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• Характеристиките и дизайнът са обект на промяна без предупреждение.
• За повече детайли, моля обърнете се към наш оторизиран представител.
• Продуктите и оборудването в този каталог съдържат флуорирани парникови газове.
• “                                ” е световна търговска марка на FUJITSU GENERAL LIMITED
  и е регистрирана търговска марка в Япония и други държави и региони.
• Други компании и продуктови имена посочени в каталога може да са 
  регистрирани търговски марки, запазени марки или имена на техните собственици.

• Актуалните продуктови цветове може да са различни от цветовете в каталога.
Distributed by :

Отопление на помещенията

Битова гореща вода

Отопление на басейн

Охлаждане

И много повече ...

Сплит система

Сплит система с интегриран 
обемен бойлер за БГВ

Моноблок

Новаторски решения за отоплението на дома
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Термопомпите Waterstage на Fujitsu General са много ефективни, 

регенеративни и разнообразни системи за централно отопление, 

абсорбиращи енергия основно от въздуха.

Какво е термопомпа? Абсорбира безплатна енергия от атмосферата.
Термопомпата изисква само 1 kW електроенергия, за да генерира 3 до 5 kW топлинна енергия.

Консумацията на първична енергия е драстично намалена!

Kомфортно отопление

1 kWh
електроенергия

3 до 5 kWh
топлинна енергия

2 до 4 kWh
въздух от
околната среда

Съотношение на първична енергия към топлинна енергия в процентиСхема на термопомпената система

* Токовите загуби са различни поради преносимоста. Например - ефективността на електропреносимоста: 36%

Отопление с електрически уреди 278%

117%

109%

79%

Консумация на първична енергия*

Отопление с нафтов котел

Отопление с газов котел 100%

Топлинна
енергия

Външно тяло Вътрешно тяло

Топлина

Топлина

Топлина

Разширителен
вентил

Компресор

Топлина

Топлина

Топлина

Абсорбиране
на топлина Отоплителна

система

Топлина

Топлина

Топлина

СЪДЪРЖАНИЕ

21 модела

04 ОБЩ ПРЕГЛЕД

08 ИНФОРМАЦИЯ  
        ЗА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

16 ТЕХНОЛОГИЯ И   
        ХАРАКТЕРИСТИКИ

22 ПРОДУКТОВА ГАМА
         СПЛИТ СИСТЕМА
         СПЛИТ СИСТЕМА С ИНТЕГРИРАН 
                          ОБЕМЕН БОЙЛЕР ЗА БГВ
        МОНОБЛОК

34 КОНФИГУРАЦИИ НА  
        СИСТЕМАТА И  
        ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ

46 ДРУГИ
          ЛЕСЕН МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА
          МОНТАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
          ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРИ
          СОФТУЕР ЗА ПОДБОР
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Ниски
разходи за
поддръжка

Без
замърсяване

Без 
комин 

Общ пРЕглЕД
Предимства

Пълен комфорт

Стандарти за енергийна ефективност

предимства

по-малко
CO2 емисии

Чиста
и здравословна среда

Ниски
експлоатационни разходи

лесен
монтаж и поддръжка

Тази екологично чиста система значително намалява 
емисиите на CO2 в сравнение с конвенционалните котли 
на газ и въглища.

Тъй като не се използват горелки, не се генерират NOx и 
други вредни субстанции.

*Изчисленията са съгласно предоставените данни от Европейската 
програма 2001 за ЕС-27. Ефективност на нафтов котел: 89%, ефективност на 
газов котел: 93%

* Стойностите могат да варират според инсталацията, местонахождението и 
работните условия.

Експлоатационните разходи са ниски и икономични чрез 
високо ефективната термопомпена технология.

Високотехнологичните хидравлични модули позволяват 
лесно свързване на тръбите и поддръжка на инсталацията.

Всички компоненти са вградени в компактните външно 
тяло и в хидравличен модул.

Приблизително количество CO2 емисии годишно: Приблизителни годишни експлоатационни разходи

Добре структуриран хидравличен модул

Отопление с електрически уреди

Отопление с нафтов котел

Отопление с газов котел

0 50 100%

Отопление с електрически уреди

Отопление с нафтов котел

Отопление с газов котел

Екологично чиста
отоплителна система
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Стандарти за енергийна ефективност

Директива за Енергийния етикет (EU)No 811/213

EHPA етикет за качество SG-Ready етикет

пълен комфорт

Общ ПреглеД

Чистата енергия осигурява пълен комфорт за всички помещения в дома, от хола, 
спалнята, банята до плувния басейн.

Директива за Екодизайн част 1 Регламент 813/2013

Продуктови етикети

Енергийния етикет цели да помогне на потребителите да направят директно 
сравнение на енергопотреблението, както и на специфичните характеристики 
на продукта. На всички етикети следва да е посочен продуктов код, клас на 
ефективност, нива на звукова мощност и топлинна мощност. За отоплителни 
уреди, скалата е от A++ до G (A+++ до D от 2019). Има два различни етикета за 
отоплителни и комбинирани уреди.

Новата Директива за Екодизайн определя регулаторната рамка за подобряване 
екологичната производителност на електрически продукти и дизайна. От 26 
септември 2015 Директивата за Екодизайн се прилага за отоплителните уреди 
(включителни термопомпи и котли на изкопаемо гориво), комбинирани уреди 
(за отопление и топла вода), отоплителни уреди на вода и бойлери. Всички 
тези продукти следва да покриват минималните изисквания за енергийна 
ефективност* и максимални нива на звукова мощност. Минималните нива на 
енергийна ефективност ще се повишат от 26 септември 2017 и максимални 
нива на звукова мощност ще се намалят от 26 септември 2018.
*Енергийната ефективност е представена чрез сезонната отоплителна ефективност (ηs). Стойността се 

базира на сезонния коефициент на преобразуване (SCOP).

WATERSTAGE* на Fujitsu General е получила 
EHPA етикет за качество** след тестове 
според международния стандарт EN14511 
и EN17025. EHPA етикета за качество** е 
етикет, който показва на крайния потребител 
качеството на термопомпата на пазара.
*: Високотемпературна сплит система 

**: проверете валидността на етикета на www.ehpa.org/QL

SG-Ready е стандарт, дефиниран от BWP***, който 
показва възможността на уреда да се интегрира в 
умна мрежа. Термопомпите с етикет SG-Ready, могат да 
получават сигнали от захранващата мрежа (а също така 
от ФВ системи) относно достъпната (неизползваната 
възобновяема) енергия (от вятър, слънце и вода). Всички 
нови серии термопомпи на Fujitsu General притежават 
SG-Ready съвместимост.

Oтоплителни уреди Комбинирани отоплителни уреди

ηs ≥ 150

125 ≤ ηs < 150

98 ≤ ηs < 125

90 ≤ ηs < 98

82 ≤ ηs < 90

75 ≤ ηs < 82

36 ≤ ηs < 75

34 ≤ ηs < 36

30 ≤ ηs < 34

ηs < 30

ηs ≥ 175

150 ≤ ηs < 175

123 ≤ ηs < 150

115 ≤ ηs < 123

107 ≤ ηs < 115

100 ≤ ηs < 107

61 ≤ ηs < 100

59 ≤ ηs < 61

55 ≤ ηs < 59

ηs < 55

Всички без 
Нискотемпературни ТП

Нискотемпературни ТП

Сезонна отоплителна ефективност
Клас на енергийна ефективност 

Соларна система

БГВ резервоар

Хидравличен модул

Външно тяло

Отопление на 
помещенията

Битова 
гореща вода

Охлаждане

Басейн

***BWP: Немска федерална термопомпена асоциация

продуктов код

Клас на ефективност в ниско 
температурен режим Символ за отопление на 

гореща вода

Температурна карта на Европа 
с три климатични зони и 
номиналната топлинна мощност 
на всяка

Скала за клас на 
ефективност – от А (най-
висока ефективност) до G 
(най-ниска ефективност) за 
отопление на гореща вода

Допълнителен символ 
за възможен режим в 
извънвърхови периоди

Клас на ефективност в среден 
температурен режим 

година на издаване на етикета Номер на ЕС регламент

Търговска марка

Символ за отоплителен уред

Скала за клас на ефективност – 
от А++ (най-висока ефективност) 

до G (най-ниска ефективност)

Ниво на звукова мощност 
външна и вътрешна 

(ако е приложимо)



Външно тяло

Хидравличен
модул 

БГВ бойлер 190 л

Загряване

Външно тяло

Хидравличен
модул 

БГВ бойлер 190 л

Загряване

Външно тяло

Хидравличен
модул 

БГВ бойлер 190 л

Загряване

Външно тяло

Хидравличен
модул 

Загряване

Външно тяло

Хидравличен
модул 

Загряване

БГВ бойлер 190 л

Външно тяло

Хидравличен
модул 

Загряване

БГВ бойлер 190 л

Външно тяло

Хидравличен
модул 

Загряване

БГВ бойлер 190 л

Външно тяло

Загряване Хидравличен
модул 

Външно тяло

Хидравличен 
модул

Загряване

Студен район

8 9

ИнформацИя 
за потребИтеля

Високо температурна 
серия

Високо температурна 
серия

Серия 
комфорт

Серия 
комфорт

Серия 
комфорт

Всичко в едно без фреонови тръби
За информация вижте страница 14-15, 32-33

Сплит система с вграден бойлер за БГВ в хидравличния модул
За информация вижте страница 12-13, 28-31

Сплит система с отделни външно тяло и хидравличен модул
За информация вижте страница 10-11, 24-27

Широка продуктова гама подходяща за различни климатични условия, различни 
нужди и приложения.
Предлагаме разнообразни продукти за вашите нужди - от серии за централно 
отопление с висока мощност до компактни серии на разумна цена.

