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AERO SLM 
ВОЗДУХ ВОДА 
ТОПЛИНСКА ПУМПА
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ЕНЕРГЕТСКА 
ФАМИЛИЈА

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ОД АВСТРИЈА 

ОД
КВАЛИТЕТ



Новата AERO SLM е модулирачка воздушна пумпа за прилагодување на енергијата. Греењето, ладењето и 
подготовката на санитарна топла вода за семејни куќи е како детска игра за AERO SLM. Топлинскиот капацитет на 
топлинската пумпа континуирано се прилагодува со модулација помеѓу 3 kW и 11 kW или 6 kW и 17 kW според 
актуелното барање за греење. Со примена на висококвалитетни компоненти и CIC инвертерско ладење, AERO SLM е 
високо ефикасна топлинска пумпа со COP од 4,37 или 4,50.  

AERO SLM 3-11 И  AERO SLM 6-17 
ВОЗДУХ ВОДА ТОПЛИНСКА ПУМПА

Екстремно тивка при работа

   Инвертерски контролирана модулација за помала потрошувачка

Navigator 2.0 контролен систем со 7“ екран на допир 

Поврзување на надворешната единица отпорно на  замрзнување

Контрола на фотоволтаик

COP 4,37 (SLM 3-11) или 4,50 (SLM 6-17) гарантира висока ефикасност 

Греење, ладење & топла вода

Контролирана HGL технологија за максимална сигурност во 
производството на санитарна топла вода и долг животен циклус

Гласовна контрола на најважните функции 

myiDM
далечинска контрола

далечинско одржување преку 
интелигентиот Navigator online 
software updates

оптимизација 
smart analyser

енергија
примена на 

часовен 
енергетеки 

режим

фотоволтаик
интелигентен PV-енергија-
примена & интеграција на 
временска прогноза

navigator
iDM енергетски менаџер Navigator 2.0 
Navigator 2.0 Pro индивидуален собен 
контролер

net
интернет конекција  
www.myiDM.at

+сервис

+енергија

app
далечинска 
контрола преку 
таблет или 
телефон

глас
гласовна контрола

+дома

ИНТЕЛИГЕНТНА ТОПЛИНСКА ПУМПА



ПРИДОБИВКИ ОД КОНТРОЛИРАНАТА HGL 
ТЕХНОЛОГИЈА  СО ГРЕЕЊЕ НА СВЕЖА ВОДА

ЕДНОСТАВНА РЕГУЛАЦИЈА - САМО 
3 ЧЕКОРИ ДО „myiDM.at”

iDM топлинските пумпи штедат, бидејќи контролираната HGL технологија повеќе од  85 % од енергијата ја користи 
во грејниот круг 35 °C. Преостанатиот дел од енергијата се користи на 62 °C, погодно за подготовка на санитарна 
топла вода преку баферот Хигиеник со технологија на загревање на свежа вода. Водата се загрева во моментот кога 
се троши. Водата во баферот е само за греење. На тој начин, топлата вода е секогаш свежа и формирањето на 
микроорганизми како што е легионелата и слични бактерии е обезбедено. 

AERO SLM HGL И iDM Хигиеник 2.0 
СО СЕПАРАЦИОНА СЛОЕВИТА 
ПЛОЧА
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Топла вода

35 °C

HGL 62 °C

Свежа вода

Ваша предност: Ја контролирате топлинската 
пумпа кога и од каде што посакувате - 
вклучувајќи ја и можноста за далечинско 
одржување.

1. Поврзете ја топлинската пумпа на интернет
2. Регистрирајте се на www.myiDM.at
3. Логирајте ја топлинската пумпа во системот

Тоа што го гледате на Navigator 
2.0 дисплејот, истото можете да 
го видите и на вашиот телефон!



iDM iPump A/T
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
AERO SLM ВОЗДУХ ВОДА ТОПЛИНСКА ПУМПА  

Технички податоци во согласост со EN14511 ЕДИНИЦА 
МЕРКА

SLM 3 - 11
 HGL

без HGL

SLM 6 - 17 
HGL

без HGL

- да да
kW 3 - 11 6 - 17
kW 10,20 17,43
kW 5,92 11,25
kW 7,80 11,98
- 4,32 4,43
- R410A R410A

°C 62 62
- 4,37 4,50
V 400 400
V 230 230

mm 1262x620x762 1262x620x762
mm 1180x1100x745 1546x1100x745
kg 113/165 150/168

Енергетски ефикасна класа (топлинска пумпа + контрола на 
температура)
Инвертер технологија (модулација)
Капацитети
Греен капацитет при A2/W35 на максимална брзина
Греен капацитет при A2/W35 на номинална брзина
Ладилен капацитет при A35/W18 на номинална брзина
EER при A35/W18 на номинална брзина
Ладилен флуид1)

Максимална температура на проток
COP при A2/W35 на номинална брзина
Главен довод на електрична енергија
Контролен круг на електрична енергија
Димензии на внатрешна единица ВxШxД
Димензии на надворешна единица ВxШxД (со основна плоча) 
Тежина надворешна/внатрешна единица
Ниво на звучност на надворешна единица- растојание од 10 m/4 m2) dB(A) 21/29 28/36

1) Топлинската пумпа содржи F-Gas R410A во согласност со  F-Gas регулативата EU/517/2014.
2) Во согласност со EN12102 - слободна инсталација во тивок режим или вечерен режим.
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