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Pompa ciepła to urządzenie, które jest w stanie przetransferować ciepło ze źródła o niższej temperaturze do odbiornika o wyższej 

temperaturze, używając energii elektrycznej. Podobnie jak pompa hydrauliczna, która transferuje wodę z niższego punktu do 

wyższego.

W obu przypadkach proces ten nie jest samoistny lecz wymaga zewnętrznej „pomocy”. Pompa ciepła korzysta z kilku zjawisk 

fizycznych, które umożliwiają transfer ciepła poprzez sprężanie czynnika chłodniczego: efekt termoelektryczny Peltiera, cykl 

chłodniczy ze zmianą stanu skupienia itp.).

Zmiana stanu skupienia czynnika przenoszącego ciepło możliwa jest dzięki jego specyficznym właściwościom, które powodują 

skraplanie i odparowanie czynnika w zamkniętym obiegu chłodniczym na skutek jego sprężania i rozprężania.

W fazie odparowania czynnik absorbuje ciepło z „dolnego źródła” o niskiej temperaturze, podczas gdy w fazie skraplania oddaje 

ciepło do odbiornika o wyższej temperaturze. Ciśnienie w fazie odparowania podnoszone jest poprzez kompresor, który jest 

sercem tego typu układów chłodniczych. Wtedy czynnik może skraplać się w znacznie wyższej temperaturze niż dokonało się 

jego odparowanie.

Temperatury, w jakich będzie pracował czynnik chłodniczy determinują budowę układu. Jeśli system ma pobierać ciepło ze 

źródła o temperaturze 10 C a podgrzewać odbiornik do 50 C, odparowanie czynnika chłodniczego powinno następować w 

temperaturze niższej niż 10 C, a temperatura skraplania powinna być wyższa od 50 C.

Łatwo sobie wyobrazić, że taki czynnik musi być bardziej „lotny” od wody. Poniższa tabela pokazuje temperatury odparowania 

typowego czynnika chłodniczego w zależności od jego ciśnienia. Jak widać, czynnik chłodniczy pod ciśnieniem 1 bar wrze już w 

temperaturze -25 C.

Pompy ciepła klasyfikuje się również pod względem źródeł ciepła: występują pompy ciepła powietrze – powietrze, powietrze – 

woda i woda – woda.

Współczynnik COP ( Coefficient Of Performance) pokazuje efektywność tego typu urządzeń, jako stosunek wyprodukowanej 

energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej

Pompy ciepła korzystają z darmowej energii odnawialnej w postaci powietrza czy wody. Ilość uzyskanej energii cieplnej jest 

kilkukrotnie wyższa niż zużytej energii elektrycznej. Zwykle parametr COP zawiera się w zakresie 2 – 6.

Wstęp

Temperatura  
odparowania / skraplania (°C)

Ciśnienie (bar)

-40

0,5

-35

0,7

-30

0,8

-15

1,6

0

2,9

15

4,9

30

7,7

-25

1

-10

2

5

3,5

20

5,7

35

8,9

45

11,6

-20

1,3

-5

2,4

10

4,2

25

6,7

40

10,2

50

13,2

C.O.P. =
Energia wyprodukowana 

Energia zużyta
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Diagram cyklu termodynamicznego

CYKL TERMODYNAMICZNY

ZASADA DZIAŁANIA:

A-B Powietrze z  zewnątrz jest zasysane 
do pompy ciepła przez wentylator, 
przechodząc przez parownik, odda-
je mu ciepło, tracąc około 10°C i jest 
wyrzucane na zewnątrz. 

1. Czynnik chłodzący przepływa przez 
parownik i  absorbuje dostarczane 
ciepło z zasysanego powietrza. 

2. Czynnik w  postaci gazu dostaje się 
do kompresora - zwiększa ciśnienie, 
co z kolei podwyższa jego tempera-
turę.

3. Z  kolei po przejściu do skraplacza 
gaz oddaje ciepło do wody , w której 
zanurzony jest skraplacz i  przecho-
dzi z powrotem w stan ciekły. 

4. Następnie przechodząc przez wbu-
dowany zawór rozprężny, czynnik 
obniża ciśnienie i ponownie kierowa-
ny jest do parownika

Formuła energetyczna NUOS:

Zasada pracy pompy ciepła NUOS opiera się na wykorzystaniu ciepła z powietrza jako odnawialnego źródła do produkcji ciepłej wody: 

wykorzystuje cykl termodynamiczny do podgrzania wody znajdującej się w zbiorniku poprzez zasysanie powietrza . Jest to mechanizm 

odwrotny do tego, który używany jest w lodówkach: czynnik chłodzący, poprzez zmianę stanu, odbiera ciepło zawarte w powietrzu 

i oddaje je do wody podnosząc jej temperaturę; tym sposobem odwracany jest naturalny przepływ ciepła. Pompa NUOS jest dodat-

kowo wyposażona w grzałkę elektryczną, więc może działać również wtedy, gdy wymagana jest wyższa temperatura wody lub, kiedy 

temperatura otoczenia jest niższa niż min. temperatura działania, gwarantując zawsze komfort w wytwarzaniu ciepłej wody.

ciepło 
oddane 
do wody

energia
elektryczna

energia 
odnawialna
z powietrzaenergia

elektryczna

25%100% = 25%  +  75%

ogrzanie
wody

energia
elektryczna

energia
odnawialna
z powietrza

B

3

4

A

1

2

ciepło z energii elektrycznej

ciepło ze źródła odnawialnego

wentylator

parownik

powietrze

zasobnik

woda zimna

skraplacz

woda ciepła

kompresor

zawór rozprężny
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Wprowadzenie do serii NUOS

Nuos to kompletna seria podgrzewaczy wody z pompą ciepła typu powietrze – woda, występujące zarówno w wersjach wiszących i 

stojących w pojemnościach od 80 do 300 litrów. Podgrzewacze Nuos tylko z zewnątrz podobne są do klasycznych podgrzewaczy 

wody. Pomimo, że urządzenie podłączone jest do zasilana elektrycznego nie zużywa energii elektrycznej bezpośrednio do 

podgrzewania wody, lecz używa tej energii do zasilania kompresora i wentylatora. Kompresor jest odpowiedzialny za prawidłową 

pracę cyklu termodynamicznego, podczas gdy wentylator zapewnia dopływ powietrza, z którego odzyskiwane jest ciepło. W ten 

sposób woda podgrzewana jest z użyciem tylko 1/3 energii elektrycznej zużywanej przez tradycyjny podgrzewacz elektryczny.

Wykorzystanie energii odnawialnej powoduje nie tylko mniejsze zużycie energii elektrycznej ale również mniejszy wpływ na 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego w porównaniu do innych metod podgrzewania wody. W poniżej tabeli zestawiono 

średnią roczną emisję CO2 przez urządzenie do podgrzewania wody dla statystycznej rodziny, porównanie sporządzono dla 

urządzeń o pojemności 100 litrów.

KLASYCZNY PODGRZEWACZ 
ELEKTRYCZNY 

1 kWh energii 
elektrycznej

1 kWh energii  
w cieplnej w wodzie

1 kWh energii  
cieplnej w wodzie

0,3 kWh  
energii 

elektrycznej

POMPA CIEPŁA NUOS 

0,7 kWh energii odnawialnej

Typ urządzenia Emisja CO
2
 w kg / rok / rodzinę

Pompa ciepła Nuos 450

Klasyczny podgrzewacz elektryczny 1.400

Podgrzewacz gazowy 620



8

NUOS PRIMO

49
1

239

477

51

17
1

100

29
4

45
4

220

16
0

375
80

26
9

24
4.

5

B

A

Ø12
5

Ø125

240

C Ø16IN OUT

  80 100

a mm  1160 1304
b mm 629 773

Wymiary

IN wejście zimnej wody ½”
OUT wyjście ciepłej wody ½”
C odprowadzenie kondensatu

Szczegóły techniczne

Wiszące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos Primo 80 i 100 l składają 
się z górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej zawierającej 
zasobnik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez warstwę 
emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko efek-
tywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia 
wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa. 
W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, odprowadzenie konden-
satu i przewód elektryczny.