Външна 
температура 
-25°C

Външна 
температура 
-20°C

сплит система

сплит система с 

вграден бойлер за бгв

моноблок
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• Външното тяло и хидравличният модул могат да бъдат свободно поставени, така че монтажа е лесен.

• Замръзването на циркулиращата вода се предотвратява, понеже хидравличният модул е монтиран вътре.

• Гъвкаво постигане на по-голям отоплителен капацитет използвайки каскадно свързване на повече тела.

БГВ бойлер 
(по желание)

+ Котел + бгВ бойлер
Комбинирайки съществуващия котел, 
може да се постигне мощно отопление 
дори при ниска външна температура.

по желание може да се използва бгВ бойлер 
за доставка на гореща вода като се свърже 
към системата.

300 литра

Хидравличен модул 

Вътрешно тяло всичко в едно

За студени райони
Високотемпературни серии

Компактен дизайн
Серии комфорт

Външни тела

24-27 стр.

24-25 стр.

26-27 стр.

Отопление на 
помещенията

и битова гореща вода

ИНфОрмацИя За 
ПОТребИТеля

сплит система сплит система 



ИНфОрмацИя За 
ПОТребИТеля
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Вътрешно тяло всичко в едно

За студени райони
Високотемпературни серии

Компактен дизайн
Серии комфорт

Външни тела

28-31 стр.

28-29 стр.

30-31 стр.

Хидравличен модул БГВ бойлер 190 л

Стилно решение за спестяване 
на място с вграден бгВ бойлер

Отопление на помещенията 

и битова 
гореща вода

• Значително спестява място благодарение на вградения БГВ бойлер.

• Съществуващият бойлер може лесно да се замести.

• Гъвкаво постигане на по-голям отоплителен капацитет използвайки каскадно свързване на повече тела.

Хидравличен модул 

сплит система с вграден 
бойлер за бгв
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+ КотелКомпактен дизайн

+ бгВ бойлер

Комбинирайки съществуващия 
котел, може да се постигне мощно 
отопление дори при ниска външна 
температура.

по желание може да се използва 
бгВ бойлер за доставка на 
гореща вода като се свърже към 
системата.

елегантен монтаж 

модел всичко в едно

Външни тела

32-33 стр.

32-33 стр.
БГВ бойлер 

(по желание)

Тегло

49 кг
модел 5 kW

300 mm

825 mm

67
5 

m
m

Лесна 
настройка
Отопление на помещенията 
и битова гореща вода

• Външното тяло и хидравличният модул могат да бъдат монтирани навсякъде благодарение на компактните 

си размери.

• Лесен монтаж само чрез свързване на хидравличните връзки.

• БГВ бойлерът може да се свърже към вътрешната система.

Хидравличен модул 

300 литра

ИНфОрмацИя За 
ПОТребИТеля

моноблок
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ТЕхНОлОгИя
И 
хАРАКТЕРИСТИКИ
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Двуроторен компресор с линеен контрол  
на впръскване на входа на инжектора

постига висока температура на кондензация без 
прегряване на газовия цикъл чрез инжектиране 
през линеен регулатор по време на компресия. 
по този начин температурата при кондензация се 
повишава по-бързо от конвенционална верига. 
по-високата температура на топлата вода се 
постига чрез контрол на налягането в линейния 
инжектор според работните настройки.

Прецизен контрол на 
температурата посредством 
DC инверторна технология

Време

Висока

Те
м

пе
ра

ту
ра

ПостояненИнвертор

V-PAM инверторна 
технология

Линеен контрол 
на инжектора

Изпарител

Цикъл отопление

Ко-аксиален
топлообменник

Външно тяло

Хидравличен модул

Линеен контрол
на инжектора

Конвенционален
хладилен кръг

Оптимизиран хладилен кръг  =
По-висока температура на водата

ТеХНОлОгИя

Технология на външното тяло

• Анти-корозионен
• Не е необходим поточен регулатор
• Не е необходима защита от замръзване

Висока трайност ко-аксиален топлообменник

Топъл
фреонов поток

Загрята вода

Оптимален ко-аксиален
топлообменник

буферен резервоар от 
неръждаема стомана

Вход на инжектора

Двуроторен компресор

автоматичен
Автоматично превключва режими комфорт/намален в 
зависимост от таймера

Намален
постоянно намалена температура

Комфортен
постоянно комфортна температура

Защитен
Режим на готовност със защита от замръзване

Енергоспестяваща помпа с контрол на 
дебита и налягането.

Висока ефективност 
циркулационна помпа клас а

лесен контрол Управление на хидравличния модул
4 режима на отопление

клас
А

Технология на хидравличния модул

сплит система сплит система с вграден 
бойлер за бгв
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ПоддръжкаГрешка

• Историята на грешките пази в паметта 10 
грешки

• Показва телефонния номер на сервизната 
компания

 Operation status display Operation status display

Massage

Енергоспестяване

безопасност

Комфортно управление Таймер с програмиране

анти-легионела функция

автоматичен режим на отоплителната крива

Двузонов индивидуален контрол*

авариен режим на работа

Защита от замръзване

автоматична смяна

бързо възстановяване след режим размразяване

Помощен нагревател

аларма за грешка/поддръжка

• Настройките на таймера могат лесно да бъдат коригирани.
• Промяна на режим на отопление, по време.

Дневно-седмичен таймер
• Таймера може да командва до три програми дневно.
• Позволява различни настройки за всеки ден от седмицата.

Настройки на таймера за почивни дни
• Таймера за почивните дни може да бъде настроен за 8 периода. 
• Ако отсъствате дълго време от вкъщи през зимата измръзването 

на помещенията може да се избегне.

Развитието на легионела в бгВ бойлера спира, като доставената 
вода е чиста по всяко време.

Автоматичен контрол на отоплителната крива в зависимост от 
външната и настроената стайна температура.

Дори ако температурата на водата е различна в 2 отоплителни системи, 
те могат да се управляват едновременно.

Системата продължава да произвежда топла вода посредством 
електрическите нагреватели или котела, дори при грешка в 
хладилния кръг.

циркулацията на водата в системата е синхронизирана с работата 
на компресора, за да се избегне замръзване.

Ако е настроено охлаждане, системата може автоматично да 
превключва от отопление в охлаждане в зависимост от външната 
температура като осигурява целогодишен комфорт.

поддържа стайната температура дори в режим размразяване чрез 
повишен старт.

помощният нагревател може да работи при ниска външна 
температура за да поддържа комфорта. Той се управлява 
интелигентно само като допълнителна сигурност в много студени 
дни/нощи и се активира само когато е нужно.

Тази функция позволява бърза реакция при грешки и поддръжка.

Време

Вкл. Изкл.

Висока

Ниска

Външна температура

Защита от замръзване

Настройка на
температурата

Радиатор

Външно тяло Хидравличен модул

Котел*Електрически нагреватели

Подово отопление

*когато е включен допълнителен котел

БГВ бойлер 300 л

55ºC ~ 75ºC
30 ~ 360 мин

Отоплителен
съд 

PEAK CUT функция*

2 режима на нисък шум*

Тази функция редуцира консумацията 
на ел.енергия в пиково натоварените 
часове.

Външното тяло може да превключи 
в тих режим в зависимост от 
условията на средата (само за 
високотемпературните модели).

Режим
Съотношение на 

редуциране на ел. 
мощност

1 100%
2 75%
3 50%
4 Почти 0%

Степен 2

Степен 1Ниски
нива

на шум

Номинални нива на шум
-2dB -4dB

ХараКТерИСТИКИ
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-20

Автоматичен контрол на
температурата с отоплителна крива

Избрана зона на отоплителната крива

Радиатор

Подово
отопление

Външна температура (°C)

Можем да коригираме прецизно температурата за по-голям уют.

Ситуиране на отоплителната крива: Избор на стайна температура

Външна температура (°C)
Ниска Висока

Висока

Ниска

+4.5°C

-4.5°C

Настройки на
отоплителната

криваТе
мп

ер
ат

ур
а н

а
по

да
ва

ща
та

 во
да

 (°
C)

програмата автоматично настройва температурата 
на водата предварително в зависимост от външната 
температура, така че настроената температура да се 
поддържа постоянно.

