
Toplotne črpalke DVM, rešitve za večje objekte do 80 °C
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Samsung DVM Hydro HE

LASTNOSTI
Hladilne zmogljivosti: 14,0 / 28,0 / 44,8 kW 
Ogrevalne zmogljivosti: 16,0 / 31,5 / 50,4 kW 
Odtis: 518 mm Š x 330 mm D
Višina: 627 mm   
Razpon zvočnega tlaka: 27 - 31 dB (A)  

 

DVM Hydro HE zagotavlja vodo pri srednji temperaturi 50 °C. Z njo lahko 
tudi hladimo. Uporablja se za priklop na talno ogrevanje, konvektorje in 
nizkotemperaturne radiatorje. Ne glede na vaše zahteve obstaja popolna 
rešitev, ki ustreza vašim zahtevam.
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Samsung DVM Hydro HT

Zanesljivo 
delovanje 

tudi pri
nizkih 

temperaturah.

LASTNOSTI
Ogrevalne zmogljivosti: 16,0 / 25 kW 
Odtis: 518 mm Š x 330 mm D 
Višina: 1.210 mm  
Razpon zvočnega tlaka: 42 dB (A)  

 

Proizvodnja tople vode s tehnologijo dveh kompresorjev zagotavlja izjem-
no nizke stroške ogrevanja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.

Pri ogrevanju sanitarne tople vode v javnih objektih se brez uporabe do-
datnih električnih grelnikov zagotavlja pogoj za preprečevanje razvoja le-
gionele, saj zmore enota ogreti vodo na 80 °C. 



SAMSUNG DVM rešitve

Ali imate večji objekt, kot je gostišče, manjši hotel ali večjo stano-
vanjsko hišo in ne najdete dovolj velike toplotne črpalke? Nimate 
mojstrov za izvedbo? Samsung DVM sistem ima rešitev!
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Rešitev s sistemom DVM HE in HT

Za lažjo predstavo poglejmo nekaj praktičnih primerov rešitve s sistemo-
ma Samsung DVM HYDRO HE in HT. 

Rešitev s sistemom DVM HYDRO HE (High Efficiency) 

Primerna je za objekte, kjer je potreba po temperaturi do 50 °C, torej 
pri uporabi talnega ogrevanja, konvektorjev in nizkotemperaturnih radi-
atorjev. Na voljo so enote z močjo 16 kW, 32 kW in 51 kW, ki imajo tudi 
možnost hlajenja, seveda če so vgrajeni konvektorji ali talno ogrevanje.
Primer uporabe:
• Gostišče velikosti 500 m2, vgrajeni nizkotemperaturni radiatorji, po-

raba olja 10.000 l letno, temperaturni režim do 50 °C. Vgradi se mod-
el moči 50,4 kW, ki letno porabo zniža na manj kot 4.000 €.

• Manjši hostel s konvektorskim ogrevanjem (35 °C do 45 °C), velikosti 
300 m2, poraba plina 5.000 m3. Potrebna moč 28 kW, letna poraba 
se zniža na okoli 2.000 €. Vgradi se model moči 31,5 kW, s katerim 
poleti tudi hladimo.

Rešitev s sistemom DVM HYDRO HT (High temperature) 

Sistem DVM HT je primeren za ogrevanje starejših objektov, ki so slabo 
izolirani ali pa izolacije niti ni. Prav tako je sistem DVM HT izjemno upora-
ben za ogrevanje sanitarne tople vode, saj ogrevalno vode segreje do 80 
°C brez uporabe dodatnih grelnikov, celo pri zunanji temperaturi -15 °C. 
Dobavljiv je v močeh 16 in 25 kW. 
Primer uporabe:
• Ogrevanje sanitarne vode v večstanovanjskem bloku, poraba olja 

4.000 EUR letno, izberemo 16 kW enoto, ki bo stroške znižala na vse-
ga 1.500 EUR letno.

• Ogrevanje neizoliranega gostišča z radiatorji in porabo tople san-
itarne vode, kjer se uporablja UNP. Letni stroški se iz 7.000 EUR 
znižajo na vsega 2.000 EUR, uporabimo enoto z močjo 25 kW.     
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Samsungov sistem DVM Hydro je na voljo v dveh različicah za različne po-
trebe uporabnikov. DVM Hydro HE zagotavlja vodo pri srednji temperatu-
ri 50 °C, napredna tehnologija Cascade Cycle sistema DVM Hydro HT pa 
vodo segreje do 80 °C. 