W  przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z  wyświetla-
czem LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji 
urządzenia w taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające 
przy pracy pompy ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządze-
nia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny oraz wentylator za-
pewniający odpowiedni przepływ powietrza.
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  80 100

a mm  1160 1304
b mm 629 773

KOMPRESOR

WENTYLATOR

PAROWNIK

SKRAPLACZ

ZAWÓR ROZPRĘŻNY

80-100

NUOS PRIMO 100

NUOS PRIMO 80

Czas [hh.mm]

08.19

07:36

06:53

06:10

05:26

04:43

04:00

03:17
10 20 40

COPt

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Czas [hh.mm]

06.21

05:52

05:24

04:55

04:26

03:57

03:28

03:00
10 20 40

COPt

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Temperatura powietrza (°C) 

Temperatura powietrza (°C) 

NUOS PRIMO 100

NUOS PRIMO 80

Czas [hh.mm]

08.19

07:36

06:53

06:10

05:26

04:43

04:00

03:17
10 20 40

COPt

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Czas [hh.mm]

06.21

05:52

05:24

04:55

04:26

03:57

03:28

03:00
10 20 40

COPt

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Temperatura powietrza (°C) 

Temperatura powietrza (°C) 

Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3) Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3)

Komponenty

Parametry
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1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

3G 1.5 mm
H05VV-F

2

1 zasilanie elektryczne

2 filtr elektryczny

3 port komunikacyjny

4 sonda NTC dolna

5 dodatkowa grzałka elektryczna

6 moduł wyświetlacza

7 kondensator silnika wentylatora

8 silnik wentylatora

9 sonda NTC górna

10 sonda NTC parownika

11 zabezpieczenie kompresora

12 kondensator kompresora

13 kompresor

14 moduł główny

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyciski-
em OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu pracy 
AUTO / BOOST / GREEN / PROG ( P1 
& P2)

4 wyświetlacz

DIAGRAM ELEKTRYCZNY

NUOS PRIMO 80 -100

21 3

4

Panel sterowania
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Dane techniczne

NUOS PRIMO 80 NUOS PRIMO 100

Pojemność nominalna zbiornika l 80 100

Średnia grubość izolacji mm ≈31 ≈31

Rodzaj izolacji wewnętrznej emalia

Rodzaj osłony przed korozją Anoda magnezowa

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,8

Średnica podłączeń wody 1/2” M

Średnica odprowadzenia kondensatu mm 10

Średnica rur wylotu / wlotu powietrza mm 125

Minimalna twardość wody °F 12 (min 15°F ze zmiękczaczem)

Minimum przewodnosci wody μS/cm 200

Ciężar kg 45 49

Stopień ochrony IP24 IP24

Pompa ciepła

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła A W 250

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła A W 350

EN 255-3

Moc cieplna A W 750

COPA 3,0 3,0

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła A h:min 4:45 6:00

Zużycie energii A kWh 1,11 1,48

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C B l 98 118

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,46 0,50

EN 16147

COPB 2,51 2,45

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła B h:min 4:50 6:40

Zużycie energii c kWh 1,14 1,58

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 54 °C B l 91 109

Heat loss W 16 17

Withdrawal profile M M

Maks. Temperatura w trybie pompy ciepła °C 55°C

Ilość czynnika chłodniczego R134a g 380

Ilość kondensowanej wodyC l/h 0,15

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (niskie ciśnienie) MPa 1,2

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (wysokie ciśnienie) MPa 3,1

Grzałka elektryczna

Moc grzałki W 1200

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych 65°C)

Maks. Pobór prądu A 6,3

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energii A V/W 220-240 jednofazowy / 1550

Częstotliwość Hz 50

Air side

Standardowy przepływ powietrza m3/h 170

Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 65

Min. pojemność w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem D m3 20

Min temp. powietrza E °C 10

Maks temp. powietrza E °C 40

(A) wartości uzyskane zgodnie z normą EN255-3 przy temperaturze powietrza 20 °C i wilgotności względnej 37%, temperaturze wody na wejściu 15°C i ustawieniu temperatury 55 °C.
(B) wartości uzyskane zgodnie z normą EN16147 przy temperaturze powietrza 20 °C i wilgotności względnej 37%, temperaturze wody na wejściu 10°C i ustawieniu temperatury 55 °C.
(C) wartości uzyskane przy temperaturze powietrza 15 °C, 71% wilgotności względnej powietrza, temperaturze wody zasilającej 15 °C, temperaturze ustawieniu 54 °C.
(D) w przypadku instalacji bez kanałów
(E) przy braku działania pompy ciepła, podgrzewanie wody jest zapewnione przez grzałkę elektryczną.

Średnia wartość uzyskana dla znacznej liczby produktów.

NUOS PRIMO 80 -100
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NUOS PRIMO 80 -100

Pa MAX: 65
Ø125

Pa m
equivalent

(*+#)m MAX
equivalent

1m PVC 2,5 1

8

Elbow 90° 7,5 3

Dedicated grid 10 4

1m 150x70 4 1,6

ø125 → 150x70 1,2 0,5

Elbow 90°
ø125 → 150x70

8,7 3,5

Wymiary  
i odległości
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Specyfikacja

Pojemność: 80 lub 100 litrów
• średnia moc grzewcza 750 W
• średni pobór energii elektrycznej 250 W
• COP 3.0
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o standardowym przepływie powietrza 170 m3/h dla 

maksymalnego wyciszenia urządzenia
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• dodatkowa grzałka elektryczna 1,2 kW
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850°C
• anoda magnezowa zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 31 mm
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40°C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55°C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65°C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody (P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągnięcia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącze czerpania i wyrzutu powietrza fi 125 mm z zabudowanymi kratkami wentylacyjnymi
• możliwość skanalizowania czerpania i wyrzutu powietrza
• przyłącza hydrauliczne w dolnej części podgrzewacza
• przeciw wibracyjne podkładki montażowe

NUOS PRIMO 80 -100
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NUOS EVO

  80 110

a mm  1171 1398

b mm  515 515

c mm  890 1117

Wymiary

Szczegóły techniczne

Wiszące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos Evo 80 i 100 l składają się z 
górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej zawierającej zasob-
nik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez warstwę emalii a 
na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko efektywnej izo-
lacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia wykonana z 
malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa oraz 
aktywna anoda tytanowa. W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, 
odprowadzenie kondensatu i przewód elektryczny.

W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem 
LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji urządze-
nia w taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające przy pracy 
pompy ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządzenia znajduje się 
kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy oraz wentylator 
zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.

100

S  Ø10

A

B

18
4

506

53
5

99

99

14
5

15
2

380

IN OUT

C

S odprowadzenie kondensatu
IN wejście zimnej wody ½”
OUT wyjście ciepłej wody ½”
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  80 110

a mm  1171 1398

b mm  515 515

c mm  890 1117

KOMPRESOR

ZAWÓR ROZPRĘŻNY

WENTYLATOR

PAROWNIK

SKRAPLACZ

80 -110

NUOS EVO 80 COPt

Temperatura powietrza (°C)

02:26

02:38

03:50

05:02

06:14

07:26

08:38

-5 2 7 20 42

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
Czas [h,min] NUOS EVO 110 COPt

Temperatura powietrza  (°C)

04:19

05:31

06:43

07:55

09:07

10:19

11:31

-5 2 7 20 42
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Czas [h,min]

Komponenty

Parametry

Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3) Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3)
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1 zasilanie elektryczne

2 filtr elektryczny

3 port komunikacyjny

4 sonda NTC dolna

5 dodatkowa grzałka elektryczna

6 anoda aktywna PROTECH

7 moduł wyświetlacza

8 sonda NTC górna

9 sonda NTC parownika

10 silnik wentylatora

11 zawór 4 drogowy

12 zabezpieczenie kompresora

13 kompresor

14 kondensator kompresora

15 moduł adaptacyjny

16 moduł główny

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyci-
skiem OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu pracy 
AUTO / BOOST / GREEN / PROG ( P1 
& P2)

4 wyświetlacz

NUOS EVO 80 -110

DIAGRAM ELEKTRYCZNY

1 2
3

4
5 6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

4

321
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NUOS EVO 80 -110

Dane techniczne

NUOS EVO 80 NUOS EVO 110

Pojemność nominalna zbiornika l 80 110

Średnia grubość izolacji mm ≈41 ≈41

Rodzaj izolacji wewnętrznej emaila

Rodzaj osłony przed korozją anoda magnezowea + aktywana anoda tytanowa (Protech)

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,8

Średnica podłączeń wody 1/2” M

Średnica odprowadzenia kondensatu mm 10

Średnica rur wylotu / wlotu powietrza mm 125 – 150

Minimalna twardość wody °F 12 (min 15°F ze zmiękczaczem)

Minimum przewodnosci wody μS/cm 200

Ciężar kg 50 55

Stopień ochrony IP24 IP24

Pompa ciepła

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła B W 250

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła B W 350

EN 255-3

Moc cieplna B W 850

COPE 2,6 2,6

COPB 3,4 3,4

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła E h:min 5:30 8:20

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepłaB h:min 4:15 6:30

Zużycie energii B kWh 0,97 1,45

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C F l 93 136

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 62 °C F l 113 169

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,46 0,50

EN 16147

COP G 2,72 2,62

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła G h:min 4:48 6:25

Zużycie energii G kWh 1,06 1,38

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 54 °C H l 89 130

Heat loss W 16 17

Withdrawal profile M M

Maks. Temperatura w trybie pompy ciepła °C 62°C (przy ustawieniach fabrycznych 55°C)

Ilość czynnika chłodniczego R134a g 500

Ilość kondensowanej wodyD l/h 0,15

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (niskie ciśnienie) MPa 1,2

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (wysokie ciśnienie) MPa 3,1

Grzałka elektryczna

Moc grzałki W 1200

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych 65°C)

