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Ние се грижиме за вашата 
благосостојба. 

 Врвна технологија од IDM. Know-how од инсталатерот.

DIE ENERGIEFAMILIE

Модулација на моќноста со CIC-Технологија  
за ниска потрошувачка на енергија

Систем за намалување на звукот SRS 

Стандардно ладење

    NAVIGATOR контрола за                                                                      
оптимизирана потрошувачка                                   

на енергија и комфор

Минимален потребен простор
и лесна инсталација

Регулирана HGL-Технологија за 
највисока погодност за топла                                     

вода и долговечност

ВОЗДУХ-ВОДА            
ТОПЛИНСКИ ПУМПИ 
Надворешна инсталација 6-8/8-13/11-18kW
TERRA ML Complete

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH Matrei i. Osttirol 01.2014/8183830 · IDM Produktblatt TERRA ML Complete DE · Layout & Graphik Lobster Wien. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

TERRA ML 6-8/8-13/11-18 Complete е сплит систем и се испорачува со надворешна и внатрешна единица. 
Надворешната единица ги вклучува кондензаторот и сите релеванти компоненти за ладилниот круг.

Complete внатрешната единица го вклучува NAVIGATOR контролата на топлинската пумпа, кондензаторот, 
безбедносниот грејач, високо ефикасна пумпа, како и 300l бафер со 25l/min станица за свежа вода. Во оваа 
конфигурација со директно греење и без греен бафер го добивате „Plug&Heat-System“, кој е многу лесен за 
инсталирање. Ве молиме контактирајте го вашиот IDM-инсталатер.

Complete HGL внатрешната единица ги вклучува NAVIGATOR контролата на топлинската пумпа, кондензаторот, 
безбедносен грејач во прилог на топлоизменувачот на контролираната HGL-технологија. Ние исто така 
препорачуваме Hygienik комби бафер како греен бафер и бафер за загревање на свежа вода. За повеќе 
информации видете ја техничката документација на Hygienik или контактирајте го вашиот IDM-инсталатер.

Технички податоци според  EN14511 ЕД.МЕРКА TERRA ML 6-8 Complete TERRA ML 8-13 Complete (HGL)1 TERRA ML 11-18 Complete (HGL)1

Опсег на моќ kW 2-8 3-13 5-18

Капацитет на греење при A2/W35 kW 5,50 8,24 11,50

Капацитет  на греење при A7/W35 kW 6,90 10,06 15,20

Капацитет на греење при  A-7/W35 kW 4,27 6,30 10,10

Потрошувачка при A7/W35 kW 1,57 2,18 3,45

COP при A7/W35 4,40 4,61 4,40

Капацитет на ладење при A35/W18 kW 7,10 9,43 13,10

EER при A35/W18 4,01 4,02 3,95

Димензии на надворешна единица BxTxH mm 950x370x943 1433x543x990 1433x543x990

Тежина на надворешна единица kg 67 202 214

Димензии внат.единица Complete BxTxH mm 600x865x1800 600x865x1800 600x865x1800

Тежина внат.единица Complete kg 185 185 185

Димензии внат.единица Complete HGL BxTxH mm - 610x353x1398 610x353x1398

Тежина внат.единица Complete HGL kg - 90 90

Бучавост2 dB(A) 28 33 39
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Особено мал простор е потребен за TERRA  ML 
Complete воздух-вода топлинската пумпа со 
300l Hygienik системот за свежа вода (види 
горе): внатре само 90x60 cm! А со HGL-изведба 
потребен е само 1 квадратен метар за Hygienik 
-от и малку простор за внатрешната единица 
(Слика лево).

Лесно за поставување во минимален 
простор

1 Прелиминарни податоци, официјалните одобрувања на типот сеуште се во тек; 
2На 10m растојание од фасадата

ЕНЕКС ГРОУП ИНЖЕНЕРИНГ
ексклузивен застапник за Македонија
ул.Вангел Тодоровски 17-1/7, Скопје
тел: +3892 5110 347
www.eneks.mk
e-mail: contact@eneks.mk



ПРЕДНОСТИ НА РЕГУЛИРАНА HGL-ТЕХНОЛОГИЈА СО
HYGIENIK ЗАГРЕВАЊЕ НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА.
Заштеда на трошоци, користејќи регулирана HGL-Технологија. 85% од енергијата во грејното коло е со  35°C .
Додека другиот дел достигнува до 62°C и е достапен во Hygienik  баферот за топла вода. Само кога има побарувачка 
за топла вода,тогаш таа се загрева. Бидејќи, во баферот има само вода за греење. Така, топлата вода е секогаш 
свежа, и микроорганизмите како што се легионела и други бактерии немаат шанса.

