220 V; 
- Functie incalzire sau 

incalzire /racire; 
- Posibilitate programare 

orara / saptamanala 

- Alimentare : 24 V / baterii; 
- Functie incalzire sau 

incalzire /racire; 
- Posibilitate programare 

orara / saptamanala 



Sistem de incalzire – elemente de automatizare 

CONECTIVITATE LA INTERNET 

ACTUATOARE ROTH 

24 V / 230 V 

Putere cons : 1 W 

TOUCHLINE IR – 
senzor IR integrat 

APP disponibila  
IOS/Android 



Sisteme de încălzire radiante – elemente de automatizare 

GRUPURI DE AMESTEC SI POMPARE 

Max : 14 kW 
Reglaj punct fix 

Vana 3 cai 
Protectie la supra-

temperatura 

Max : 14 kW 
Senzor exterior 

Reglaj variabil al temperaturii 
Vana 3 cai _ servomotor 

Protectie la supra-temperatura 
Controller programare 

Max : 2 kW 
Reglaj punct fix 

Vana 3 cai 
Protectie la supra-

temperatura 

Max : 18 kW 
Senzor exterior 

Reglaj variabil al temperaturii 
Vana 3 cai _ servomotor 

Protectie la supra-temperatura 
Controller programare 

Compact 



Sisteme de încălzire radiante – elemente de automatizare 

SENZORI  

Senzor temperature 
pentru sapa 

 

Senzor de umidiate in 
incaperi 

 

Senzor umiditate 
Afisaj digital 

Previne aparitia condensului 
pe tevi 

Modul control 
degivrare 

Include senzor pentru aparitia 
ghetii 



Sisteme de încălzire radiante– elemente de automatizare 

SISTEME DE CONTROL EXTINSE 

ROTH TOUCHLINE S 

Actuatoare pentru 
controlul 

radiatoarelor 

Prize inteligente 
Contacte inteligente 

usi/ferestre 

Termosate cu afisaj 
digital / soft-touch 

Modul comanda 
- Interfata comanda vocala 



Sisteme de încălzire răcire - radiante – Abordare proiect 

1.Plan arhitectura : 
- Necesar caldura; 
- Inaltime disponibila / plan mobilare / restrictii 

2.Facilitati: 
- Incalzire /Racire / ventilatie; 
- Tipuri de terminale preferate ( IP / Ventiloconvectoare ) 

3.Buget disponibil ? 
- Investitie in etape ? 

4.Utilitati disponibile ? 
- Alegerea pompei de caldura; 
- Alegerea sistemului de control a agentului termic 

5.Tipuri de control preferat ? 
- Alegerea tipului de termostate 
- Corelarea  incalzirii-racirii radiante cu celelalte 

componente de sistem 

6.Evaluare solutie tehnica: 
- Concept; 
- Lista materialelor echipamentelor/ 

materialelor principale; 

7. Validare solutie beneficiar; 
- Functiuni; 
- Ajustari buget preliminar; 

8. Proiect tehnic 
- Detalii de executie; 
- Lista finala materiale 

8. Proiectare software 
- Optimizare solutie; 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 



Sisteme de ventilație cu 100% aer proaspăt 



Recuperatoare de căldură ventilație 100% aer proaspăt 

Recuperatoare de caldura termodinamice pasive Recuperatoare de caldura termodinamice active



Recuperatoare de căldură ventilație 100% aer proaspăt 

Recuperatoare de caldura termodinamice pasive Recuperatoare de caldura 

termodinamice active 

DOUBLE-ECM 

 
EBF-SHE/HHE 

 
KCX 

 
 ULYSSE  

Cu baterie de 

incalzire/racire 

4,7 kW racire 

4,6 kW incalzire 

Debit de aer de la  

 700 m3/h 

 

Debit de aer proaspat 

(100% aer proaspata) 

SHE:  de la 400 la 

4700m3/h  

HHE:  de la 320 la 4300 

m3/h 

Debit de aer proaspat (100% aer 

proaspata)  de la  300 m3/h la  

1200 m3/h  

Varianta KCX + este cu agrement 

PASIVE HOUSE 

 

Pompa de caldura aer/aer este 

varianta si cu recupeartor 

termodinamic pasiv, apoi  

recuperare termodinamica 

activa  

 Debit de aer proaspat (100% 

aer proaspata)  de la  400 m3/h 

la  6000 m3/h  



Recuperatoare de căldură ventilație 100% aer proaspăt 

VENTILCLIMA  DOUBLE-ECM 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 

Sisteme de ventilatie cu 100% aer proaspat 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 

Panouri solare pentru aport la preparare acm si aport la incalzire 



Panouri solare DeDietrich 

INISOL DH 200SL 

Pana la 5  panouri in baterie montate vertical 
Presiune maxima de functionare 6 bar 



Sisteme solare  pentru preparare acm  
cu boilere bivalente echipate  INISOL UNO  

BSL 

3 modele 
200 l,  
300 l 
400 l 
 

3 pana la 6 m² de panouri



Sisteme solare  preparare acm cu boiler bivalent 
Pompa de caldura aer/apa DeDietrich model HPI Evolution  HPI 16 TR-2/H  

puterea pompei 14 kW+  rezistenta electrica incorporata  
+boiler boiler  echipat de 300 litri 



Boilere mixte pentru aport la încălzire și preparare acm 
 cu aport de la panouri solare  

Boiler mixt Quadro DU 400 si Quadro DU 700 
Boiler mixt Quadroline TQ-TWS 325 , TQ-TWS 500  

si TQ-K 500 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Boilere mixte pentru aport la încălzire și preparare acm 
 cu aport de la panouri solare  

Pompa de caldura aer/apa 
DeDietrich HPI Evolution, 

cazan in condensatie AMC35  
si boiler mixt DeDietrich  
Quadro DU 



Boilere mixte pentru aport la încălzire și preparare acm  cu aport de la panouri solare  



Boilere mixte pentru aport la încălzire și preparare acm 
 cu aport de la panouri solare  

Pompa de caldura aer/apa 
 DeDietrich HPI Evolution  
cu rezistenta electrica  
si boiler mixt ROTH  
Quadroline TQ-K 500 
 



 

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 

 

 

 

 

Va multumim pentru participare si 

 asteptam cu interes intrebarile dumneavoastra ! 

Q & A 