Maks. Pobór prądu A 6,3

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energii A V/W 220-240 jednofazowy / 1550

Częstotliwość Hz 50

Powietrze

Standardowy przepływ powietrza m3/h 100 ÷ 200

Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 65

Poziom hałasu dB(A) 45 (44 z funkcją SILENT)

Poziom hałasu w odległości 1 m dB(A) 36 (35 z funkcją SILENT)

Min. pojemność w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem A m3 20

Min temp. powietrza C °C -5

Maks temp. powietrza C °C 42

(A) W przypadku instalacji bez kanałów.
(B) Wartości uzyskane zgodnie z normą EN 255-3, przy temperaturze 20 °C, 37% wilgotności względnej powietrza,  temperaturze wody zasilającej 15 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C.
(C) Graniczne wartości pracy w trybie pompy ciepła. Poza tymi wartościami woda jest podgrzewana przez grzałkę.
(D) Wartości uzyskane przy temperaturze powietrza 15 °C, 71% wilgotności względnej powietrza, temperaturze wody zasilającej 15 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C.
(E) Wartości uzyskane zgodnie z normą EN255-3 przy temperaturze 7 °C, 87% wilgotności względnej powietrza,  temperaturze wody zasilającej  15 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C.
(F) Wartość uzyskana przy temperaturze wody zasilającej 15 °C.
(G) Wartości uzyskane zgodnie z normą EN16147 przy temperaturze powietrza 20 °C i wilgotności względnej 37%, temperaturze wody na wejściu 10°C i ustawieniu temperatury na 54 °C.
(H) Wartości uzyskane zgodnie z normą EN16147, temperatura wody na wejściu 10°C. Średnia wartość uzyskana dla znacznej liczby produktów.
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NUOS EVO 80 -110

Wymiary  
i odległości
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Specyfikacja
Pojemność: 80 lub 110 litrów
• średnia moc grzewcza 850 W
• średni pobór energii elektrycznej 250 W
• COP 3.4
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o  przepływie powietrza 100 - 200 m3/h dla maksymalnego 

wyciszenia urządzenia
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• dodatkowa grzałka elektryczna 1,2 kW
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850°C
• anoda magnezowa oraz tytanowa anoda aktywna zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 41 mm
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40°C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55°C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65°C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb BOOST2 – działa tak samo jak BOOS lecz po zakończeniu cyklu grzania pompa nie powraca do trybu AUTO, tryb 
BOOST jest cały czas aktywny

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody (P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągnięcia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA dla zabezpieczenia higienicznego wody
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącze czerpania i wyrzutu powietrza fi 125 mm z zabudowanymi kratkami wentylacyjnymi
• możliwość skanalizowania czerpania i wyrzutu powietrza
• przyłącza hydrauliczne w dolnej części podgrzewacza
• przeciw wibracyjne podkładki montażowe

NUOS EVO 80 -110
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NUOS EVO SPLIT

502

769

A

700

534

542

321

254

83

53
3,

4
18

3,
9

100

240

20
4

INOUT

INOUT

IN GAS

OUT GAS

OUT GAS
IN GAS

  80 110

a mm  858 1085

Wymiary

IN wejście zimnej wody 1/2”
OUT wyjście ciepłej wody 1/2”

A wejście czynnika chłodniczego
B powrót czynnika chłodniczego

Szczegóły techniczne

Wiszący podgrzewacz wody z pompą ciepła Nuos Evo Split występuje w pojem-
nościach 80 i 110 litrów. Składa się z jednostki zewnętrznej, zawierające pompę 
ciepła oraz z wewnętrznego biornika CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antyko-
rozyjnie poprzez warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba 
warstwa wysoko efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obu-
dowa urządzenia wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa oraz 
aktywna anoda tytanowa. W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, 
przyłącza czynnika chłodniczego i przewód elektryczny.

W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem 
LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w jednostce zewnętrz-
nej zapewniając optymalne warunki działania. W jednostce zewnętrznej  urzą-
dzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogo-
wy oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.
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  80 110

a mm  858 1085

80-110

PAROWNIK
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1 zasilanie elektryczne

2 moduł wyświetlacza

3 grzałka elektryczna

4 sonda NTC dolna

5 aktywna anoda PROTECH

6 filtr elektryczny

7 port komunikacyjny

8 sonda NTC górna

9 moduł główny

10 przewód czujników

11 sonda NTC parownika

12 kompresor

13 kondensator kompresora

14 zawór 4 drogowy

15 kondensator wentylatora

16 presostat

17 silnik wentylatora

DIAGRAM ELEKTRYCZNY
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NUOS EVO SPLIT  80-110

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyci-
skiem OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu pracy 
AUTO / BOOST / GREEN / PROG ( P1 
& P2)

4 wyświetlacz

4

321

Panel sterowania
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NUOS EVO SPLIT  80-110

Dane techniczne

NUOS EVO SPLIT 80 NUOS EVO SPLIT 110

Jednostka wewnętrzna

Pojemność nominalna zbiornika l 80 110

Średnia grubość izolacji mm ≈41 ≈41

Rodzaj izolacji wewnętrznej Enamelling

Rodzaj osłony przed korozją Magnesium anode + Active anode (Protech)

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,8

Średnica podłączeń wody 1/2” M

Średnica podłączeń czynnika 1/4” and 3/8” conical joint

Minimalna twardość wody °F 12 (minimum 15°F if there is a softener)

Minimum przewodnosci wody μS/cm 200

Ciężar kg 32 38

Moc grzałki W 1200

Stopień ochrony ( jednostka wewnętrzna) IP24 IP24

Minimalna temperatura w miejscu instalacji °C 1 1

Jednostka zewnętrzna

Moc cieplna A W 1500

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła A W 510

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła A W 750

Średnica podłączeń czynnika ¼” and 3/8” conical joint

Ciężar Kg 27

Standardowy przepływ powietrza m3/h 1100

Poziom hałasu dB(A) 55

Poziom hałasu w odległości 5 m dB(A) 39

Maks. ciśnienie obiegu czynnika/ niskie ciśnienie/ MPa 1,2

Maks. ciśnienie obiegu czynnika/ wysokie ciśnienie/ MPa 2,7

Stopień ochrony IP24

Minimalna temperatura powietrza C °C -5

Maksymalna temperatura powietrza  C °C 42

Maksymalna odległość połączeń czynnika m 8

Maksymalna różnica poziomów połączeń czynnika m 3

Ilość czynnika chłodzącego g 700

Osiągi

COP powietrze 20°C - woda 15-55°C (EN 255-3) 3,5 3,6

COP powietrze 7°C - woda 15-55°C (EN 255-3) 2,9 2,9

COP powietrze 20°C - woda 10-54°C (EN 16147) 2,61 2,61

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła A h:min 2:45 3:42

Zużycie energii A kWh 1,20 1,64

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C B l 95 144

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 62 °C B l 113 169

Maks. Temperatura w trybie pompy ciepła °C 62°C (przy ustawieniach fabrycznych 55°C)

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych 65°C)

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,46 0,50

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energii A V/W 220-240 single phase / 1950

Częstotliwość Hz 50

Maksymalny pobór prądu A 8,5

(A) Wartości uzyskane zgodnie z normą EN255-3 przy temperaturze 7 °C, 87% wilgotności względnej powietrza,  temperaturze wody zasilającej  15 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C i 
długości połączeń czynnika 6m.
(B) Wartość uzyskana przy temperaturze wody zasilającej 15 °C.
(C) Graniczne wartości pracy w trybie pompy ciepła. Poza tymi wartościami woda jest podgrzewana przez grzałkę.
Średnia wartość uzyskana dla znacznej liczby produktów.
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NUOS EVO SPLIT  80-110
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Specyfikacja
Pojemność: 80 lub 110 litrów
• średnia moc grzewcza 1750 W
• średni pobór energii elektrycznej 510 W
• COP 3.5
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o  przepływie powietrza 1100 m3/h 
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• dodatkowa grzałka elektryczna 1,2 kW
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850 C
• anoda magnezowa oraz tytanowa anoda aktywna zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 41 mm
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40 C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55 C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65 C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb BOOST2 – działa tak samo jak BOOS lecz po zakończeniu cyklu grzania pompa nie powraca do trybu AUTO, tryb 
BOOST jest cały czas aktywny

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody ( P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągniecia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA dla zabezpieczenia higienicznego wody
• funkcja VOYAGE – pozwalająca na wyłączenie produkcji CWU na czas wyjazdy z zachowaniem ochrony przeciw 

zamrożeniowej
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącza hydrauliczne w dolnej części podgrzewacza

NUOS EVO SPLIT  80-110
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NUOS EVO  SPLIT

  150 200

a mm  1150 1476
b mm 500 80
c mm 750 1050

Wymiary

In case of a non-solid wall, it is mandatory the use of tripod support code 3078042

IN wejście zimnej wody 1/2”
OUT wyjście ciepłej wody 1/2”

A wejście czynnika chłodniczego
B powrót czynnika chłodniczego

Szczegóły techniczne

Wiszący podgrzewacz wody z pompą ciepła Nuos Evo Split o pojemności 200 
litrów. Składa się z jednostki zewnętrznej, zawierające pompę ciepła oraz z we-
wnętrznego zbiornika CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez 
warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko 
efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia 
wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa oraz 
aktywna anoda tytanowa. W dolnej części znajdują się przyłącza hydrauliczne, 
przyłącza czynnika chłodniczego i przewód elektryczny.

