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Moduł wewnętrzny Aurea M charakteryzuje się 
nowoczesnym designem, lekką konstrukcją  
i kompaktową obudową. Pompa ciepła uzyskuje 
temperaturę wody zasilającej do 55°C bez wyko-
rzystania grzałek elektrycznych w całym zakresie  

temperatury pracy. Obsługuje 2 niezależne obiegi 
grzewcze, pozwala więc na zastosowanie ogrze-
wania podłogowego lub grzejnikowego (o niskiej 
temperaturze zasilania 40°C). Dedykowany sys-
tem sterowania Siemens umożliwia zdalne, za-
awansowane zarządzanie pracą pompy ciepła. 
System uwzględnia wszystkie tryby pracy oraz 
funkcje termostatu/elektroniki w celu zapewnie-
nia optymalnej równowagi pomiędzy komfortem 
cieplnym a oszczędnością energii. 
wybrane funkcje regulacji:
- automatyczny system ochrony antybakteryjnej 
antilegionellose®,
- program suszenia nowej posadzki (jastrych),
- funkcja szybkiego ładowania c.w.u.,
- autoadaptacja krzywej grzewczej,

Atlantic proponuje rozwiązanie 
w postaci monoblokowej pompy 
ciepła Aurea M typu powietrze/
woda, która jako źródło ciepła 
pobiera energię zawartą  
w powietrzu atmosferycznym  
i wykorzystuje ją do ogrzewania 
pomieszczeń oraz do 
podgrzewania wody użytkowej. 
Produkcja ciepła możliwa jest 
nawet wówczas, gdy temperatura 
powietrza na zewnątrz spada 
do -20°C. Pompy ciepła Aurea 
M wyróżniają się stosunkowo 
wysokim współczynnikiem 
wydajności cieplnej COP ≥ 4 oraz 
charakteryzują się wyjątkowo cichą 
pracą. Mogą one współpracować  
z innymi źródłami ciepła, takimi jak 
układy solarne, kotły elektryczne, 
olejowe, gazowe etc.

AureA M – Monoblok inny niż wszystkie
Przyjazna dla instalatora – nie wymaga konieczności obsługi czynnika chłodniczego

Charakterystyka aurea M

• Gama modeli 5, 8, 10,16 kW.
• Bardzo wysoki współczynnik 

efektywności COP > 4 dla całej gamy 
produktów (temp. wody 30/35°C  
i temp. zewn. 7°C).

• Bardzo zaawansowany system 
sterowania firmy Siemens.

• Zintegrowana opcja chłodzenia.
• Urządzenie typu split o wysokiej 

wydajności i niskim poziomie hałasu 
(±40 dB).

• Sprężarka typu SCROLL izolowana 
akustycznie i termicznie.

• Wbudowana regulacja VPAM 
umożliwiająca płynną 30-stopniową 
modulację prędkości sprężarki  
w zakresie 16-100%.

• Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej 
o bardzo dużej wydajności.

http://www.instalreporter.pl
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fabrycznie, szczelnie i hermetycznie – nie wy-
maga więc ingerencji instalatora. Automatyka 
sterująca jego pracą (VPAM) umożliwia płynną 
pracę sprężarki z wykorzystaniem 30-stopnio-
wego systemu modulacji mocy. Dzięki najno-
wocześniejszym rozwiązaniom technicznym 
zewnętrzny moduł charakteryzuje bardzo ci-
chą pracą, generującą hałas na poziomie około 

40 dB(A). Automatyczny system odszraniania 
zapewnia poprawną pracę w każdych warun-
kach pogodowych.
Pompa ciepła Aurea M ma sprężarkę spiralną 
o wysokim stopniu efektywności, w pełni her-
metyczną.
Aurea M napełniona jest fabrycznie czynnikiem 
chłodniczym R410A – o bardzo wysokiej sprawno-
ści i wysokim ciśnieniu pracy (np. w trybie grza-
nia ok. 35 bar), przyjaznym ekologicznie (bezfre-
onowym, niepalnym i biodegradowalnym).
Pompa charakteryzuje się wysokim współczyn-
nikiem uzysku energetycznego COP > 4, wartość 
wyliczona zgodnie z normą EN 14511 dla para-
metrów temperatury 7/35°C.
Pompy typu powietrze/woda, jak Aurea M, 
największą efektywność osiągają we współpracy 
z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, 
takimi jak ogrzewanie podłogowe, ścienne czy 
sufitowe. Mogą też współpracować z systema-
mi grzejników wodnych lub klimakonwektorami.
wówczas system nie tylko ogrzewa dom, ale 
również odgrywa rolę klimatyzatora, który latem 
chłodzi pomieszczenia mieszkalne.
Dla zapewnienia odpowiedniego zapotrze-
bowania ciepło podczas niskiej temperatury 
zewnętrznej pompa ciepła może być wspoma-
gana dodatkowym urządzeniem w postaci grzał-
ki elektrycznej (6 kW).

