iPump
BOMBA DE CALOR
AEROTERMIA E GEOTERMIA
A Bomba de calor inteligente mais eficiente
e silenciosa do mercado

THE ENERGYFAMILY
Funcionamento ultra silencioso*
Reduzido espaço de instalação
apenas 0,45 m²
Regulação Navigator 2.0
com ecrã táctil de 7” a cores
Aquecimento, Frio e AQS em um único equipamento
COP até 5,1.!!
Classe energética A +++

BOMBAS DE CALOR
FABRICAÇÃO AUSTRÍACA
Tecnologia de ponta IDM. know-how de Enertres

www.enertres.com

VANTAGENS QUE FACILITAM A SUA ESCOLHA
A Nossa empresa, pioneira no compromisso com as energias renováveis é atualmente o maior fabricante austríaco de
bombas de calor. Desde á quase 40 anos, que nos caracterizamos pelo investimento contínuo em I + D. Isto permitiunos estar à frente em padrões de qualidade e desenvolvimento tecnológico. Como resultado deste compromisso com a
inovação, surge a Bomba de Calor “iPump”, o nosso produto mais recente, com o qual nos encontramos novamente
um passo à frente.

MÁXIMA INOVAÇÃO
• Acumulador de água quente sanitária de 200l integrado, com produção até 450L a 40°C
numa só descarga.
• Total integração estética: a unidade interior com aspecto de um móvel compacto e de linhas
modernas e a unidade exterior de design sóbrio adaptável a qualquer elemento da fachada.
• Reduzido espaço para instalação (0,45 m²).

MÁXIMA EFICIÊNCIA
COP
5,1
THE ENERGYFAMILY

THE ENERGYFAMILY

A+++

•
•
•

Elevado COP até 5,1 e classe energética A +++
Maior rendimento estacional ao dispor de tecnologia inverter (modulante).
Modo de espera: desliga-se de todos os consumos eléctricos durante os períodos de
inactividade.

MÁXIMO COMFORTO
• Controlo de funcionamento simples e versátil através do ecrã táctil de 7 " a cores e
módulo de gestão remoto.
• Manutenção e controlo remoto via bus, Internet e app para smartphones.
• Aquecimento, frio e água quente sanitária em um único equipamento.

3
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5
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GARANTIA
COMPRESSOR

MÁXIMA GARANTIA
• 3 anos de garantia total.
• 6 anos ao compressor

SISTEMA DE REDUÇÃO SONORA SRS
22

db
unidade
exterior

Sabemos que o conforto tem um papel fundamental mas também a ausência de ruídos. Em todos
os nossos produtos, procuramos reduzir ao máximo as emissões sonoras. Para o conseguir
usamos sempre os melhores materiais isolantes, incorporamos revestimentos insonorizados e
também optimizamos o funcionamento dos nossos equipamentos. Isso permitiu-nos obter sempre
os níveis de emissão sonora mais baixos do mercado. A nova bomba de calor iPump não poderia
ser excepção, produz uma emissão acústica de apenas 22 DB.

CONTROLO REMOTO
Existem várias opções para controlar a instalação. É possível a partir da própria máquina
diretamente no controlador ou remover este controlador e deslocá-lo para qualquer outra
divisão da casa. O Controlador permite, modificar parâmetros de funcionamento de forma
remota ou via internet inclusive a partir de dispositivos com sistemas operativos Android, iOs
e Windows Phone.
Além disso, se algum tipo de erro ocorre no funcionamento da bomba de calor, o serviço
técnico pode intervir remotamente. Desta forma, o problema pode ser resolvido, mesmo
antes de o seu efeito se fazer sentir em casa.

AEROTERMIA OU GEOTERMIA: PODE ESCOLHER
Independentemente de pensar numa bomba de calor aerotérmica ou geotérmica, a iPump é sem dúvida a melhor
escolha para a sua casa. Num só equipamento dispõe de uma solução integral para Aquecimento, Arrefecimento e
AQS. Incorpora um reservatório que lhe permite desfrutar de água quente sanitária a qualquer momento. Sem
qualquer risco, já que pode alcançar temperaturas superiores a 75 ° C para prevenir a formação de Legionela ou outro
tipo de bactérias.