W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem 
LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w jednostce zewnętrz-
nej zapewniając optymalne warunki działania. W jednostce zewnętrznej  urzą-
dzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogo-
wy oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.
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  150 200

a mm  1150 1476
b mm 500 80
c mm 750 1050

150 - 200
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Temperatura powietrza (°C)

NUOS EVO SPLIT 150Czas[h,min] COPt 

-5                   1                   7                  20                  30                 42
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PAROWNIK

WENTYLATOR

ZAWÓR ROZPRĘŻNY

KOMPRESOR

SKRAPLACZ

Komponenty

Parametry

Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3) Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3)



28

NUOS EVO  SPLIT  150 - 200

1 zasilanie elektryczne

2
baterie rezerwowe – zasilanie anody 
aktywnej

3 moduł wyświetlacza

4 grzałka elektryczna

5 sonda NTC dolna

6 aktywna anoda PROTECH

7 port komunikacyjny

8 filtr elektryczny

9 moduł główny

10 sonda NTC górna

11 przewód czujników

12 wentylator

13 presostat

14 kondensator kompresora

15 sonda NTC parownika

16 kompresor

17 zawór 4 drogowy

5G 0.75÷1.5 mm 
H05RN-F 

2 

EXTERNAL UNIT

1 

3G 1.5 mm 
H05VV-F 

2 

2 
BATTERY
3xAA
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O

W
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3 

4 

5 6 

7 

8 

9 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17
 

EDF 
2G 0.5 mm 
H05VV-F 

2 

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyci-
skiem OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu 
pracy AUTO / BOOST / GREEN / 
PROG ( P1 & P2)

4 wyświetlacz

3

4

21

DIAGRAM ELEKTRYCZNY

Panel sterowania



29

NUOS EVO  SPLIT  150 - 200

Dane techniczne

NUOS EVO SPLIT 150 NUOS EVO SPLIT 200

Jednostka wewnętrzna

Pojemność nominalna zbiornika l 150 200

Średnia grubość izolacji mm ≈55 ≈55

Rodzaj izolacji wewnętrznej Enamelling

Rodzaj osłony przed korozją Magnesium anode + Active anode (Protech)

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,6

Średnica podłączeń wody 3/4” M

Średnica podłączeń czynnika 1/4” and 3/8” conical joint

Minimalna twardość wody °F 12 (minimum 15°F if there is a softener)

Minimum przewodnosci wody μS/cm 200

Ciężar kg 60 65

Moc grzałki W 1500 + 1000

Stopień ochrony ( jednostka wewnętrzna) IP24 IP24

Minimalna temperatura w miejscu instalacji °C 1 1

Jednostka zewnętrzna

Moc cieplna A W 2100

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła A W 680

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła A W 1000

Średnica podłączeń czynnika ¼” and 3/8” conical joint

Ciężar Kg 32

Standardowy przepływ powietrza m3/h 1300

Poziom hałasu dB(A) 60

Poziom hałasu w odległości 5 m dB(A) 42

Maks. ciśnienie obiegu czynnika/ niskie ciśnienie/ MPa 1,2

Maks. ciśnienie obiegu czynnika/ wysokie ciśnienie/ MPa 2,7

Stopień ochrony IP24

Minimalna temperatura powietrza C °C -5

Maksymalna temperatura powietrza  C °C 42

Maksymalna odległość połączeń czynnika m 8

Maksymalna różnica poziomów połączeń czynnika m 3

Ilość czynnika chłodzącego g 1300

Osiągi

COP powietrze 20°C - woda 15-55°C (EN 255-3) 3,6 3,6

COP powietrze 7°C - woda 15-55°C (EN 255-3) 2,9 2,9

COP powietrze 20°C - woda 10-54°C (EN 16147) 2,64 2,73

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła A h:min 3:22 4:28

Zużycie energii A kWh 2,46 3,04

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C B l 180 260

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 62 °C B l 230 318

Maks. Temperatura w trybie pompy ciepła °C 62 (przy ustawieniach fabrycznych 55°C)

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych 65°C)

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,49 0,52

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energii A V/W 220-240 single phase / 2500

Częstotliwość Hz 50

Maksymalny pobór prądu A 10,8

(A) Wartości uzyskane zgodnie z normą EN255-3 przy temperaturze 7 °C, 87% wilgotności względnej powietrza,  temperaturze wody zasilającej  15 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C i 
długości połączeń czynnika 6m.
(B) Wartość uzyskana przy temperaturze wody zasilającej 15 °C.
(C) Graniczne wartości pracy w trybie pompy ciepła. Poza tymi wartościami woda jest podgrzewana przez grzałkę.
Średnia wartość uzyskana dla znacznej liczby produktów.
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NUOS EVO  SPLIT  150 - 200

600 150

10
0

10
0 600

50
0

200

Wymiary  
i odległości
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NUOS EVO  SPLIT  150 - 200

Specyfikacja
Pojemność: 200 litrów
• średnia moc grzewcza 2450 W
• średni pobór energii elektrycznej 680 W
• COP 3.7
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o  przepływie powietrza 1300 m3/h
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• dodatkowa grzałka elektryczna 1 + 1,5 kW
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850 C
• anoda magnezowa oraz tytanowa anoda aktywna zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 41 mm
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40 C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55 C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65 C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb BOOST2 – działa tak samo jak BOOS lecz po zakończeniu cyklu grzania pompa nie powraca do trybu AUTO, tryb 
BOOST jest cały czas aktywny

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody ( P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągniecia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA dla zabezpieczenia higienicznego wody
• funkcja VOYAGE – pozwalająca na wyłączenie produkcji CWU na czas wyjazdy z zachowaniem ochrony przeciw 

zamrożeniowej
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącza hydrauliczne w dolnej części podgrzewacza
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NUOS FS

A – wejście zimnej wody ¾”

B – wyjście ciepłej wody ¾”

C – odprowadzenie kondensatu, ½”

D – powrót z wężownicy ¾” ( 250 SYS)

E – wejście na wężownicę ¾” ( 250 SYS)

P – gniazdo sondy NTC (250 SYS)

R – recyrkulacja ¾” ( 250 SYS)

 200 250 (SYS)

H mm 550 810

G mm 1478 1738

L mm 1700 1960

Wymiary
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Szczegóły techniczne

Stojące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos FS 200 i 250 oraz 250 SYS  
składają się z górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej za-
wierającej zasobnik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez 
warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko 
efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia 
wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

W zasobniku znajduje się kryza inspekcyjna, której zamontowana jest sucha 
grzałka elektryczna, która może być wymieniana bez konieczności opróżniania 
zbiornika, oraz aktywna anoda tytanowa. W kryzie zamontowana jest również 
sonda NTC mierząca temperaturę w dolnej części zbiornika.

W prawej części urządzenia przesunięte o kąt 45 stopni znajdują się przyłącza 
ciepłej i zimnej wody, a pod kątem 90 stopni – przyłącza wężownicy oraz od-
prowadzenie kondensatu. W przedniej części znajduje się panel sterowania z 
wyświetlaczem LCD.

 Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji urządzenia w 
taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające przy pracy pompy 
ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządzenia znajduje się kom-
presor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy oraz wentylator zapew-
niający odpowiedni przepływ powietrza.
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KOMPRESOR

WENTYLATOR

SKRAPLACZ

ZAWÓR 
ROZPRĘŻNY

PAROWNIK

ZINTEGROWANA 
WĘŻOWNICA ( 250 SYS)
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Parametry

Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3) Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3)
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DIAGRAM ELEKTRYCZNY
A zasilanie elektryczne

B
baterie zasilania awaryjnego anody 

aktywnej

C moduł wyświetlacza

D grzałka elektryczna

E sonda NTC w obszarze grzałki

F anoda aktywna PROTECH

G uziemienie zasobnika

H złącze serwisowe

I główny moduł elektroniczny

L kondensator rozruchowy

M kompresor

N wentylator

O zawór 4 drogowy

P presostat bezpieczeństwa

Q
sonda NTC – strefa czerpania wody 

ciepłej

R sondy NTC – parownik i powietrze

EDF sygnał EDF (taryfa nocna)

NUOS 200 - 250 - 250 SYS

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyciski-
em OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu pracy 
AUTO / BOOST / GREEN / PROG ( P1 
& P2)

4 wyświetlacz

32

4

1

Panel sterowania
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NUOS 200 - 250 - 250 SYS 

Dane techniczne

NUOS 200 NUOS 250 NUOS 250 SYS

Pojemność nominalna zbiornika l 200 250 250

Średnia grubość izolacji mm ≈50 ≈50 ≈50

Rodzaj izolacji wewnętrznej Emalia

Rodzaj osłony przed korozją anoda magnezowea + aktywana anoda tytanowa (Protech)

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,6

Średnica podłączeń wody 3/4” M

Średnica odprowadzenia kondensatu 1/2” F

Średnica rur wylotu / wlotu powietrza mm 150 – 160 – 200 

Minimalna twardość wody °F 12 (min 15°F ze zmiękczaczem)

Minimum przewodnosci wody μS/cm 200

Ciężar kg 90 95 110

Powierzchnia wężownicy m2 - - 0,65

Heat pump

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepłaB W 750

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepłaB W 950

EN 255-3

Moc cieplnaB W 2775

COP A 3,7

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepłaA h:min 3:10 3:41 3:41

Zużycie energii A kWh 2,2 2,7 2,7

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 51 °C A l 260 325 325

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 62 °C A l 348 435 435

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,60 0,63 0,63

EN 16147

COP B 2,61 2,8 2,8

zas ogrzewania w trybie pompy ciepła B h:min 5:02 6:29 6:29

Zużycie energii  B kWh 3,18 4,58 4,58

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C B l 268 345 345

Heat loss W 24 27 27

Withdrawal profile L XL XL

Maksymalna temperatura w trybie pompy ciepła °C 62°C (przy ustawieniach fabrycznych 55°C)

Ilość czynnika chłodniczego R134a g 1280

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (niskie ciśnienie) MPa 1

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (wysokie ciśnienie) MPa 2,4

Grzałka elektryczna

Moc grzałki W 1500+1000

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych 65°C)

Maks. Pobór prądu A 10,8

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energii A V/W 220-230 jednofazowy / 2500

Częstotliwość Hz 50

Stopień ochrony IPX4

Powietrze

Standardowy przepływ powietrza m3/h 300 ÷ 500

Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 70

Poziom hałasu F dB(A) 56

Poziom hałasu w odległości 2mF dB(A) 39

Min. pojemność w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem C m3 20

Minimalna wysokość w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem m 1,75 2 2

Minimalna temperatura w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem °C 1

Maksymalna temperatura w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem °C 42

Minimalna temperatura powierza D °C -5

Maksymlana temperatura powierzaD °C 42

(A) Wartości uzyskane przy temperaturze powietrza 15 °C, 71% wilgotności względnej powietrza, temperaturze wody zasilającej 15 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C (zgodnie z : NF Cahier 
de Charge 103-15-A_11-2008).
(B) Wartości uzyskane przy temperaturze powietrza 7 °C, 87% wilgotności względnej powietrza, temperaturze wody zasilającej 10 °C i ustawieniu temperatury na 55 °C (zgodnie z: NF Cahier 
de Charge 103-15-B_2011).
(C) W przypadku instalacji bez kanałów.
(D) Graniczne wartości pracy w trybie pompy ciepła. Poza tymi wartościami woda jest podgrzewana przez grzałkę.
(E) Instalacja z kanałami wentylacyjnymi.
(F) Produkt testowany w komorze bezechowej zgodnie z ISO 3744/94 i ISO 3745/03.
Średnia wartość uzyskana dla znacznej liczby produktów.
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NUOS 200 - 250 - 250 SYS

STRATA CIŚNIENIA NA KOMPONENCIE
Ø150 Ø160 Ø200

Pa
MAX
: 70

Pa m
equivalent

Pa m
equivalent

Pa m
equivalent

1m rura PCV 5 1 4 1 1,5 1

1m rura Alu spiro 9,5 1,9 7 1,9 2,8 1,9

kratkaA 10 2 9,5 2,7 8 5,3

kolano  90° PCV 15 3 11 3 4,5 3

kolano  90° Alu 
spiro

7 1,4 5 1,5 2,5 1,7

tłumik 22 14,6

KONFIGURACJA SYSTEMU – MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI

Ø150 Ø160 Ø200

(* + #)m
MAX

equivalent

(* + #)m
MAX

equivalent
 

(* + #)m
MAX

equivalent

12 16 43

6 8 23

7 9 37

9 12 40

(*)m (#)m1m

ø

1m

ø

(*)m (#)m1m

ø

1m

ø

(*
)m

(#
)m

1m

ø

1m

ø

(#)m 1m

(*)m 1m
ø

ø
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Specyfikacja 
Pojemność: 200 lub 250 litrów
• średnia moc grzewcza 2450 W
• średni pobór energii elektrycznej 750 W
• COP 3.7
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o  standardowym przepływie powietrza 500 m3/h dla 

maksymalnego wyciszenia urządzenia (39 dBa)
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• zawór 4 drogowy umożliwiający odzysk ciepła z powietrza o temperaturze do – 5 C
• dodatkowa podwójna grzałka elektryczna 1 kW + 1,5 kW typu suchego
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850 C
• tytanowa anoda aktywna zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 50 mm
• strata cieplna 24 h – 0,6 kWh dla 200 l i 0,63 kWh dla 250 l
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40 C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55 C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65 C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb BOOST2 – działa tak samo jak BOOS lecz po zakończeniu cyklu grzania pompa nie powraca do trybu AUTO, tryb 
BOOST jest cały czas aktywny

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody ( P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągniecia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA dla zabezpieczenia higienicznego wody
• funkcja VOYAGE – pozwalająca na wyłączenie produkcji CWU na czas wyjazdy z zachowaniem ochrony przeciw 

zamrożeniowej
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącza czerpania i wyrzutu powietrza z możliwością podłączenia 3 średnic: fi 150, 160 i 200 mm z zabudowanymi kratkami 

wentylacyjnymi
• możliwość wyrzutu powietrza do góry lub w bok ze skanalizowaniem przepływu ( z zachowaniem maksymalnej długości 

obliczeniowej o stracie 50 Pa)
• możliwość skanalizowania czerpania i wyrzutu powietrza
• przyłącza hydrauliczne w prawej części podgrzewacza
• możliwość krótkiego transportowania w pozycji pionowej (patrz oznaczenia na opakowaniu)
• regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie podgrzewacza

NUOS 200 - 250 - 250 SYS
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NUOS PRIMO FS

A – wejście zimnej wody ¾”

B – wyjście ciepłej wody ¾”

C – odprowadzenie kondensatu, ½”

D – powrót z wężownicy ¾” ( 250 SYS)

E – wejście na wężownicę ¾” ( 250 SYS)

P – gniazdo sondy NTC (250 SYS)

R – recyrkulacja ¾” ( 250 SYS)

 200 250 (SYS)

A mm 1706 1926

Wymiary

Szczegóły techniczne

Stojące podgrzewacze wody z pompą ciepła Nuos Primo FS 200  oraz 240 
SYS  składają się z górnej sekcji zawierającej grupę pompy ciepła oraz dolnej 
zawierającej zasobnik CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez 
warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko 
efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia 
wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

W zasobniku znajduje się kryza inspekcyjna, której zamontowana jest sucha 
grzałka elektryczna, która może być wymieniana bez konieczności opróżniania 
zbiornika, oraz aktywna anoda tytanowa. W kryzie zamontowana jest również 
sonda NTC mierząca temperaturę w dolnej części zbiornika.

W prawej części urządzenia przesunięte o kąt 45 stopni znajdują się przyłącza 
ciepłej i zimnej wody, a pod kątem 90 stopni – przyłącza wężownicy oraz od-
prowadzenie kondensatu. W przedniej części znajduje się panel sterowania z 
wyświetlaczem LCD.

 Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w konstrukcji urządzenia w 
taki sposób, aby zminimalizować wibracje i hałas powstające przy pracy pompy 
ciepła. Pod plastikową obudową w górnej części urządzenia znajduje się kom-
presor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy oraz wentylator zapew-
niający odpowiedni przepływ powietrza.
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200 -  250 SYS

Komponenty

Parametry

Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3) Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3)

NUOS PRIMO 240 COPt

Air temperature (°C)

Time [hh.mm]
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NUOS PRIMO 200 COPt

Air temperature (°C)

Time [hh.mm]
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KOMPRESOR

SKRAPLACZ

ZAWÓR 
ROZPRĘŻNY

PAROWNIK
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DIAGRAM ELEKTRYCZNY
A zasilanie elektryczne

B
baterie zasilania awaryjnego anody 

aktywnej

C moduł wyświetlacza

D grzałka elektryczna

E sonda NTC w obszarze grzałki

F anoda aktywna PROTECH

G uziemienie zasobnika

H złącze serwisowe

I główny moduł elektroniczny

L kondensator rozruchowy

M kompresor

N wentylator

O zawór 4 drogowy

P presostat bezpieczeństwa

Q
sonda NTC – strefa czerpania wody 

ciepłej

R sondy NTC – parownik i powietrze

EDF sygnał EDF (taryfa nocna)

NUOS PRIMO 200 -  250 SYS

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyci-
skiem OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu pracy 
AUTO / BOOST / GREEN / PROG ( P1 
& P2)

4 wyświetlacz

3

2

4

1

Panel sterowania



41

NUOS PRIMO 200 -  250 SYS

Dane techniczne

NUOS PRIMO 200 NUOS PRIMO 250 SYS

Pojemność nominalna zbiornika l 200 242

Średnia grubość izolacji mm ≈35 ≈35

Rodzaj izolacji wewnętrznej Emalia

Rodzaj osłony przed korozją anoda magnezowea + aktywana anoda tytanowa (Protech)

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,6

Średnica podłączeń wody 3/4” M

Średnica odprowadzenia kondensatu mm 14

Średnica rur wylotu / wlotu powietrza mm 150-200

Minimalna twardość wody °F 12

Minimum przewodnosci wody μS/cm 150

Ciężar kg 87 107

Powierzchnia wężownicy m2 - 0,65

Heat pump

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepłaB W 500

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepłaB W 670

EN 255-3 (7°C)

Moc cieplnaA W 1400

COP A 2,8

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepłaA h:min 7:58 8:50

Zużycie energii A kWh 3,2 3,98

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C A l 306 365

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,91 1,06

EN 255-3 (20°C)

Moc cieplnaB W 1550

COP B 3,1

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepłaB h:min 6:05 7:17

Zużycie energii B kWh 2,77 3,56

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C B l 306 365

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,89 1,0

EN 16147 (Cahier de Charge _103-15/B__2011)

COP C 2,41 2,6

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła c h:min 8:16 9:40

Zużycie energii  C kWh 3,57 4,37

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °C C l 290 353

Pes W 39 41

Withdrawal profile L XL

Maksymalna temperatura w trybie pompy ciepła °C 62°C (przy ustawieniach fabrycznych 55°C)

Ilość czynnika chłodniczego R134a g 900

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (niskie ciśnienie) MPa 1

Maks. Ciśnienie obiegu czynnika (wysokie ciśnienie) MPa 2,4

Grzałka elektryczna

Moc grzałki W 2000

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych 65°C)

Maks. Pobór prądu A 8,7

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energii A V/W 220-230 jednofazowy / 2500

Częstotliwość Hz 50

Stopień ochrony IP24

Powietrze

Standardowy przepływ powietrza m3/h 400

Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 55

Poziom hałasu F dB(A) 54

Min. pojemność w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem C m3 20

Minimalna wysokość w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem m 2,06 2,28

Minimalna temperatura w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem °C 1

Maksymalna temperatura w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem °C 42

Minimalna temperatura powierza D °C -5

Maksymalna temperatura powieterzaD °C 42

((A) Wartości określone dla temp powietrza 7°C i wilgotności względnej 85%, temperatury zimnej wody 15°C i wyjście 55°C (EN255-3).
(B) Wartości określone dla temp powietrza 20°C i wilgotności względnej 37%, temperatury zimnej wody 15°C i wyjście 55°C (EN255-3).
(C) Wartości określone dla temp powietrza 7°C i wilgotności względnej 87%, temperatury zimnej wody 10°C i wyjście 55°C (NF Cahier de Charge Cahier de Charge 103-15/B_2011).
(D) W przypadku instalacji bez przewodów powietrznych.
(E) Dla niższych / wyższych temperatur podgrzewanie jest realizowane za pomocą grzałki elektrycznej.
(F) Urządzenie testowane w komorze dźwiękowej pogłosem z normami UNI EN ISO 3741 (rury sztywne D200, długość L=2m, Tpowietrze = 25±2°C; R.u. 55±5 %, Tciepłej wody = 45±2°C
Średnia wartość uzyskana dla znacznej liczby produktów.
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STRATA CIŚNIENIA NA KOMPONENCIE
Ø150 Ø200

Pa
MAX: 55

Pa m
equivalent

Pa m
equivalent

1m rura PCV 2,7 1 1,5 1

1m rura Alu spiro 5,1 1,9 2,8 1,9

kratkaA 5,4 2 8 5,3

kolano  90° PCV 8,1 3 4,5 3

kolano  90° Alu 
spiro

6,5 1,4 2,5 1,7

tłumik 11,7 14,6

KONFIGURACJA SYSTEMU – MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI

Ø150 Ø200

(* + #)m
MAX

equivalent

(* + #)m
MAX

equivalent

10 52

6 48

11 56

6 30

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

a

NUOS PRIMO 200 -  250 SYS



43

Specyfikacja 
Pojemność: 200 lub 250 litrów
• średnia moc grzewcza 2450 W
• średni pobór energii elektrycznej 750 W
• COP 3.7
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o  standardowym przepływie powietrza 500 m3/h dla 

maksymalnego wyciszenia urządzenia (39 dBa)
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• zawór 4 drogowy umożliwiający odzysk ciepła z powietrza o temperaturze do – 5 C
• dodatkowa podwójna grzałka elektryczna 1 kW + 1,5 kW typu suchego
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850 C
• tytanowa anoda aktywna zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 50 mm
• strata cieplna 24 h – 0,6 kWh dla 200 l i 0,63 kWh dla 250 l
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40 C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55 C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65 C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb BOOST2 – działa tak samo jak BOOS lecz po zakończeniu cyklu grzania pompa nie powraca do trybu AUTO, tryb 
BOOST jest cały czas aktywny

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody ( P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągniecia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA dla zabezpieczenia higienicznego wody
• funkcja VOYAGE – pozwalająca na wyłączenie produkcji CWU na czas wyjazdy z zachowaniem ochrony przeciw 

zamrożeniowej
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącza czerpania i wyrzutu powietrza z możliwością podłączenia 3 średnic: fi 150, 160 i 200 mm z zabudowanymi kratkami 

wentylacyjnymi
• możliwość wyrzutu powietrza do góry lub w bok ze skanalizowaniem przepływu ( z zachowaniem maksymalnej długości 

obliczeniowej o stracie 50 Pa)
• możliwość skanalizowania czerpania i wyrzutu powietrza
• przyłącza hydrauliczne w prawej części podgrzewacza
• możliwość krótkiego transportowania w pozycji pionowej (patrz oznaczenia na opakowaniu)
• regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie podgrzewacza

NUOS PRIMO 200 -  250 SYS
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NUOS EVO SPLIT 

 300

H mm 1820

ø mm 634

Wymiary

IN wejście zimnej wody G 3/4”
OUT wyjście ciepłej wody G 3/4”

A wejście czynnika chłodniczego
B powrót czynnika chłodniczego 

Szczegóły techniczne

Stojący podgrzewacz wody z pompą ciepła Nuos Evo Split o pojemności 300 
litrów. Składa się z jednostki zewnętrznej, zawierające pompę ciepła oraz z we-
wnętrznego zbiornika CWU. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez 
warstwę emalii a na zewnątrz utratę ciepła zabezpiecza gruba warstwa wysoko 
efektywnej izolacji z pianki poliuretanowej, którą pokrywa obudowa urządzenia 
wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Wewnątrz zasobnika znajduje się grzałka elektryczna i anoda magnezowa oraz 
aktywna anoda tytanowa. W dolnej, tylnej części znajdują się przyłącza hydrau-
liczne, czynnika chłodniczego i przewód elektryczny.

W przedniej części urządzenia znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem 
LCD. Wszystkie elementy pompy ciepła umieszczone są w jednostce zewnętrz-
nej zapewniając optymalne warunki działania. W jednostce zewnętrznej  urzą-
dzenia znajduje się kompresor, parownik, zawór rozprężny, zawór czterodrogo-
wy oraz wentylator zapewniający odpowiedni przepływ powietrza.
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300

SKRAPLACZ

PAROWNIK

WENTYLATOR

ZAWÓR ROZPRĘŻNY

KOMPRESOR

Temperatura wody 15-55°C (EN 255-3)

-5                   1                   7                  20                  30                 42
Temperatura powietrza (°C)

NUOS EVO SPLIT 300Czas [h,min] COPt 
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NUOS EVO SPLIT 300

1 zasilanie elektryczne

2
baterie rezerwowe – zasilanie anody 
aktywnej

3 moduł wyświetlacza

4 grzałka elektryczna

5 sonda NTC dolna

6 aktywna anoda PROTECH

7 port komunikacyjny

8 filtr elektryczny

9 moduł główny

10 sonda NTC górna

11 przewód czujników

12 wentylator

13 presostat

14 kondensator kompresora

15 zawór 4 drogowy

16 sonda NTC parownika

17 kompresor

zawór 4 drogowy

5G 0.75÷1.5 mm 
H05RN-F 

2 

EXTERNAL UNIT

1 

3G 1.5 mm 
H05VV-F 

2 

2 
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EDF 
2G 0.5 mm 
H05VV-F 

2 

1 przycisk ON / OFF

2
pokrętło regulacyjne wraz przyciski-
em OK.