- automatyczna praca w trybie lato/zima,
- regulacja krzywej grzewczej budynku,
- zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycz-
nej (np. zasobnik c.w.u.),
- diagnostyka parametrów pracy, 
- diagnostyka usterek.
Urządzenie pracuje w systemie rewersyjnym umoż-
liwiającym automatyczne przejście urządzenia  
z trybu grzania do trybu chłodzenia i odwrotnie. 

Przez cały rok gwarantuje więc komfort na naj-
wyższym poziomie – ciepło zimą, chłód latem.
Moduł zewnętrzny składa się z wysokowydaj-
nego, płytowego wymiennika ciepła, sprężar-
ki, parownika o dużej powierzchni wymiany 
ciepła, wentylatora oraz zaworu rozprężnego. 
Cały moduł izolowany jest akustycznie oraz 
termicznie. Układ chłodniczy wykonany jest 

DlaCzego Marka atlaNtIC?

Po pierwsze dlatego, że w firmie Atlantic w pierwszej kolejności liczy się klient – nie tylko od-
biorca końcowy, lecz także instalator oraz przedstawiciel serwisu. 
Dbamy o klienta jeszcze przed tym, zanim dokona on zakupu urządzenia. Dzięki własnemu, 
bardzo zaawansowanemu programowi PROJIPACK optymalnie dobierzemy nie tylko samo 
urządzenie, ale również niezbędny osprzęt. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ dobranie 
zbyt małej mocy pompy lub jej przewymiarowanie może prowadzić do zwiększonych pobo-
rów energii elektrycznej, co podniosłoby ogólny bilans ogrzewania.
w pakiecie klient otrzymuje raport z doboru, zawierający wstępny kosztorys, projekt insta-
lacji oraz szacunkowe koszty eksploatacji. Nie obciążamy klienta końcowego kosztami zwią-
zanymi z pierwszym uruchomieniem urządzenia.

Pane sterowania
pompy ciepła Aurea M

Moduł komunikacyjny
OZW 672
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Centrala komunikacyjna Siemens OZW 672 w połączeniu  
z automatyką Aurea M umożliwia zdalne zarządzanie pracą 
pompy ciepła z wykorzystaniem przeglądarki internetowej 
i oprogramowania Climatix IC - Remote Servicing System

bufor (16 L)

czujnik przepływu

czujnik ciśnienia

płyta 
główna

naczynie 
zbiorcze

zaawansowany 
programator

manometr

138 / KATALOG 2019 

MODUŁ WEWNĘTRZNY
•  Nowoczesny design
•  Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa
•  Wysoka sprawność zgodna z normą EN 14825
•  Temperatura wody zasilającej do 55ºC

bez wykorzystania grzałek elektrycznych
w całym zakresie temperatur pracy

•  Obsługa 2 niezależnych obiegów grzewczych
pozwalająca na zastosowanie ogrzewania
podłogowego lub grzejnikowego (o niskiej
temperaturze zasilania +40ºC)

•  Dedykowany system sterowania Siemens
z programem czasowym ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody, regulacją
pogodową, diagnostyką parametrów pracy, 
diagnostyką usterek

•  Niski poziom hałasu
•  Zasilanie 1-fazowe

MODUŁ ZEWNĘTRZNY
•  Sprężarka typu SCROLL o wysokim

stopniu efektywności oraz niskim
poziomie hałasu

•  Płynna 30-stopniowa modulacja
prędkości sprężarki

•  Ekologiczny czynnik roboczy R410A
•  Parownik o dużej powierzchni wymiany

ciepła
•  Automatycznysystem odszraniania
•  Wysokowydajny, płytowy wymiennik

ciepła
•   Rozbudowany układ hydrauliczny 

ułatwiający instalację pompy

PROSTOTA I  WYDAJNOŚĆ

Pane sterowania
pompy ciepła Aurea M

Moduł komunikacyjny
OZW 672

CENTRALA KOMUNIKACYJNA SIEMENS OZW 672 
w połączeniu z automatyką AUREA M umożliwia zdalne 
zarządzanie pracą POMPY CIEPŁA z wykorzystaniem 
przeglądarki internetowej i oprogramowania  
Climatix IC - Remote Servicing System.
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KLASA ENERGETYCZNA

A++35ºC

A+55ºC

silnik elektryczny  
o zmiennej
prędkości

wentylator o wysokiej 
sprawności i niskim 
poziomie hałasu

obudowa zewnętrzna 
zabezpieczona 
antykorozyjnie

płyta główna

zawór 4-drogowy

sprężarka 
inwerterowa 
izolowana 

akustycznie
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