*: Необходими са допълнителни части

Комплект 
за втори 
циркулационен 
кръг

Радиатор

Подово 
отопление

~40°C

Възможност
за над

50°C

сплит система сплит система с вграден 
бойлер за бгв

моноблок



моноблок
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ПрОДУКТОВа гама за различни нужди

-20°C

Възможност за 
работа в оптимален 

режим до:

-20°C

Възможност за 
работа в оптимален 

режим до:

-20°C

Възможност за 
работа в оптимален 

режим до:

-25°C

Възможност за 
работа в оптимален 

режим до:

-25°C

Възможност за 
работа в оптимален 

режим до:

Тип 

Високо температурна серия Високо температурна серияСерия комфорт Серия комфорт Компактна серия

хидравличен модул

Външно тяло

Мощност

характеристики

Захранване

Мощности

5 kW

6 kW

8 kW

10 kW

11 kW

14 kW

16 kW

1Ø 230 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 3Ø 400 V/50 Hz3Ø 400 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz 1Ø 230 V/50 Hz

*необходими са допълнителни части.

проверете валидността на 
етикета на www.ehpa.org/QL

11/14 kW 11/14 kW5/6/8 kW
5/6/8 kW

5 kW11/14/16 kW 11/14/16 kW10 kW
10 kW

8/10 kW

• Гарантирана температура на топлоносителя 60°С 
дори при -20°С външна температура.

• Могат да бъдат комбинирани различни видове 
отоплителни инсталации, като радиатори, подово 
отопление и др.*

• Отопление и битова гореща вода в една система.*

• Допълнителни електрически нагреватели за 
подпомагане на системата.*

• Управление на два независими циркулационни 
кръга.*

• Връзка за солар за производство на гореща вода *

• Каскадно свързване на до 3 системи *

• Възможност за охлаждащ режим *

• Гарантирана температура на топлоносителя 
55°С дори при -10°С външна температура.

• Могат да бъдат комбинирани различни видове 
отоплителни инсталации, като радиатори, 
подово отопление и др.*

• Отопление и битова гореща вода в една 
система.*

• Допълнителни електрически нагреватели за 
подпомагане на системата.*

• Управление на два независими циркулационни 
кръга.*

• Връзка за солар за производство на гореща 
вода *

• Каскадно свързване на до 3 системи *

• Възможност за охлаждащ режим *

• Гарантирана температура на топлоносителя 
60°С дори при -20°С външна температура.

• Могат да бъдат комбинирани различни 
видове отоплителни инсталации, като 
радиатори, подово отопление и др.*

• Отопление и битова гореща вода в един 
хидравличен модул спестяващ място.

• Допълнителни електрически нагреватели 
за подпомагане на системата.

• Управление на два независими 
циркулационни кръга.*

• Връзка за солар за производство на гореща 
вода *

• Каскадно свързване на до 3 системи *

• Възможност за  
охлаждащ режим *

• Гарантирана температура на 
топлоносителя 55°С дори при -10°С 
външна температура.

• Могат да бъдат комбинирани различни 
видове отоплителни инсталации, като 
радиатори, подово отопление и др.*

• Отопление и битова гореща вода в един 
хидравличен модул спестяващ място.

• Допълнителни електрически нагреватели 
за подпомагане на системата.

• Управление на два независими 
циркулационни кръга.*

• Връзка за солар за производство на 
гореща вода *

• Каскадно свързване на  
до 3 системи *

• Възможност за  
охлаждащ режим *

• Гарантирана температура на 
топлоносителя 55°С дори при -20°С 
външна температура.

• Отопление и битова гореща вода в една 
система.

• Може да се свърже допълнителен 
нагревател за защита от замръзване.*

• Възможност за охлаждащ режим 

сплит система с вграден 
бойлер за бгв

сплит система 
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Високотемпературни 
серии

Високотемпературните модели 

постигат висок отоплителен 

капацитет и висока ефективност 

чрез новоразработената технология 

за Линеен контрол на инжектора и 

Ко-аксиален топлообменник.

Тези характеристики са ключът към 

надеждно отопление през цялата 

година дори в сурова зима. 

ХараКТерисТиКи

Комфортно управление
• Автоматичен режим на отоплителната крива
• Автоматична смяна
• Режим охлаждане
• Бързо възстановяване след режим 

размразяване
• Помощен нагревател

енергоспестяване
• Таймер с програмиране

Безопасност
• Анти-легионела функция
• Защита от замръзване
• Авариен режим на работа
• Аларма за грешка/поддръжка

Монофазно захранване

Трифазно захранване

Хидравличен модул

Хидравличен модул

Външно тяло

Външно тяло

WSYG140DG6

WSYK160DG9

WOYG112LCTA
WOYG140LCTA

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

11 kW

11 kW

14 kW

14 kW 16 kW

* Проверете валидността на етикета  

на  www.ehpa.org/QL

*

Мощно отопление
Високотемпературните модели осигуряват високи температурни 
стойности на подаването на водата към инсталацията и висок топлинен 
капацитет, дори при ниска външна температура, посредством наскоро 
разработената система за “Контрол на впръскване на линейния инжектор”. 
Това дава възможност да се осигури висока температура на водата и 
топлина в стаите през зимния период.

Енергийната ефективност е гарантирана посредством технологията 
за контрол на линейния инжектор като се оптимизира цикъла на 
хладилния агент. Високотемпературният модел реализира висока 
производителност и висока ефективност чрез вграждане на двойни 
сензори за контрол при подгряване на топлата вода.

Висока температура на подаващата вода

Разширени параметри при отопление до -25°C

Ефективен и мощен режим на отопление

Подаване на вода с висока температура до 60°С при -20°С 
външна температура без помощта на електрически нагреватели.

* Ако желате,  температурата на подаващата вода може да се повиши посредством 
вградените електрически нагреватели.

Подобрени показатели в режим на отопление до -25°С.

Запазва номинална 
отоплителна мощност 
при -15°С външна 
температура

Без 
електрически 
нагревател*

Външна температура (°C)

О
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-20-25 -15 -10 -5 0

Номинално ниво

(11kW клас)

Високотемпературен модел

11 kWМонофазни 14 kW

4.18

11 kWТрифазни

4.30

14 kW

4.22

16 kW
A7W35 условие

4.10

4.25

Висок СОР (коефициент на трансформация)

Оптимизация на работата на хладилния кръг

Високотемпературния модел реализира висока 
производителност и висока ефективност чрез два 
датчика и технология за контрол на температурата на 
водния кръг.

Външно тяло Хидравличен модул

Отоплителна Инсталация

Хладилен агент

Гореща вода

Температурен 
датчик

Датчик налягане Ко-аксиален топлообменник

Хидравлични модули

Външни
тела

Подово
отопление

Изравнителен съд
(необходима допълнителна част)

Помпа

Каскадно свързване

ПРОдуКТОВа гаМа

сплит система 



ХараКТерисТиКи

Комфортно управление
• Автоматичен режим на отоплителната крива
• Автоматична смяна
• Режим охлаждане
• Бързо възстановяване след режим 

размразяване
• Помощен нагревател

енергоспестяване
• Таймер с програмиране

Безопасност
• Анти-легионела функция
• Защита от замръзване
• Авариен режим на работа
• Аларма за грешка/поддръжка
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Хидравличен модул

Хидравличен модул

Външно тяло

Външно тяло

WSYA050DG6
WSYA100DG6

WSYA100DG6

WOYA060LFCA
WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

5 kW

10 kW

6 kW 8 kW

комфорт
Серия

При сериите комфорт, 

оптимизирания температурен 

контрол на потока се реализира чрез 

DC инверторната технология.

Разширени параметри при отопление

Подаване на вода с максимална температура до 55°С без 
помощта на електрически нагреватели. Температурата на 
доставената гореща вода може да се поддържа дори при –10°C 
външна температура.

* Ако желате,  температурата на подаващата вода може да се повиши 
посредством вградените електрически нагреватели.

Подобрен работен диапазон до -20°С 
външна температура 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW

4.08 4.02
4.27

4.52

Висок СОР (коефициент на трансформация)

Комфортно отопление
Сериите комфорт постигат високоефективен режим чрез 
компактен дизайн подходящ за европейските климатични условия. 
Температурата на горещата вода може фино да се контролира 
чрез изцяло DC инверторния контрол, като в същото време са 
осигурени комфортно отопление на помещенията и битова гореща 
вода.

Хидравлични модули

Външни
тела

Подово
отопление

Изравнителен съд
(необходима допълнителна част)

Помпа

DC инвертор

Осъществява прецизен контрол на 
температурата на топлоносителя.

DC двуроторен компресор

Високоефективен DC двуроторен 
компресор.

DC двигател на вентилатора

Малък DC вентилаторен мотор с висока 
производителност и висока ефективност.