Enostavna namestitev
Samsungov sistem DVM Hydro lahko uporabljate samostojno ali v kom-
binaciji z različnimi notranjimi enotami, ki lahko ogrevajo in hladijo (samo 
sistem HE).

Enostavno upravljanje – individualno ali centralno
Samsungov sistem DVM Hydro lahko upravljate neodvisno ali centralno 
skupaj z različnimi Samsungovimi sistemi DVM. Za samostojno uporabo 
na posameznih mestih ima lasten nadzorni sistem, uporaba Samsungov-
ega upravljalnika DVM S pa omogoča integracijo v različne sisteme DVM.

Izberite svoj sistem ogrevanja

Senzor temperature 
sanitarne vode

Sobni 
termostat

Električni 
grelnik

2-smerni 
ventil

3-smerni 
ventil

Samsung DVM S centralni upravljalnik Samsung DVM Hydro

Zunanje enote

Notranje enote
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Model Enota AM160FNBDEH AM320FNBDEH AM500FNBDEH

Grelna kapaciteta kW 16 31,5 50,4
Hladilna kapaciteta kW 14 28 44,8
Potrebni pretok vode (maks) litrov/min 48 92 150
Senzor pretoka (min) litrov/min 20 30 50
Vodna povezava Palec/inch 1 1 (11/4)
Plinska povezava - tekočinska stran Palec/inch (3/8) (3/8) (1/2)
Plinska povezava - plinska stran Palec/inch (5/8) (7/8) (1.1/8)
Nivo zračnega tlaka - ogrevanje dB(A) 26 27 30
Nivo zračnega tlaka - hlajenje dB(A) 27 28 31
Dimenzije mm 518 x 627 x 330
Teža kg 29 30 40
Napetost V 220-240
Frekvenca Hz 50
Priporočene varovalke A 5 5 5
Območje delovanja - hlajenje °C 5~30
Območje delovanja - ogrevanje °C 20~50

Specifikacije Samsung DVM Hydro HE 

Model Enota AM160FNBFGB AM250FNBFGB

Grelna kapaciteta kW 16 25
Potrebni pretok vode (maks) litrov/min 23 36
Senzor pretoka (min) litrov/min 12 12
Vodna povezava Palec/inch 1 1
Plinska povezava - tekočinska stran Palec/inch (3/8)
Plinska povezava - plinska stran Palec/inch (5/8)
Nivo zračnega tlaka - ogrevanje dB(A) 42
Dimenzije mm 518 x 1.210 x 330
Teža kg 104
Napetost V 400
Frekvenca Hz 50
Priporočene varovalke A 16,1
Kompresor Hladilno sredstvo R134a
Območje delovanja - ogrevanje °C 25~80

Specifikacije Samsung DVM Hydro HT

Dodatna oprema

MWR-WW00N

Centralni upravljalnik na dotik ima možnost nadzora 
ene ali več naprav in ima naslednje funkcionalnosti:
- reža za SD kartico,
- priklop za RS485 komunikacijo,
- priklop za digitalni terminal (digital output),
- priklop za digitalni terminal (digital output) kot na 
primer požarni senzor,
- napredni urnik.

MWR-WG00*N

Upravljalnik ima velik svetel zaslon in omogoča:
- 2-conski nadzor (na primer radiatorji in talno 
ogrevanje),
- nadzor energije,
- PV povezljivost (Smart Grid).
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Montersko podjetje:

preprosto 
upravljanje

kompaktna
enota

priprava 
vode do 80 °C  

(HT enota)
priprava 

vode do 50 °C  
(HE enota)

delovanje 
do -20 °C  

enostavna 
vgradnja

Leskoškova cesta 11
1000 Ljubljana
+386 820 505 16

Tržaška cesta 40
2000 Maribor
+386 820 502 06

info@samair.si 

www.samair.si Uvoznik in distributer za SAMSUNG

Samsung DVM 
Hydro HT

Samsung DVM 
Hydro HE
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