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SISTEM ZRAK-VODA JE PRIMEREN TUDI  
ZA VEČINO STARIH HIŠ
Pred vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda, na hiši preverimo:
●  Energetsko učinkovitost objekta
●  Obstoječ ogrevalni sistem in obratovalne temperature
Po potrebi načrtujemo prilagoditve radiatorskega sistema, da je združljiv s toplotno 
črpalko in je tako učinkovitost ogrevanja optimirana. Doslej smo takšne prilagodi-
tve izvajali redko.

POMEMBNO – VSE OGREVALNE TOPLOTNE  
ČRPALKE MORAJO BITI KOMPAKTNE IZVEDBE
Povezava med toplotno črpalko in ogrevalnim sistemom je toplovodna in ne plin-
ska kot pri split sistemih. Split sistemi so učinkoviti samo kot hladilne naprave in so 
strankam zanimive samo zaradi nižje cene. To je tudi edini razlog za trenutni porast 
prodaje predelanih klim. Kot ogrevalni sistemi pa izkazujejo mnogo pomanjkljivo-
sti (kratka življenjska doba, skromna regulacija, moteno delovanje pri odtaljevanju, 
glasnost za sosede) in se ne morejo enakovredno kosati s kompaktnimi toplotnimi 
črpalkami v pogojih trde in dolge zime. Na potrošniško razvitih trgih, kot je nemški, 
avstrijski, švicarski, kjer kupci natančno poznajo problematiko, se za split/inverter 
predelane klime, ne odloča nihče več.

KAKO POTEKA MONTAŽA TOPLOTNE ČRPALKE
Stranka po naših načrtih izvede betonski temelj ob hiši in kanal za polaganje cevi. 
Dosedanja kurilnica se izprazni; odstrani se stara peč (redki jo obdržijo) in rezervoar 
za olje. Večina se jih odloči ta prostor na novo prepleskati ali celo v celoti adaptirati. 
Toplotno črpalko postavimo na pripravljen temelj in jo z dvema dobro izoliranima 
vodnima cevema povežemo do bojlerja/zalogovnika v kleti. Izvedemo povezavo 

na obstoječ ogrevalni sistem z novimi obtočnimi črpalkami Wilo Yonos ali Wilo Pico 
in mešalnimi ventili, ter povezavo na sanitarni sistem, kjer za boljše gospodarjenje 
s toplo vodo, velikokrat namestimo še cirkulacijsko obtočno črpalko Wilo Z15TT. Za 
monterji pride na vrsto mehatronik, ki zagotovi električne pogoje za delovanje in vse 
komponente poveže na regulacijo. Sledi nastavitev sistema, povezava na servisni ser-
ver Alpha InnoTec v Nürnbergu. Tja toplotna črpalka na 48 ur odlaga podatke o de-
lovanju, ki so v primeru potrebe na voljo za vrednotenje, nastavitve in servis. Podpis 
protokola o zagonu pomeni predajo brezhibno delujočega sistema naročniku. 
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