62
0 

m
m

83
0 

m
m

10 kW5 - 8 kW

Технология на външното тялоКаскадно свързване (модел 10)

ПРОдуКТОВа гаМа

A7W35 условие

сплит система 

Висока температура на подаващата вода
Без 

електрически 
нагревател*
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Хидравличен модул Отоплителна инсталация

Душ

Вода от водопровода

Ко-аксиален 
топлообменник 

БГВ бойлер

Помпа

Гореща вода

Гореща вода

Външно тяло

Хладилен агент

Температурен 
датчик

Датчик налягане 

Сплит системата с интегриран бойлер 

е ергономичен вариант за спестяване 

на пространство в дома. Бързо 

производство на БГВ благодарение 

на вградения бойлер с висока 

производителност. Отоплението и 

топлата вода за битови нужди могат 

да бъдат контролирани по избран 

режим чрез интелигентен контролер. 

Високотемпературните термопомпи 

имат високо КПД, дължащо се на 

иновативната технология за “контрол 

на впръскване” и “ко-аксиалния 

топлообменник”.

ХараКТерисТиКи

Комфортно управление
• Автоматичен режим на отоплителната крива
• Автоматична смяна
• Режим охлаждане
• Бързо възстановяване след режим 

размразяване
• Помощен нагревател

енергоспестяване
• Таймер с програмиране

Безопасност
• Анти-легионела функция
• Защита от замръзване
• Авариен режим на работа
• Аларма за грешка/поддръжка

Монофазно захранване

Трифазно захранване

Хидравличен модул

Хидравличен модул

Външно тяло

Външно тяло

WGYG140DG6

WGYK160DG9

WOYG112LCTA
WOYG140LCTA

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

11 kW

11 kW

14 kW

14 kW 16 kW

Оптимизация на работата на хладилния кръг

Високотемпературния модел реализира висока производителност и висока 
ефективност чрез два датчика и технология за контрол на температурата на водния 
кръг.

Сплит система с вграден бойлер

Хидравличен модул

• БГВ се произвежда посредством 
серпентина (топлообменник)

• Бързо достигане на зададената 
температура на БГВ поради 
голямата топлообменна 
повърхност

Стилно решение за спестяване на пространство 

високоефективен вграден 
бойлер за БгВ 190 л

Хидравличен 
модул

Бойлер за БГВ 
190 л 648 mm

698 mm

1,
84

0 
m

m

Висока ефективност
Високотемпературните модели осигуряват високи температурни 
стойности на подаването на водата към инсталацията и висок топлинен 
капацитет, дори при ниска външна температура, посредством наскоро 
разработената система за “Контрол на впръскване на линейния инжектор”. 
Това дава възможност да се осигури висока температура на водата и 
топлина в стаите през зимния период.

Енергийната ефективност е гарантирана посредством технологията 
за контрол на линейния инжектор като се оптимизира цикъла на 
хладилния агент. Високотемпературният модел реализира висока 
производителност и висока ефективност чрез вграж дане на двойни 
сензори за контрол при подгряване на топлата вода.

Ефективен и мощен режим на отопление

Подаване на вода с висока температура до 60°С при -20°С 
външна температура без помощта на електрически нагреватели.

* Ако желате,  температурата на подаващата вода може да се повиши посредством 
вградените електрически нагреватели.

Подобрени показатели в режим на отопление до -25°С

Запазва номинална 
отоплителна мощност 
при -15°С външна 
температура.

Външна температура (°C)

О
то

пл
ит

ел
на

 м
ощ

но
ст

 (k
W

)

0

5

10

15

20

-20-25 -15 -10 -5 0

Номинално ниво

(11kW клас)

Високотемпературен модел

11 kWМонофазни 14 kW

4.18

11 kWТрифазни

4.30

14 kW

4.22

16 kW

4.10

4.25

ПРОдуКТОВа гаМа

A7W35 условие

сплит система с интегриран
обемен бойлер за бгВ

Високотемпературни 
серии Висока температура на подаващата вода

Без 
електрически 
нагревател*

Разширени параметри при отопление до -25°C

Висок СОР (коефициент на трансформация)



комфорт
Серия
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За серията комфорт контролът върху 

температурата е оптимизиран чрез 

DC-инверторна технология.

ХараКТерисТиКи

Комфортно управление
• Автоматичен режим на отоплителната крива
• Автоматична смяна
• Режим охлаждане
• Бързо възстановяване след режим 

размразяване
• Помощен нагревател

енергоспестяване
• Таймер с програмиране

Безопасност
• Анти-легионела функция
• Защита от замръзване
• Авариен режим на работа
• Аларма за грешка/поддръжка

Хидравличен модул

Хидравличен модул

Външно тяло

Външно тяло

WGYA050DG6
WGYA100DG6

WGYA100DG6

WOYA060LFCA
WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

5 kW

10 kW

6 kW 8 kW

Подаване на вода с максимална температура до 55°С без 
помощта на електрически нагреватели. Температурата на 
доставената гореща вода може да се поддържа дори при –10°C 
външна температура.

* Ако желате, температурата на подаващата вода може да се повиши 
посредством вградените електрически нагреватели.

Подобрен работен диапазон до -20°С 
външна температура 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW

4.08 4.02
4.27

4.52

Висок СОР (коефициент на трансформация)

DC инвертор

Осъществява прецизен контрол на 
температурата на топлоносителя.

DC двуроторен компресор

Високоефективен DC двуроторен 
компресор.

DC двигател на вентилатора

Малък DC вентилаторен мотор с висока 
производителност и висока ефективност.

62
0 

m
m

83
0 

m
m

10 kW5 - 8 kW

Технология на външното тяло

Комфортно отопление
Сериите комфорт постигат високоефективен режим чрез 
компактен дизайн подходящ за европейските климатични условия. 
Температурата на горещата вода може фино да се контролира 
чрез изцяло DC инверторния контрол, като в същото време са 
осигурени комфортно отопление на помещенията и битова гореща 
вода.

A7W35 условие

ПРОдуКТОВа гаМа

сплит система с интегриран
обемен бойлер за бгВ

Висока температура на подаващата вода
Без 

електрически 
нагревател*

Разширени параметри при отопление
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Хидравличен модул

Хидравличен модул

Външно тяло

Външно тяло

WSYP100DG6

WSYP100DG6

WPYA050LG

WPYA080LG
WPYA100LG

5 kW

8 kW 10 kW

Високоефективна технология

Висок СОр 4.50 (модел 8 kW)

Високия СОР се постига чрез DC-двуроторен компресор, 
инверторна технология и високоефективен топлообменник.

Висока температура
на подаващата вода

разширени параметри при отопление 

Подаване на вода с висока температура до 55°С при -20°С външна 
температура без помощта на електрически нагреватели.

* Ако желате, температурата на подаващата вода може да се повиши 
посредством вградените електрически нагреватели.

Подобрен работен диапазон до -20°С външна температура

Без 
електрически 
нагревател*

Термопомпа с компактен дизайн. Не 

са необходими тръби за хладилния 

кръг, само хидравлични връзки. 

Включени циркулационна помпа, 

предпазен клапан и автоматичен 

обезвъздушител. Улеснен монтаж и 

поддръжка.

Отоплителна инсталация

Моноблок

Пластинчат топлообменник

Външен въздух

КомпресорИзпарител

Циркулационна
помпа отопление

Гореща вода

Хидравличен
модул

Модел всичко в едно
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комфортно управление
• Автоматичен режим на отоплителната крива
• Автоматична смяна
• Режим охлаждане
• Бързо възстановяване след режим 

размразяване
• Помощен нагревател

Енергоспестяване
• Таймер с програмиране

Безопасност
• Анти-легионела функция
• Защита от замръзване
• Авариен режим на работа
• Аларма за грешка/поддръжка

Компактен 
дизайн

Технология на външното тяло

DC двигател на вентилатора DC двуроторен компресор DC инвертор

Високоефективен 
пластинчат топлообменник

Малък DC вентилаторен мотор с 
висока производителност и висока 
ефективност

Високоефективен DC двуроторен 
компресор

Осъществява прецизен контрол на 
температурата на топлоносителя

Много компактен дизайн на 
топлообменника, постигащ висока 
ефективност.

Тегло

49 кг 
за модел 5 kW

Тегло

72 кг
за модел 8 kW

88
2 

m
m

67
5 

m
m

• компактно вътрешно тяло с два електрически 
нагревателя по 3kW всеки

• включен разширителен съд 12 л

• пести място – монтажен комплект за БГВ във 
вътрешното тяло

• управление от ново поколение. Свързване 
чрез Modbus протокол

• включен топломер.