3
przycisk MODE – zmiana trybu pracy 
AUTO / BOOST / GREEN / PROG (P1 
& P2)

4 wyświetlacz

3

4

21

DIAGRAM ELEKTRYCZNY

Panel sterowania
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NUOS EVO SPLIT 300

Dane techniczne

NUOS EVO SPLIT 300

Jednostka wewnętrzna

Pojemność nominalna zbiornika l 300

Średnia grubość izolacji mm ≈50

Rodzaj izolacji wewnętrznej emaila

Rodzaj osłony przed korozją anoda magnezowea + aktywana anoda tytanowa (Protech)

Maksymalne ciśnienie robocze

Średnica podłączeń wody 0,6

Średnica podłączeń czynnika 3/4” M

Minimalna twardość wody 1/4” and 3/8” conical joint

Minimum przewodnosci wody °F 12 (min 15°F ze zmiękczaczem)

Ciężar μS/cm 200

Moc grzałki kg 87

Stopień ochrony ( jednostka wewnętrzna) W 1500 + 1000

Minimalna temperatura w miejscu instalacji IP24

Minimum temperature of installation place °C 1

Jednostka zewnętrzna

Moc cieplnaA W 2100

Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepłaA W 680

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez pompę ciepłaA W 1000

Średnica podłączeń czynnika ¼” and 3/8” conical joint

Ciężar Kg 32

Standardowy przepływ powietrza m3/h 1300

Poziom hałasu dB(A) 60

Poziom hałasu w odległości 5 m dB(A) 42

Maks. ciśnienie obiegu czynnika/ niskie ciśnienie/ MPa 1,2

Maks. ciśnienie obiegu czynnika/ wysokie ciśnienie/ MPa 2,7

Stopień ochrony IP24

Minimalna temperatura powietrzaC °C -5

Maksymalna temperatura powietrzaC °C 42

Maksymalna odległość połączeń czynnika m 8

Maksymalna różnica poziomów połączeń czynnika m 3

Ilość czynnika chłodzącego g 1300

Osiągi

COP powietrze 20°C - woda 15-55°C (EN 255-3) 3,6

COP powietrze 7°C - woda 15-55°C (EN 255-3) 2,9

COP powietrze 20°C - woda 10-54°C (EN 16147) 2,71

Czas ogrzewania w trybie pompy ciepła A h:min 7:36

Zużycie energii A kWh 5,12

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 55 °CB l 426

Maks. Ilość ciepłej wody w pojedynczym poborze V40 - dostarczana w 62 °CB l 549

Maks. Temperatura w trybie pompy ciepła °C 62 (przy ustawieniach fabrycznych 55°C)

Maks. Temperatura wody z grzałką °C 75 (przy ustawieniach fabrycznych65°C)

QPr (powyżej 24 godz) kWh 0,63

Zasilanie

Napięcie/Maks. Zużycie energiiA V/W 220-240 jednofazowy / 2500

Częstotliwość Hz 50

Maksymalny pobór prądu A 10,8

(A) Values obtained according to EN255-3 standard with air temperature of 7 °C, 87% relative humidity, inlet water temperature of 15 °C , set temperature of 55 °C and refrigera-
tion pipes length of 6m.
(B) Performance measured with inlet water temperature of 15°C.
(C) Out of heat pump working range. The water heating is ensured by the heating element.
Average values obtained from a relevant number of products.
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NUOS EVO SPLIT 300

600 150

10
0

10
0 600

50
0

200

Installation
layouts



49

NUOS EVO SPLIT 300

Specyfikacja 
Pojemność: 300 litrów
• średnia moc grzewcza 2450 W
• średni pobór energii elektrycznej 680 W
• COP 3.7
• czynnik chłodniczy R 134a
• kompresor rotacyjny i samo adaptujący modulowany wentylator o  przepływie powietrza 1300 m3/h
• skraplacz w postaci wężownicy owiniętej wokół zbiornika, bez kontaktu z wodą
• zabezpieczenia ciśnieniowe ma części gazowej obiegu
• dodatkowa grzałka elektryczna 1 + 1,5 kW
• zbiornik pokryty emalią ochronną wypalaną w temperaturze 850 C
• anoda magnezowa oraz tytanowa anoda aktywna zabezpieczająca zbiornik przed korozją
• izolacja termiczna z poliuretanu o wysokiej gęstości o średniej grubości 41 mm
• obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
• tryb AUTO – podgrzewacz automatycznie utrzymuje zadana w zbiorniku temperaturę wody, używając grzałki elektrycznej 

tylko w konieczności
• tryb GREEN – podgrzewacz działa jedynie w trybie pompy ciepła w zakresie temperatur powietrza 10 – 40 C, maksymalna 

możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 55 C
• tryb BOOST – w tym samym czasie działa pompa ciepła i grzałka elektryczna, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i 

szybkiego podgrzania wody, maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU to 65 C. Po zakończeniu cyklu grzania 
podgrzewacz powróci do trybu AUTO

• tryb BOOST2 – działa tak samo jak BOOS lecz po zakończeniu cyklu grzania pompa nie powraca do trybu AUTO, tryb 
BOOST jest cały czas aktywny

• tryb PROGRAM – umożliwia ustawienie dwóch niezależnych, dziennych programów podgrzewania wody ( P1 i P2) . 
Podgrzewacz będzie podgrzewał wodę do ustawionej temperatury na ustawioną w programie godzinę za pomocą pompy 
ciepła a jedynie gdy to niezbędne do osiągniecia celu – za pomocą grzałki elektrycznej.

• funkcja ANTY LEGIONELLA dla zabezpieczenia higienicznego wody
• funkcja VOYAGE – pozwalająca na wyłączenie produkcji CWU na czas wyjazdy z zachowaniem ochrony przeciw 

zamrożeniowej
• przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma przyciskami oraz pokrętłem regulacyjnym
• przyłącza hydrauliczne w dolnej, tylnej części podgrzewacza
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Funkcje – Tryb AUTO

Jest to domyślny tryb działania urządzenia, zalecany głównie do używania zimą, 
zapewniający optymalny komfort CWU.

W trybie AUTO woda podgrzewana jest głównie dzięki pracy pompy ciepła a 
tylko w konieczności dzięki grzałce elektrycznej, w zależności od 2 parametrów 
Tset point i Time_W.

Jeśli dostępny czas podgrzewania jest niższy niż Time_W, czas osiągnięcia zało-
żonej temperatury T set point zostanie automatycznie zaadaptowany do dostęp-
nego czasu zasilania.

W przypadku taryfy nocnej i sygnału HC-HP, oraz aktywowania parametru P8, 
funkcja AUTO będzie działać tylko w przypadku okresu HC.

Użyteczne parametry:
Parametr Opis/Ustawienie Zakres Wartość domyślna

T
set-point

ustawiona temperatura CWU – regulowana pokrętłem na panelu sterowania T
min

 ÷T
max

55°C

T
max

parametr P1 – ustawienie maksymalnej, możliwej do osiągnięcia temperatury 
wody

65°C ÷ 75°C 65°C

T
min

parametr P2 - ustawienie minimalnej, możliwej do osiągnięcia temperatury 
wody

40°C ÷ 50°C 50°C

T
HP

parametr P3 – ustawienie maksymalnej temperatury w trybie pompy ciepła 50°C ÷ 62°C 55°C

T
water

wyświetlenie aktualnej, średniej temperatury wody w zasobniku, aby ją 
wyświetlić należy jednorazowo nacisnąć pokrętło, temperatura wyświetli się 
przez kilka sekund

- -

T
ime_W

parametr P9 – ustawienie maksymalnego czasu pracy w trybie pompy cie-
pła na dobę

5 h ÷ 24 h 8 h

Time_W (czas ogrzewania)

T
water

Time_W (czas ogrzewania)

T
water
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Funkcje – tryb BOOST

Tryb ten może być używany do szybkiego podgrzewania wody. W tym trybie w 
tym samym czasie woda w zasobniku podgrzewana jest przez pompę ciepła i 
przez grzałkę elektryczną. Tryb BOOST jest to jednorazowe podgrzanie, po któ-
rym urządzenie powróci do poprzednio ustawionego trybu pracy. Tryb BOOST2 
natomiast umożliwia włączenie jednoczesnego grzania oboma źródłami na stałe.