ПРЕДНОСТИТЕ НА МОДУЛИРАНАТА ВОЗДУХ-ВОДА 
ТОПЛИНСКА ПУМПА ОД IDM.

НАЈГОЛЕМИ ИНОВАЦИИ
• Топлинска пумпа со модулација на моќта: Колку е 

постудено, толку повеќе греење е потребно во куќата. 
Преку модулацијата на моќта, топлинската пумпа се 
прилагодува на тековните услови. Ова заштедува 
енергија и го зголемува комфорот

• Smart Grid способни: За интелегентна употреба на 
домашната фотоволтаична електрична енергија или 
поевтини сметки за електрична енергија

НАЈГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ
• Оптимизиран годишен коефициент по електронски  
 вбризгувања и по патентирана CIC-технологија
• Stand-by-Режим: исклучете ги сите потрошувачи на 

електрична енергија
• Инсталирана високо ефикасна грејна пумпа

НАЈГОЛЕМ КОМФОР 
• Едноставна и разновидна работа со Navigator ® контрола 
• Далечинско управување и контрола преку BUS, Internet, 

APP
•  Греење, ладење и санитарна топла вода со IDM- 

Системска техника

Во ладната зима, секако ви е потребна поголема топлина во домот, отколку во есен, пролет или лето. 
TERRA ML модулираната воздух-вода топлинска пумпа го зема тоа во предвид , и обезбедува на пример, во извршувањето на  
TERRA ML 6-8 Complete помеѓу 2 и 8 kW. 

2. Регистрација преку www.myIDM.at 

3. Логирање на топлинската пумпа во системот: 
СЕГА можете да пристапите преку PC или Smartphone

Само 3 чекори за myIDM.at

1. Поврзување на топлинската пумпа со Интернет

СИСТЕМ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗВУК SRS
Кај TERRA ML Complete имаме оптимизирано струење низ испарувачот и се 
користи вентилатор од најновата генерација со HyBlade Технологија. 

NAVIGATOR® КОНТРОЛА
NAVIGATOR® е едноставна и разноврсна контрола на топлинска 
пумпа. Може да се контролираат поединечно до 6 грејни круга. Тоа 
се шест различни планови за греење и шест различни температурни 
области во куќата. Контролата на едноставен соларен термален 
систем е веќе интегрирана, лесно се имплементираат и други врски.
Како сакате можете да го контролирате греењето преку интернет, 
преку вашиот smart телефон со NAVIGATOR-APP, преку BUS-системот 
или директно. NAVIGATOR® може да го направи сето тоа, и да ги чува 
податоците повеќе пд 1 година со – оперативниот дневник на SD-
картица или на myidm.at

Топлинска моќ

Топлински потреби 
на објектот

Бивалентна 
потреба на 
конвенционаланата 
топлинска пумпа

Капацитет на 
конвенционална 
топлинска пумпа 

Топлинска моќ
Перформанси на  
TERRA ML

Топлински потреби 
на објектот

Бивалентна 
потреба на           
TERRA ML

Над-капацитет на 
конвенционална 
топлинска пумпа 
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TERRA ML 8-13/11-18 со регулирана HGL-Технологија 
и Hygienik комби бојлер со систем за свежа вода
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Санитарна 
топла вода

Ладна вода

Внатрешна единица 
со HGL-Технологија 
и NAVIGATOR

Hygienik

HGL-Довод 
60°C

35°C Довод

30°C Поврат

Надворешна единица 
(вкл.Компресор и 
CIC-Технологија)

HGL-Топлински изменувачи

TERRA ML (6-8  не се прикажани)/8-13/11-18          
Complete со 300l Hygienik со систем за свежа вода

ВАШИТЕ ПРИДОБИВКИ: 

1. Вие ја контролирате топлинската пумпа кога сакате и 

од каде што сакате.

2. Можете да се јавите на Сервис службата, пред 

грејачот да откаже.

-15°C    -10°C    -5°C    0°C    5°C    10°C    15°C    20°C 

-15°C    -10°C    -5°C    0°C    5°C    10°C    15°C    20°C 

Надворешна 
температура

Надворешна 
температура