Удобен монтаж на хидравличния модул

лесен монтаж и 
поддръжка

ПрОДУКТОВа гама

моноблок

компакт
Серия
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Конфигурации 
на системата и 
опционални части
Управление

Конфигурации на системата

Oпционални части
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Лесни настройки на работен режим
•Избор на режим отопление и режим БГВ

Голям LCD екран
• Показва работния режим
• Показва грешки
• Текстови съобщения

Навигация и настройка
•Избор на меню за отопление
• Настройка на таймера

Адаптер за външно устройство
Индивидуално

дистанционно управление

Интернет сървър (опция)
UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

или

Инструмент за сервиз (опция)

Modbus конектор (опция)
UTW-KMBXE

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Интернет сървър
(опция) Интернет

Управление от смарт телефон

Домашна автоматизирана система

Система за дистанционно 
управление

Дистанционно управление
UTW-C74TXF*1

UTW-C74HXF*1

или

Кабелно дистанционно
управление (опция)

Безжично дистанционно
управление (опция)

Дистанционно управление
UTW-C78XD

Стаен термостат
UTW-C58XD

Стаен термостат
UTW-C55XA

Софтуер

Инструмент за сервиз и поддръжка

*1:  Включени са 19 езика, не е необходимо допълнително дистанционно 

за източна Европа

RF модул
UTW-MRCXD

LPB конектор (опция)
UTW-KL1XD

UTW-KPSXD*2 UTW-KPSXD*3 *2: Необходим е UTW-KW1XD или 

      UTW-KW4XD за свързване.

*3: Необходим е UTW-KL1XD за свързване

Управление на 
хидравличния модул

HMI комплект (опция)
UTW-KHMXE

Кореспондира на няколко езика

Соларна система

Управление
На разположение на потребителя 

са редица контролери, като 

индивидуално дистанционно 

управление и опции на 

дистанционното управление
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Конфигурации на системата   Сплит система

Контролер
(опция)

Елементи на системата
(опции)

Отопление и БГВ
(локално закупени)

Гореща вода
(локално закупен)

Котел
(локално закупен)

Солар
(локално закупен)

БГВ бойлер

БасейнТоплообменник
UTW-ESPXA

и комплект за басейн
UTW-KSPXD*

Подово отопление

Гореща вода

Душ

Вана

Радиатор

Комуникационен 
кабел

БГВ

Кабел 
интернет сървър

Хладилен агент – 
газова фаза

* Необходим е комплект удължител (UTW-KREXD).

Хладилен агент – 
течна фаза

Подаваща топла вода Връщаща вода

или

Кабелно дистанционно
управление 

Безжично дистанционно
управление

Дистанционно
управление
UTW-C78XD

Стаен термостат
UTW-C58XD

Стаен термостат
UTW-C55XA 

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Локално закупен

UTW-T20XA
UTW-T30XA
UTW-T30XD

Основни
съоръжения

Серия комфорт

Серия комфорт
WSYA100DG6

Високотемпературна
Серия

Високотемпературна
Серия

WSYG140DG6
WSYK160DG9

Външно тяло

Хидравличен модул

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

WOYG112LCTA
WOYG140LCTA

Интернет

Интернет сървър

Комплект за
каскадно свързване

UTW-KCMXE
(за главно тяло)

UTW-KCSXE
(за подчинени тела)

Конвектор

Дистанционно
управление
UTW-C74TXF

RF модул
UTW-MRCXD

WOYA100LFTA

WOYA060LFCA
WOYA080LFCA

Комплект за 2-ри кръг
UTW-KZDXD*

Комплект за
свързване на котел 

UTW-KBDXD
и изравнителен съд

UTW-TEVXA

Конфигурации на системата Инсталационни схеми

2 контурна отоплителна система с БгВ (каскадно свързване)

Хидравличен модул

Външно 
тяло

Трипътен вентил Циркулационна
помпа

Циркулационна
помпа

Радиатор

Хидравличен модул

Външно 
тяло

Трипътен вентил

Трипътен вентил Циркулационна помпа

Радиатор

Котел

Циркулационна
помпа

Външни 
тела

Хидравлични модули

Циркулационна
помпа

Циркулационна помпа

Изравнителен съд (опция)
Радиатор

Бойлер 

Гореща вода
(например за душ)Тип

А

Трипътен вентил

Трипътен
вентил

Хидравлични модули

Външни 
тела

Трипътен вентил

Изравнителен съд (опция)
Радиатор

Бойлер 

Гореща вода
(например за душ)Тип

Б

Циркулационна
помпа

Циркулационна
помпа

Трипътен
вентил

2 контурна отоплителна система 
(индивидуално управление)

Присъединен котел към отоплителната инсталация 
(котел + термопомпа)
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Подово отопление

Хидравличен модул

Радиатор

Външно
тяло

Гореща вода
(например за душ)

Конфигурации на системата Инсталационни схеми

1 отоплителен кръг и бгВ

Присъединен котел към отоплителната инсталация 
(котел + термопомпа) и бгВ

2 контурна отоплителна система 
(индивидуално управление) и бгВ

Контролер
(опция)

Елементи на системата
(опции)

Отопление и БГВ
(локално закупени)

Гореща вода
(локално закупен)

Котел (локално закупен)

Комплект за 2-ри кръг
UTW-KZDXD*

Басейн

Топлообменник
UTW-ESPXA

и комплект за басейн
UTW-KSPXD*

Подово отопление

Гореща вода

Душ

Вана

Радиатор

Комуникационен кабел

БГВ

Кабел интернет сървър

Хладилен агент – 
газова фаза

*Необходим е комплект удължител (UTW-KREXD).

Хладилен агент - 
течна фаза

Подаваща топла вода Връщаща вода

Основни
съоръжения

Хидравличен модул 

Конвектор

Комплект за свързване на котел 
UTW-KBDXD

и изравнителен съд
UTW-TEVXA

WGYA050DG6
WGYA100DG6

Серия комфорт

Високотемпературна
Серия

WGYG140DG6
WGYK160DG9

или

Кабелно дистанционно
управление 

Безжично дистанционно
управление 

Дистанционно управление
UTW-C78XD

Стаен термостат
UTW-C58XD

Стаен термостат
UTW-C55XA 

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Локално закупен

Интернет

Интернет сървър

Дистанционно управление
UTW-C74TXF

RF модул
UTW-MRCXD

Външно тяло

Серия комфорт

Високотемпературна
Серия

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

WOYG112LCTA
WOYG140LCTA

WOYA100LFTA

WOYA060LFCA
WOYA080LFCA

Хидравличен модул

Радиатор

Външно
тяло

Гореща вода
(например за душ)

Подово отопление

Хидравличен
модул

Радиатор

Външно
тяло

Гореща вода
(например за душ)Котел

КОНфИгУрацИИ На СИСТемаТа   Сплит система с вграден бойлер
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Конфигурации на системата Инсталационни схеми

или

Кабелно дистанционно
управление 

Безжично дистанционно
управление 

Дистанционно управление
UTW-C78XD

Стаен термостат
UTW-C58XD

Стаен термостат
UTW-C55XA 

Локално закупен

Дистанционно управление
UTW-C74TXF

Контролер
(опция)

Елементи на системата
(опции)

Отопление и БГВ
(локално закупени)

Гореща вода
(локално закупен)

Котел
(локално закупен)

БГВ бойлер

Басейн

Топлообменник
UTW-ESPXA

& Swimming Pool Kit
UTW-KSPXD*

Подово отопление

Или

Гореща вода

Душ

Вана

Радиатор

UTW-T20XA
UTW-T30XA
UTW-T30XD

Основни
съоръжения

Конвектор

Подаваща линия Връщаща линия

Комуникационен кабел

БГВ

Кабел интернет 
сървър

1. Може да се свърже само един отоплителен кръг
2. Може да се свърже само един контролер (опция)

Забележка:

Моноблок

WPYA050LG

WPYA080LG
WPYA100LG

Хидравличен модул 

WSYP100DG6

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Интернет

Интернет сървър

RF модул
UTW-MRCXD

Солар
(локално закупен)

Modbus конектор
UTW-KMBXE

Домашна автоматизирана
система

(локално закупена)

Подово отопление

Външно
тяло

Хидравличен модул

Подово отопление

Външно
тяло

Хидравличен модул
Котел

Трипътен вентил

Подово отопление

Външно
тяло

Хидравличен модул

Бойлер

Гореща вода
(например за душ)

КОНфИгУрацИИ На СИСТемаТа   Моноблок

1 отоплителен кръг 

2 отоплителни циркулационни кръга 

Присъединен котел към отоплителната 
инсталация (котел + термопомпа) 
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ОПцИОНалНИ чаСТИ

Продукт

Комплект за 2-ри 
циркулационен кръг

Комплект за 
присъединяване 
на котел

Хидравличен изравнител

Комплект за БГВ

Циркулационна 
помпа

Бойлер за БГВ

Комплект 
за басейн

200 литра
300 литра

(Вътрешен)

(Външен)