Użyteczne parametry:

Parametr Opis/Ustawienie Zakres
Wartość domyśl-

na

T
set-point

ustawiona temperatura CWU – regulowana pokrętłem na panelu sterowania T
min

 ÷T
max

55°C

T
max

parametr P1 – ustawienie maksymalnej, możliwej do osiągnięcia temperatury 
wody

65°C ÷ 75°C 65°C

T
min

parametr P2 - ustawienie minimalnej, możliwej do osiągnięcia temperatury wody 40°C ÷ 50°C 50°C

T
HP

parametr P3 – ustawienie maksymalnej temperatury w trybie pompy ciepła 50°C ÷ 62°C 55°C

T
water

wyświetlenie aktualnej, średniej temperatury wody w zasobniku, aby ją wyświe-
tlić należy jednorazowo nacisnąć pokrętło, temperatura wyświetli się przez kilka 
sekund

- -

T
water

T
water
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Funkcje – tryb GREEN

Tryb GREEN zapewnia maksymalne oszczędności energii. Polecany jest on gdy 
temperatura powietrza przekracza 0 C podczas godzin pracy pompy. W tym try-
bie podgrzewacz używa wyłącznie pompy ciepła do podgrzewania wody. 

W przypadku tego trybu grzałka elektryczna może być aktywna jedynie w przy-
padku:

- usterki obiegu pompy ciepła

- aktywacji funkcji odmrazania

- aktywacji funkcji Anty Legionella

Użyteczne parametry:
Parametr Opis/Ustawienie Zakres Wartość domyślna

T
set-point

ustawiona temperatura CWU – regulowana pokrętłem na panelu sterowania T
min

 ÷T
max

55°C

T
min

parametr P2 - ustawienie minimalnej, możliwej do osiągnięcia temperatury 
wody 40°C ÷ 50°C 50°C

T
HP

parametr P3 – ustawienie maksymalnej temperatury w trybie pompy ciepła 50°C ÷ 62°C 55°C

T
water

wyświetlenie aktualnej, średniej temperatury wody w zasobniku, aby ją 
wyświetlić należy jednorazowo nacisnąć pokrętło, temperatura wyświetli się 
przez kilka sekund

- -

T
water
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Funkcje – tryb VOYAGE

Ten tryb pracy może być aktywowany jedynie z Menu instalatora. Został on przewi-
dziany do używania w przypadku dłuższego braku używania ciepłej wody ( wyjazd, 
urlop).

W tym trybie należy ustawić ilość dni pozostałych do powrotu z urlopu. Urządzenie 
włączy się jedynie w przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 5 C ( funk-
cja przeciw zamrożeniowa).

Po upływie ustawionych dni, urządzenie powraca do trybu AUTO.

Użyteczne parametry:
Parametr Opis/Ustawienie Zakres Wartość domyślna

Days ilość dni nieobecności 1÷99 -

T
water
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Funkcje – tryb PROGRAM
W tym trybie urządzenie będzie produkować ciepłą wodę o ustawionej tempe-
raturze na określoną godzinę. Głównie do podgrzewania wody używana będzie 
pompa ciepła, natomiast gdy osiągnięcie wymaganej temperatury o określonej 
godzinie będzie zagrożone – włączy się również grzałka elektryczna
Dostępne są 2 niezależne programy ( P1 i P2 ), które mogą być wykorzystane 
pojedynczo jak i razem ( P1 + P2).

T
water

T
water

T
water
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Funkcje dodatkowe – ODSZRANIANIE

Funkcja ta może być aktywowana i dezaktywowana w Menu instalatora ( parametr P7). Funkcja ta umożliwia prawidłową pracę 
pompy ciepła również zimą, odwracając chwilowo cykl chłodniczy.

W momencie, gdy podczas pracy pompy ciepła parownik zostanie zablokowany przez lód ( sonda parownika odczyta tempera-
turę poniżej 0 C i jednocześnie temperatura powietrza jest niższa od 15 C ) następuje odwrócenie cyklu i podgrzanie parownika 
w celu zlikwidowania lodu blokującego przepływ powietrza.

Pokazywany na wyświetlaczy symbol 
 oznacza, iż woda ma wyższą 

temperaturę od ustawionej na panelu 
sterowania.

Funkcje dodatkowe – ANTY LEGIONELLA

Funkcja to może być aktywowana i dezaktywowana w Menu instalatora ( parametr 
P5 ).

Funkcja ta umożliwia okresowe przegrzewanie wody to temperatury, powyżej któ-
rej ewentualne bakterie i mikroorganizmy mogące znajdować się w wodzie giną.
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Funkcje dodatkowe – funkcja PRZECIWZAMROŻENIOWA

Funkcja ta zapobiega zamarznięciu wody w zasobniku. Uaktywnia się w momencie spadku temperatury w zasobniku poniżej 
5 C.

W tym przypadku włączona zostaje grzałka elektryczna.

Funkcje dodatkowe – RESET do 
ustawień fabrycznych

Funkcja ta może być aktywowana 
w Menu instalatora ( parametr P10). 
Resetuje ona ustawienia urządzenia 
do parametrów fabrycznych, które 
przedstawiamy w tabeli obok.

Parametr Wartość domyślna

Funkcja AUTO Aktywny

Funkcja BOOST v

Ustawiona temperatura wody 55°C

P1 maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU 65°C

P2 minimalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU 50°C

P3 maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura CWU w trybie pompy ciepła 55°C

P4 funkcja GREEN Aktywny

P5 funkcja ANTY LEGIONELLA Nieaktywny

P6 funkcja VOYAGE Nieaktywny

P7 funkcja DEFROST Aktywny

P8 HC-HP – taryfa nocna Nieaktywny

P9 TIME_W – maksymalna ilość godzin pracy w trybie pompy ciepła 8h

P11 funkcja PROGRAM Nieaktywny

temperatura programu P1 55°C

godzina programu P1 06:00

temperatura programu P2 55°C

godzina programu P2 18:00

P12 funkcja BOOST2 Nieaktywny
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Przykładowe schematy instalacji

sonda zewnętrzna

CLIP-IN C 

moduł
elektroniczny 
kotła

SE TA2 TA1 SB/TB 

zawór
termostatyczny

z siłownikiem

sonda na wejściu c.w.u.

termostat
programowant
ON/OFF

termostat
ON/OFF

termostat
programowant
ON/OFF

termostat
ON/OFF

zawór 
termostatyczny
z siłownikiem

wyjście
ciepłej 
wody

wejscie zimnej wody

sonda
zewnętrzna

SE TA2 TA1 SOL CLIP-IN C 

sonda
c.w.u.
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wejscie zimnej wody

sonda zewnętrzna

moduł
elektroniczny 
kotła

SE TA2 TA1 SB/TB 

sonda na wejściu c.w.u.

termostat
programowant
ON/OFF

termostat
ON/OFF

termostat
programowant
ON/OFF

termostat
ON/OFF

zawór 
termostatyczny

wyjście
ciepłej 
wody

sonda
zewnętrzna

SE TA2 TA1 SOL 

sonda
c.w.u.
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moduł 
elektroniczny
kotła

SE SB/TB TA1 TA2 zawór
trójdrogowy

termostat c.w.u. 
ON/OFF

sonda NTC c.w.u.

termostat 
programowant 
ON/OFF

termostat ON/OFF

cronotermostato termostato ambiente 

SE TA2 TA1 BUS NTC 3VIE 

wejscie zimnej wody

sonda/termostat
zasobnika

wyjście ciepłej 
wody
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NU   S

Przykłady zastosowań

 Dom – Nuos 250

 Restauracja – Nuos 250 (kaskada)

 Pensjonat – Nuos 250

 Zakład fryzjerski – Nuos 250

 Klub sportowy  - Nuos 250
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NUOS 250

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ DOM

Lokalizacja Dom

Urządzenie NUOS 250 

Miejsce montażu Kotłownia

Zasys/wyrzut powietrza Z zewnątrz

Osób korzystających  z CWU 6 osób

Roczne oszczędności [kWh] 5000

NU   S
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NUOS 250

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RESTAURACJA

Lokalizacja Restauracja

Urządzenie NUOS 250 (kaskada)

Miejsce montażu Pomieszczenie socjalne

Zasys/wyrzut powietrza z pomieszczenia/do kuchni

Osób korzystających  z CWU 15-25 osoby

Roczne oszczędności [kWh] 15000
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NUOS 250

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ PENSJONAT

Lokalizacja Pensjonat

Urządzenie NUOS 250 

Miejsce montażu Pomieszczenie socjalne

Zasys/wyrzut powietrza Z zewnątrz

Osób korzystających  z CWU 5-10 osoby

Roczne oszczędności [kWh] 6800
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NUOS 250

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ZAKŁAD FRYZJERSKI

Lokalizacja Zakład fryzjerski

Urządzenie NUOS 250 

Miejsce montażu Pomieszczenie socjalne

Zasys/wyrzut powietrza Z zewnątrz

Osób korzystających  z CWU 10-15 osoby

Roczne oszczędności [kWh] 8000
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NUOS 250

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ KLUB SPORTOWY

Lokalizacja Klub sportowy

Urządzenie NUOS 250 

Miejsce montażu Pomieszczenie socjalne

Zasys/wyrzut powietrza z zewnątrz

Osób korzystających  z CWU 10-20 osoby

Roczne oszczędności [kWh] 12000
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ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków , ul. Pocieszka 3

Tel. 12 420 22 20, Fax 12 420 52 72

ariston.com


