
Até –15°C
de ar externo

Produção de água
quente até 60°C

Para sistemas radiantes, ventilo-
convectores e com radiadores

THAE 110÷119 H.T.
Série Compact de baixo consumo

Preparação TANK & PUMP
Grupo de bombeamento com: depósito de acumulo, circulador
ou electrobomba de circulação, vaso de expansão de
membrana, válvulas de alívio de ar, válvula de segurança e
válvula de descarga.

Acessórios montados na fábrica
• Dispositivo soft-start (para modelos com alimentação 400 V,

de série para os modelos 230 V).
• Preparação silenciosa.
• Resistência anticongelante acumulo (para versões Tank &

Pump).
• Redes de protecção da bateria.
• Duplo set-point mediante entrada digital.
• Set-point variável mediante sinal analógico 4-20 mA.

Acessórios fornecidos separadamente
• Sensor de temperatura ar externo para a compensação do

setpoint.
• Filtro de água.
• Redes de protecção da bateria.
• Resistência eléctrica de complementação para bomba de calor.
• Suportes antivibratórios de borracha.
• Teclado remoto com ecrã.
• Interface série para ligação a BMS (protocolo proprietário,

Modbus RTU, LonWorks).
• Conversor série (RS485/RS232, RS485/USB) no caso de

gestão centralizada das unidades.
• Placa temporizadora.
• Interface série (CAN-bus - Controller Area Network) para o

sistema iDRHOSS.
• Kit modem GSM 900/1800 para a gestão da unidade por

comando remoto.
• Software de supervisão Rhoss para monitorização e

telegestão da unidade.

Bombas de calor reversíveis monobloco para
produção de água em alta temperatura, com
condensação a ar e ventiladores helicoidais.
Série com compressores herméticos scroll e
gás refrigerante R407C.

Características construtivas
Compressor: hermético rotativo tipo scroll de alta eficiência
com protecção térmica, resistência cárter e dispositivo soft-
start para os modelos monofásicos.
Permutador lado água: de chapas em inox isolado
apropriadamente, com resistência antigelo e com pressostato
diferencial de bolbo do fluxo de água.
Trocador lado ar: com bateria com abas com tubos de cobre
e lâminas de alumínio com tratamento hidrofílico.
Ventilador: electroventiladores de tipo helicoidal com rotor
externo munidos com protecção térmica interna, grelhas de
protecção contra acidentes e dispositivo electrónico
proporcional para a regulação contínua da velocidade de
rotação dos ventiladores.
Controlo: electrónico com microprocessador iDRHOSS
compatível com lógica Adaptive Function Plus.
Estrutura: em chapa de aço zincada e pintada, equipada com
tabuleiro de recolha de condensados e resistência
anticongelante plataforma unidade.

Modelos
THAE: unidade em bomba de calor.

Preparação STANDARD
Sem grupo hidraúlico e depósito de inércia.

Preparação PUMP
Grupo de bombeamento completo com: circulador ou
electrobomba de circulação, vaso de expansão com
membrana, válvula de alívio de ar manual, válvula de segurança.
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Dados às seguintes condições:
❶ Ar: 35°C - Água: 7/12°C
❷ Ar: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Água: 45/40°C
❸ Ar: 35°C B.S. - Água: 18/23°C
❹ Ar: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Água: 35/30°C
➎ Em campo aberto (Q = 2) a 5 m da unidade
➏ Ar: 0°C B.S. - Água: 60/55°C
❽ Peso líquido da unidade sem acessórios
● ESEER (European Seasonal EER) - Eficiência média sazonal europeia
✪ ESEER com software Adaptive Function Plus

(*) Unidade sem bomba

Microsystem
8,5÷15,5 kW
9,1÷19,5 kW

110 113 119

990 1.230 1.230

990 1.522 1.522

1.085 1.090 1.280

1.295 1.090 1.280

380 580 600

176 215 278

DIMENSÕES E PESOS

L - Largura PUMP mm

L - Largura TANK & PUMP mm

H - Altura PUMP mm

H - Altura TANK & PUMP mm

P - Profundidade mm

❽ Peso kg

110 113 119

8,5 11,1 15,5

2,86 2,39 2,39

3,45 3,51 3,25

3,82 3,89 3,61

2,97 4,63 6,50

9,1 14,2 19,5

2,98 3,35 3,32

3,06 4,22 5,87

7,0 12,1 16,5

11,2 15,5 22,0

3,49 3,52 3,52

3,21 4,40 6,25

9,8 14,4 19,7

4,08 4,39 4,17

2,40 3,28 4,72

47 50 52

45 46 49

1/1 1/1 1/1

1 1 1

30 35 45

37/89 57/143 62/157

230-1-50 / 230-1-50 / 400-3+N-50400-3+N-50 400-3+N-50

MODELO THAE H.T.

❶ Potência frigorífica kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

✪ E.S.E.E.R.+

❶ Potência absorvida (*) kW

➋ Potência térmica kW

➋ C.O.P.

➋ Potência absorvida (*) kW

➏ Potência térmica kW

❸ Potência frigorífica (radiante) kW

❸ E.E.R. (radiante)

❸ Potência absorvida (radiante) (*) kW

❹ Potência térmica (radiante) kW

❹ C.O.P. (radiante)

❹ Potência absorvida (radiante) (*) kW

➎ Pressão sonora dB(A)

➎ Pressão sonora preparação silenciosa dB(A)

Compressor scroll/patamares n.

Circuítos n.

Conteúdo de água do depósito de inércia l

❶ Pressão útil nominal do circulador/da bomba kPa

Alimentação eléctrica V-ph-Hz