300 литра

Топлообменник за 
комплект за басейн

Комплект за охлаждане

Комплект
Разширение

Комплект
за нисък шум

Кондензна тава

UTW-KZSXE

UTW-KZDXE

UTW-KBSXD

UTW-KBDXD

UTW-TEVXA

UTW-KDWXG

UTW-KDWXD

UTW-T30XD

UTW-PHFXD

UTW-KSPXD

UTW-ESPXA

UTW-KCLXD

UTW-KREXD

UTW-KLNXE

UTW-KDPXA

UTW-KCMXE

UTW-KCSXE

Модел

Сплит система

Високотемпературна

1Ø 3Ø 1Ø 1Ø3Ø1Ø 1Ø

Комфорт Високотемпературна Комфорт

МоноблокСплит система с вграден бойлер
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•

•

—*2

•

—

—

—

—

5

—

—

—

—

•

•

•

•

•

—

•
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—

•
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•
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—
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—
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—
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UTW-T20XA
UTW-T30XA

Компактен

Комплект за главно тяло 
при каскадно свързване 
(вкл. LPB конектор)

Комплект за подчинено тяло 
при каскадно свързване 
(вкл. LPB конектор)

Сплит система МоноблокСплит система с вграден бойлер

Продукт Модел
Високотемпературна

1Ø 3Ø 1Ø 1Ø3Ø1Ø 1Ø

Комфорт Високотемпературна Комфорт

Дистанционно
управление

Стаен
термостат

Предавател за 
външен датчик

Интернет сървър

RF модули 

LPB конектор

MODBUS конектор

Нагревател 

Сервизен инструмент 
софтуер

Комплект за 
външно свързване

Сервизен инструмент 
(вкл. OCI700 адаптер)

UTW-KHMXE*3

UTW-C74TXF*3

UTW-C74HXF*3

UTW-C78XD

UTW-C78XD-E*4

UTW-C55XA

UTW-C58XD

UTW-MOSXD

UTW-MRCXD

UTW-KL1XD

UTW-KMBXE

UTW-HAMXE

UTW-HAMXF

UTW-KSTXD

UTW-KPSXD

UTY-XWZXZ2
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Кабелно

Безжично

Безжично

За BSB-порт

Кабелно

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Компактен

HMI комплект

*1: Възможност за производство на бгВ без комплект за бгВ и бойлер.

*2: Функция охлаждане е възможна и без наличие на комплект за охлаждане.

*3: Включени са 19 езика, не е необходимо източноевропейско дистанционно управление. C74TXF: Вграден сензор за стайна 

температура C74HXF: Вграден сензор за стайна температура и влажност 

*4: Източноевропейски езици (английски, чешки, словашки, полски, турски, унгарски, руски, словенски, гръцки, сръбски)

*5: UTW-KL1XD е необходим за връзка.

*6: UTW-KW1XD или UTW-KW4XD е необходим за връзка.

*7: необходима е допълнителна опционална част

• : Налично      — : Не е налично 

Опционални части съвместими със системата Опционални части съвместими с управлението
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Други
Лесен монтаж и поддръжка

Монтажна информация

Характеристики и размери

Софтуер за подбор
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макс. 75°C

~25 дни

Зададена температура 

Зададен период 

Indoor unit

Radiator
Valve

Valve

Pump

Pump

Tank

Outdoor
unit

Under floor heating

Hot water shower

Indoor unit

Outdoor
unit

Indoor unit

Outdoor
unit

Under floor heating

Indoor unit

Valve

Pump

Tank

Outdoor
unit

Hot water shower

леСеН мОНТаж И ПОДДръжКа

Улеснен монтаж лесен монтаж и поддръжка

Услуги по поддръжка

Предварително настроени конфигурации • Всички хидравлични, предпазни и контролни компоненти са вградени

• Удобни дръжки за улеснен монтаж без всякакви рискове

• Лесен достъп за операциите по поддръжка

• Без инсталация на хладилния кръг (само за Моноблок)

• Режим охлаждане

функции за диагностика при възникнали грешки

Контролер с голям LCD екран и бутони за лесна настройка на функциите

лесни предварително настроени 8 модела 

(двойно отопление: 12 модела)

Симулация на външните условия

Изсушаване

След инсталация, контролерът улеснява настройката на системата без 
да се налага индивидуална настройка на компонентите.

След като се свърже системата, може да се провери дали всеки 
компонент работи коректно при зададените условия и очакваната 
външна температура.

Могат да се симулират външни температури в границата от –50°C до 
+50°C

• Автоматично намира БГВ и солар
• Отопление и охлаждане на басейна (опция)

Конфигурация
(параметър 5700) Тип на инсталацията

Модел 1 1 отоплителен кръг

Модел 2 2 отоплителни кръга

Модел 3 1 отоплителен кръг + котел

Модел 4 2 отоплителни кръга + котел

Модел 5 1/2 отоплителни кръга + буферен контрол

Модел 6 1/2 отоплителни кръга + буферен контрол и котел

Модел 7 Каскадно свързване главно тяло

Модел 8 Каскадно свързване А

Модел 9 Каскадно свързване В/С

Хидравличен модул

Радиатор

Трипътен  вентил

Циркулационна помпа

Външно
тяло

Подово
отопление

Циркулационна помпа

Схема Пример

Потребителски
настройки6 Дата и час, режим, температура

Потребители

Монтажници

Работни
настройки4 Симулатор външна температура

Препоръчителни
функции3

2

1

Автоматична отоплителна крива, 
изсушаване на пода, външна температура, 
периоди за поддръжка

Допълнителни
настройки

Комплекти за охлаждане, БГВ, котел, басейн

Настройки за монтаж Скорост на помпата, конфигурация, 
отоплителна крива, изключване на ТП

Потвърждение5 Потвърждение на системата (отопление, 
охлаждане, БГВ, опции)

Показва работния режим на всички елементи
•Часовник  •Температура  •БГВ  •Съобщения  •Сервиз/настройка  •Таймер

Голям екран

Опростена
настройка

БГВ

Навигация

Нулиране

Работен
режим

Информация

Охлаждане

Основни настройки и информация за монтажници и потребители

Екран с грешки

Грешка в хидравличния модул Грешка във външното тяло

 Operation status display Operation status display

Появява се символ 
за грешна на екрана 

Когато възникне грешка 

• Код на грешката 
• Информация за грешката
• Текстово съобщение

Проверете честотата на премигване Проверете кода на премигване за код на грешката

LED2(GEEN)
LED1(RED)

Ще се появи подробна информация

Проверете таблицата с грешки

i

Натиснете бутон
“Info”

 Бутон “Info”

Когато възникне грешка, мигат зелена и червена светлинка Когато възникне грешка

: Включено

: Мига бързо

POWER

MODE

ERROR

Как да разберете кода на грешката

Монтираното подово отопление може да се използва за изсушаване 
на бетоновата основа чрез тръбите с гореща вода, за да се спести 
време при строителство.
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мОНТажНа ИНфОрмацИя

Захранващ кабел 
за ел. нагреватели

Захранващ 
кабел БГВ

Връзка между външно и вътрешно 
тяло - фаза, нула, заземяване, 
комуникационен кабел

Захранващ кабел

Електрическо
табло

Външен сензор

Дистанционно управление (опция)

Стаен термостат (опция)

Дистанционно управление (опция)

Стаен термостат (опция)
или

или

или

SD

Захранващ кабел 
за ел. нагревателиЗахранващ 

кабел БГВ

Връзка между външно и вътрешно 
тяло - фаза, нула, заземяване, 
комуникационен кабел

Захранващ кабел

Електрическо
табло

Дистанционно управление (опция)

Стаен термостат (опция)

Дистанционно управление (опция)

Стаен термостат (опция)
или

или

или

Хидравличен модул

Външен сензор
S

Хидравличен модул Хидравличен модул

Окабеляване Окабеляване

Хидравличен модул Външно тяло 
• Хидравличният модул трябва да се закачи на 

стената
• Тегло <60кг (с водата)
• Да се спазват сервизните отстояния

• Хидравличният модул трябва да се закачи на 
стената

• Тегло <60 кг (с водата)
• Да се спазват сервизните отстояния

• Стоящ
• Тегло: 152 кг (без водата)
• Да се спазват сервизните отстояния

• Стояща
• Тегло: 71 кг (без водата) 
• Да се спазват сервизните отстояния

120 mm
600 mm

120 mm

600 mm

300 mm
mini 1000 mm

350 mm
mini

300 mm
mini 1000 mm

350 mm
mini

1000 mm

300 mm

18
40

 m
m

Връзка между външно и вътрешно 
тяло - фаза, нула, заземяване, 
комуникационен кабел

Външен сензор

Захранващ кабел

Electric panel

Дистанционно управление (опция)

Стаен термостат (опция)

Дистанционно управление (опция)

Стаен термостат (опция)
или

или

или

Електрическо 
табло

Хидравличен модул

Захранващ кабел за 
електрически нагреватели

Захранващ 
кабел БГВ
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Външно тяло Външно тяло Хидравличен модул
WOYG112LCTA/WOYG140LCTA WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA WSYG140DG6/WSYK160DG9