A TEMPERATURA ADEQUADA PARA CADA DIVISÃO
Em casa é muito frequente que nem todos tenhamos as mesmas preferências em relação à temperatura de conforto.
Independentemente do uso que fazemos de cada divisão, as necessidades podem variar. O Controlador NAVIGATOR PRO
que incorpora a iPump, permite escolher a temperatura que preferir para cada divisão em todos os momentos. Com a
iPump escolher a temperatura desejada nunca mais será um problema.

ZONA 2
22,5ºC
ZONA 3
21,5ºC

ZONA 1
20ºC

ZONA 6
19ºC

•

Otimização do uso de energia em
casa com 3 modos de funcionamento:
Eco, Normal e Conforto.

•

Maior conforto com até 32 zonas
independentes.

•

ZONA 4
18ºC

Sistema de aprendizagem da
temperatura ideal por divisão para
otimizar o uso de energia.

•

Sistema de previsão meteorológica
que permite antecipar as necessidades
de temperatura.

•

Reconhece alterações no consumo de
energia e reajusta o funcionamento se
deteta a presença de mais pessoas na
casa para alcançar o conforto
desejado.

•

Otimiza o consumo de energia da
rede ou de energia solar fotovoltaica
de
acordo
com
a
previsão
meteorológica.

ZONA 5
24ºC

DADOS TÉCNICOS iPump:
Dados técnicos de acordo com EN 14511

iPump geotermia

UNIDADE

iPump Aerotermia Ar - Água

sim

sim

Faixa de potência

kW

3 - 13

3 - 13

Classe energética
Tecnologia Inverter (modulante)

Potência máxima Frio a 18 ° C e temperatura exterior a 35 ° C

kW

10.99

13.00

Potência nominal Frio a 18 ° C e temperatura exterior a 35 ° C

kW

7.80

-

Consumo elétrico Frio a 18º e temperatura exterior a 35 ° C

kW

1.81

-

4.32

-

EER
Potência máxima Aquecimento a 35 ° C e temperatura exterior de 7 ° C

kW

12.50

-

Potência nominal Aquecimento a 35 ° C e temperatura exterior 7 ° C

kW

6.79

-

Consumo de energia Aquecimento a 35 ° C e temperatura exterior 7 ° C

kW

1.33

-

5.10

-

COP iPump A Aerotermia
Potência máxima Aquecimento a 35 ° C e Temperatura de poços 0º C

kW

-

13.28

Potência nominal Aquecimento a 35 ° C e Temperatura de poços 0º C

kW

-

6.60

Consumo de energia Aquecimento a 35 ° C e Temperatura de poços 0º C

kW

-

1.32

-

5.01

R410A

R410A

COP iPump T Geotermia
Refrigerante
SPF segundo VDE 4650 2009 de acordo a OT-16 / circuito de pozo mín. 0°C
Alimentação

V

4.00

4.85

230V/400V

230/400
600 x 1950 x 750

Dimensões unidade interior Largura x Altura x Profundidade

mm

600 x 1950 x 750

Dimensões unidade exterior Largura x Altura x Profundidade

mm

1110 x 1110 x 745

-

dB(A)

22/40

36

Pressão sonora máx unid.Externa (distância a 10m) / máx unid.Interna (distância 1m)

AQS
Capacidade acumulador AQS

l

200

200

Max. Temperatura acumulador AQS

°C

55

55

Max. Temperatura acumulador AQS com resistência elétrica

°C

75

75

Capacidade produção AQS a 40º numa descarga

l

330

330

Capacidade produção AQS a 40º numa descarga com resistência elétrica

l

450

450

BOMBAS DE CALOR
FABRICACIÓN AUSTRIACA
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