450

80
0

83
2,

8

97 98

Отопление 
връщаща линия
Ø25.4

Отопление 
подаваща линия
Ø25.4

457 81

479

650

40
0

12
90

900

21

33031 1277

12
90

900

21

33031 12

650

40
0

Изглед отпред Страничен изглед

Изглед отпред

Изглед отгоре

Изглед отпред

Изглед отгоре

Страничен изгледСтраничен изглед

35
2

45
.4

32
0

395

540 125

Конденз Ø20

20 790

62
0

20

62 290

Външно тяло Външно тяло Хидравличен модул
WOYA060LFCA/WOYA080LFCA WOYA100LFTA WSYA050DG6/WSYA100DG6

450

80
0

83
2,

8

97 98

Отопление 
връщаща линия
Ø25.4

Отопление 
подаваща линия
Ø25.4

457 81

479

77900

83
0

21

33031 12

650

40
0

Изглед отпред Страничен изглед

Изглед отпредИзглед отпред

Изглед отгоре
Изглед отгоре

Страничен изгледСтраничен изгледСтраничен изглед

ХараКТерИСТИКИ И раЗмерИ    Сплит система

Характеристики (Високотемпературна серия) Характеристики (серия Комфорт)

размери (Високотемпературна серия) размери (серия Комфорт)

Модел
Хидравличен модул WSYG140DG6 WSYG140DG6 WSYK160DG9 WSYK160DG9 WSYK160DG9

Външно тяло WOYG112LCTA WOYG140LCTA WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA

Капацитет 11 14 11 14 16

7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

10.80 13.50 10.80 13.50 15.17

Консумация 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70

COP 4.25 4.18 4.30 4.22 4.10

2°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

10.77 12.00 10.77 13.00 13.50

Консумация 3.44 3.87 3.40 4.15 4.34

COP 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11

-7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

10.80 12.00 10.80 13.00 13.50

Консумация 4.32 5.08 4.28 5.18 5.40

COP 2.50 2.36 2.52 2.51 2.50

Отоплителни характеристики *2

Температура °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35

Клас енергийна ефективност A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+

Номинална отоплителна мощност (Prated) kW 9 11 11 13 9 11 11 13 13 14

Сезонна енергийна ефективност на отопление (ηS) % 109 151 113 148 112 154 117 150 117 149

годишна консумация kWh 6842 6062 8041 6824 6669 5930 7803 6738 9062 7408

Ниво на звукова мощност
хидравличен модул

dB(A)
46 46 46 46 46

Външно тяло 68 69 69 68 70 68 71

Характеристики на хидравличния модул

Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz 3 N  400 V  50 Hz

Размери ВхШхД mm 800 × 450 × 457

Тегло (нетно) kg 42

Водна циркулация Мин./Макс. L/min 19.5/39.0 24.4/48.7 19.5/39.0 24.4/48.7 27.4/54.8

Капацитет на буферния съд L 16

Капацитет на разширителния съд L 8

Температура на изходящата вода Макс. °C 60

Диаметър на водната тръба подаваща/връщаща mm Ø 25.4/Ø 25.4

Допълнителен нагревател Капацитет kW 6.0(3.0 kW × 2бр.) 9.0(3.0kW × 3бр.)

Характеристики на външното тяло

Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz 3 N 400 V  50 Hz

Напрежение Макс. A 22.0 25.0 8.5 9.5 10.5

Размери ВхШхД mm 1,290 × 900 ×330

Тегло (нетно) kg 92 99

Фреон (потенциал на глобално затопляне) R410A

Фреон заряд kg 2.50

Дозареждане с фреон g/m 50

Свързващи тръби

Диаметър
Течна фаза

mm
Ø 9.52

газова фаза Ø 15.88

Дължина Мин./Макс. m 5/20

Дължина (предварително заредена) m 15

Денивелация Макс. m 15

Работен диапазон Отопление °C -25 до 35

Модел
Хидравличен модул WSYA050DG6 WSYA100DG6 WSYA100DG6 WSYA100DG6

Външно тяло WOYA060LFCA WOYA060LFCA WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Капацитет 5 6 8 10

7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

4.50 6.00 7.50 10.00

Консумация 0.996 1.41 1.84 2.49

COP 4.52 4.27 4.08 4.02

2°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

4.50 4.95 5.65 7.70

Консумация 1.39 1.53 1.78 2.47

COP 3.24 3.24 3.17 3.12

-7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

4.10 4.60 5.70 7.40

Консумация 1.47 1.74 2.23 2.97

COP 2.79 2.64 2.56 2.49

Отоплителни характеристики *2

Температура °C 55 35 55 35 55 35 55 35

Клас енергийна ефективност A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++

Номинална отоплителна мощност (Prated) kW 4 4 5 5 6 7 8 8

Сезонна енергийна ефективност на отопление (ηS) % 115 169 115 169 118 156 113 155

годишна консумация kWh 3026 2160 3180 2505 3886 3375 5415 4415

Ниво на звукова мощност
хидравличен модул

dB(A)
46 46 46 46

Външно тяло 65 60 65 63 65 69 68 69

Характеристики на хидравличния модул

Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz

Размери ВхШхД mm 800 × 450 × 457

Тегло (нетно) kg 42

Водна циркулация Мин./Макс. L/min 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/27.1 18.1/36.1

Капацитет на буферния съд L 16

Капацитет на разширителния съд L 8

Температура на изходящата вода Макс. °C 55

Диаметър на водната тръба подаваща/връщаща mm Ø 25.4/Ø 25.4

Допълнителен нагревател Капацитет kW 6.0(3.0kW × 2бр.)

Характеристики на външното тяло

Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz

Напрежение Макс. A 11.0 12.5 17.5 18.5

Размери ВхШхД mm 620 × 790 ×290 830 × 900 × 330

Тегло (нетно) kg 41 42 60

Фреон (потенциал на глобално затопляне) R410A

Фреон заряд kg 1.10 1.40 1.80

Дозареждане с фреон g/m 25 40

Свързващи тръби

Диаметър
Течна фаза

mm
Ø 6.35 Ø 9.52

газова фаза Ø 12.70 Ø 15.88

Дължина Мин./Макс. m 5/30

Дължина (предварително заредена) m 15

Денивелация Макс. m 20

Работен диапазон Отопление °C -25 до 35

*1. Стойностите на отоплителната мощност / консумация / COP се основава на измерване по стандарт 
EN14511. потребителската среда, настройките на отоплителната инсталация, стайна температура, и 
корекциите, в реална среда може да са различни стойностите, показани в таблиците.

*2. цялата информация за енергийната ефективност са достъпни и могат да се изтеглят от  
www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html
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ХараКТерИСТИКИ И раЗмерИ   Сплит система с вграден бойлер за бгВ
Характеристики (Високотемпературна серия) Характеристики (серия Комфорт)

размери (Високотемпературна серия) размери (серия Комфорт)

Външно тяло Външно тяло Хидравличен модул
WOYG112LCTA/WOYG140LCTA WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA WGYG140DG6/WGYK160DG9 WGYG140DG6/WGYK160DG9
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Външно тяло Външно тяло Хидравличен модул

648

18
40

698 103

18
50

43

630
599
576

644

Изглед отпред Страничен изглед

35
2

45
.4

32
0

395

540 125

Конденз Ø20

20 790

62
0

20

62 290

WOYA060LFCA/WOYA080LFCA WOYA100LFTA

77900

83
0

21

33031 12

650

40
0

Изглед отпредИзглед отпред
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Страничен изгледСтраничен изгледСтраничен изглед

Модел
Хидравличен модул WGYG140DG6 WGYG140DG6 WGYK160DG9 WGYK160DG9 WGYK160DG9

Външно тяло WOYG112LCTA WOYG140LCTA WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA

Капацитет 11 14 11 14 16

7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

10.80 13.50 10.80 13.50 15.17
Консумация 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
COP 4.25 4.18 4.30 4.22 4.10

2°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

10.77 12.00 10.77 13.00 13.50
Консумация 3.44 3.87 3.40 4.15 4.34
COP 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11

-7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

10.80 12.00 10.80 13.00 13.50
Консумация 4.32 5.08 4.28 5.18 5.40
COP 2.50 2.36 2.52 2.51 2.50

Отоплителни характеристики *2 

Температура °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Клас енергийна ефективност A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+
Номинална отоплителна мощност (Prated) kW 9 11 11 13 9 11 11 13 13 14

Сезонна енергийна ефективност на отопление (ηS) % 109 151 113 148 112 154 117 150 117 149

годишна консумация kWh 6842 6062 8041 6824 6669 5930 7803 6738 9062 7408

Ниво на звукова мощност
хидравличен модул

dB (A)
46 46 46 46 46

Външно тяло 68 69 69 68 70 68 71
Характеристики на БГВ *2 

профил L
Клас на енергийна ефективност A
Енергийна ефективност (ηwh) % 88
годишна консумация kWh 1166
Характеристики на хидравличния модул
Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz 3 N 400 V  50 Hz
Размери ВхШхД mm 1,840× 648 × 698
Тегло (нетно) kg 152
Водна циркулация Мин./Макс. L/min 19.5/39.0 24.4/28.7 19.5/39.0 24.4/48.7 27.4/54.8
бгВ капацитет L 190
Капацитет на Нагревателя за топла вода kW 1.5
Капацитет на разширителния съд L 12
Температура на изходящата вода Макс. °C 60
Диаметър на водната тръба подаваща/връщаща mm Ø 25.4/Ø 25.4
Диаметър на тръбата за гореща вода mm Ø 19.05
Допълнителен нагревател Капацитет mm 6.0(3.0kW × 2бр.) 9.0(3.0kW × 3бр.)
Характеристики на външното тяло
Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz 3 N  400 V  50 Hz
Напрежение Макс. A 22.0 25.0 8.5 9.5 10.5
Размери ВхШхД mm 1,290 × 900 ×330
Тегло (нетно) kg 92 99
Фреон (потенциал на глобално затопляне) R410A
Фреон заряд kg 2.50
Дозареждане с фреон g/m 50

Свързващи тръби

Диаметър
Течна фаза

mm
Ø 9.52

газова фаза Ø 15.88
Дължина Мин./Макс. m 5/20
Дължина (предварително заредена) m 15
Денивелация Макс. m 15

Работен диапазон Отопление °C -25 до 35

Модел
Хидравличен модул WGYA050DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6

Външно тяло WOYA060LFCA WOYA060LFCA WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Капацитет 5 6 8 10

7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

4.50 6.00 7.50 10.00
Консумация 0.996 1.41 1.84 2.49
COP 4.52 4.27 4.08 4.02

2°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

4.50 4.95 5.65 7.70
Консумация 1.39 1.53 1.78 2.47
COP 3.24 3.24 3.17 3.12

-7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

4.10 4.60 5.70 7.40
Консумация 1.47 1.74 2.23 2.97
COP 2.79 2.64 2.56 2.49

Отоплителни характеристики *2 

Температура °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Клас енергийна ефективност A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++
Номинална отоплителна мощност (Prated) kW 4 4 5 5 6 7 8 8

Сезонна енергийна ефективност на отопление (ηS) % 115 169 115 169 118 156 113 155

годишна консумация kWh 3026 2160 3180 2505 3886 3375 5415 4415

Ниво на звукова мощност
хидравличен модул

dB (A)
46 46 46 46

Външно тяло 65 60 65 63 65 69 68 69
Характеристики на БГВ *2 

профил L
Клас на енергийна ефективност A+
Енергийна ефективност (ηwh) % 120
годишна консумация kWh 880
Характеристики на хидравличния модул
Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz
Размери ВхШхД mm 1,840× 648 × 698
Тегло (нетно) kg 152
Водна циркулация Мин./Макс. L/min 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/27.1 18.1/36.1
бгВ капацитет L 190 190
Капацитет на Нагревателя за топла вода kW 1.5 1.5
Капацитет на разширителния съд L 12 12
Температура на изходящата вода Макс. °C 55
Диаметър на водната тръба подаваща/връщаща mm Ø 25.4/Ø 25.4
Диаметър на тръбата за гореща вода mm Ø 19.05
Допълнителен нагревател Капацитет mm 6.0(3.0kW × 2бр.)
Характеристики на външното тяло
Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz
Напрежение Макс. A 11.0 12.5 17.5 18.5
Размери ВхШхД mm 620 × 790 ×290 830 × 900 ×330
Тегло (нетно) kg 41 42 90
Фреон (потенциал на глобално затопляне) R410A
Фреон заряд kg 1.10 1.40 1.80
Дозареждане с фреон g/m 25 40

Свързващи тръби

Диаметър
Течна фаза

mm
Ø 6.35 Ø 9.52

газова фаза Ø 12.70 Ø 15.88
Дължина Мин./Макс. m 5/30
Дължина (предварително заредена) m 15
Денивелация Макс. m 20

Работен диапазон Отопление °C -25 до 35

*1. Стойностите на отоплителната мощност / консумация / COP се основава на измерване по стандарт 
EN14511. потребителската среда, настройките на отоплителната инсталация, стайна температура, и 
корекциите, в реална среда може да са различни стойностите, показани в таблиците.

*2. цялата информация за енергийната ефективност са достъпни и могат да се изтеглят от  
www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html
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Характеристики

ХараКТерИСТИКИ И раЗмерИ   Моноблок 

Модел
Хидравличен модул WSYP100DG6

Външно тяло WPYA050LG WPYA080LG WPYA100LG

Капацитет 5 8 10

7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

5.00 8.00 10.00

Консумация 1.19 1.78 2.30

COP 4.20 4.50 4.35

2°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

3.65 4.35 4.90

Консумация 1.07 1.23 1.44

COP 3.40 3.55 3.40

-7°C/35°C подово отопление *1

Отоплителна мощност
kW

3.55 7.10 8.00

Консумация 1.38 2.93 3.32

COP 2.57 2.42 2.41

Отоплителни характеристики *2

Температура °C 55 35 55 35 55 35

Клас енергийна ефективност A+ A++ A+ A++ A+ A++

Номинална отоплителна мощност (Prated) kW 4 4 6 7 7 8 

Сезонна енергийна ефективност на отопление (ηS) % 118 171 123 168 118 167 

годишна консумация kWh 3055 1952 3828 3580 4491 3700 

Ниво на звукова мощност Външно тяло dB (A) 62 61 65 68

Характеристики на хидравличния модул

Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz

Размери ВхШхД mm 803 × 450 × 457

Тегло (нетно) kg 40

Капацитет на буферния съд L 22

Капацитет на разширителния съд L 12

Диаметър на водната тръба подаваща/връщаща mm Ø 25.4/Ø 25.4

Допълнителен нагревател Капацитет kW 6.0(3.0kW × 2бр.)

Характеристики на външното тяло

Захранващо напрежение 1 Ø  230 V  50 Hz

Размери ВхШхД mm 675 × 825 × 300 882 × 850 × 330

Тегло (нетно) kg 49 72

Напрежение Макс. A 10.9 15.2 17.5

Водна циркулация Мин./Макс. L/min 5.0/20.0 10.0/30.0

Диаметър на водната тръба подаваща/връщаща mm Ø 19.05/Ø 19.05 Ø 25.4/Ø 25.4

Фреон (потенциал на глобално затопляне) R410A 

Фреон заряд kg 1.05 1.72

Температура на подаващата вода Макс. °C 55

Работен диапазон Отопление °C -20 до 35

*1. Стойностите на отоплителната мощност / консумация / COP се основава на измерване по стандарт 
EN14511. потребителската среда, настройките на отоплителната инсталация, стайна температура, и 
корекциите, в реална среда може да са различни стойностите, показани в таблиците.

*2. цялата информация за енергийната ефективност са достъпни и могат да се изтеглят от  
www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html
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58 59

функция за оценка Създаване на потребителски проектни файлове

Софтуерно обновление

СОфТУер 
ЗА пОДбОР • Софтуерът автоматично избира оборудването въвеждайки 

само няколко фактора, като региона, където ще се монтира 
оборудването, необходимата мощност за отопление и начин на 
отопление.

• Преноса в мощността на оборудването при всякакви външни 
температурни условия и/или когато е включен допълнителен 
нагревател може лесно да се създаде с този софтуер.

Софтуерът автоматично осигурява графики на месечните 
операционни разходи, обем на СО2 емисиите, сравнение на 
разхода с други източници на отопление и други данни, които 
позволяват на потребителя с един поглед да види финансовите 
ползи от избора на WATERSTAGE оборудване.

цялата конфигурация на системата може да се прегледа и 
модифицира след като се изберат телата. Едновременно 
се показват изображения и списък на оборудването, което 
предотвратява грешки при избора. 

• Видимите изображения на опционалните части позволяват 
правилна конфигурация на системата.

• Всички подходящи опционални части се избират автоматично в 
случай че системата изисква няколко устройства.

Софтуерът автоматично предоставя очаквания разход на 
цялата WATERSTAGE система, не само на оборудването, но и на 
опционалните части.

Редица видове документи могат да се принтират или съхранят като 
файл – списък на оборудването, схема на системата, таблица за 
очаквани разходи и CAD данни. Тази функция също така позволява 
да промените стандартния шаблон на документите.

базата с данни може да се обнови автоматично през FTP чрез 
съответната функция. 

Избор на модел с детайлна техническа 
информация

Новият софтуер на Fujitsu General за 

WATERSTAGE осигурява автоматична 

комбинация на оборудване 

въвеждайки само няколко 

параметъра. Софтуерът се поддържа 

на няколко езика и има функция за 

автоматично обновяване.
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