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n Clasa de eficiență energetică la temperatură medie: A +++  (35’C) și A ++   
(55’C)

n Puteri disponibile: 4 Puteri cu agent frigorific R32 monofazat: 6-8-12-16 kW și 2 
Puteri cu agent frigorific R32 trifazat: 12-16 kW

n Producția de apă caldă menajeră: până la 60’C

n Compresor: inverter DC rotativ ermetic cu injecție de abur, complet cu protecție   
termică

n Supapă de expansiune: electronică

n Circuit frigorific cu economizor.

n Baterie schimb de căldură de apă: cu plăci din oțel inoxidabil, complet cu 
încălzitor antigel.

n Baterie schimb de căldură pe partea de aer: cu baterie cu aripioare cu cupru 
țevi și aripioare din aluminiu-mangan cu tratament anticoroziv Golden Fin, în 
rășină epoxidică și tratament hidrofil.

n Ventilator elicoidal cu motoare DC fără perii echipate cu protecție termică 
internă, grile de protecție de siguranță și dispozitiv electronic proporțional pentru 
reglarea continuă a vitezei de rotație a ventilatoarelor.

n Sonda de temperatură a aerului ambiant de la distanță, pentru gestionarea 
unității pe set-point-ul ambiental.

n Structură: din tablă de oțel zincat, complet cu tavă de condens și rezistență la 
antigel la baza unității.

n Agent frigorific: R32*

n Limite de funcționare: -25’C + 48’C.

n Sonda de aer extern integrată în unitate.

n Certificat Eurovent

Pompa de căldură Sherpa S1 E Monobloc aer-apă, 
cu agent frigorific R32 

Compatibil cu:

Pompa de căldură Sherpa S1 E 

Monobloc aer-apă, funcționează 

cu agent frigorific R32 care are 

un impact redus asupra mediului, 

este ideală pentru a gestiona 

confortul casei pe tot parcursul 

anului. Nu arde  combustibil fosil 

doar folosește energia verde 

prezentă în aer și o transferă 

eficient în locuința dvs. Pentru 

fiecare kW de energie electrică 

consumată, produce peste 4 kw 

de energie termică: asta 

înseamnă că 75% din energia 

folosită este gratuită, 

regenerabilă și curată
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Caracteristici:



TEHNOLOGIE COMPACTĂ

Unitate compactă și dimensiuni reduse. Unitățile SHERPA sunt echipate cu un 
singur ventilator.

APĂ CALDĂ MENAJERĂ LA 60°C

Apa caldă menajeră este disponibilă la temperaturi până la 60°C.

REFRIGERANT CU GWP SCĂZUT

Toate unitățile SHERPA utilizează agentul frigorific R32, caracterizat printr-o eficiență 
mai mare și un efect de seră redus cu aproape 70% (comparativ cu R41DA).

PANOU DE COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ
 
Panou de comandă cu ecran tactil, cu cablu de conectare de 8 m. Modul Wi-Fi 
integrat pentru gestionarea pompei de căldură prin smartphone și tabletă.cu o 
aplicație dedicată (Ewpe).

TEHNOLOGII REGENERABILE

SHERPA folosește căldura din aer și transferă la terminalele de sistem într-un mod 
eficient. Pentru fiecare kW de energie electrică consumat, SHERPA e capabilă să 
producă peste 4 kw de energie termică. Acest lucru înseamnă că 75% din energie e 
gratuită, regenerabilă și ecologică.
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Comandă de la distanță prin aplicația Ewpe

Pompa de căldură poate fi controlată de la distanță de pe tabletă și Smartphone 
datorită modulului Wi-Fi (pentru a fi conectat cu un router wireless). Aplicația „Ewpe” 
poate fi descărcată gratuit din magazinele Google și Apple, ceea ce permite controlul 
pompei de căldură prin Cloud.
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Componente:

Circuit de agent frigorific reversibil.

Panou electric.

Comutator de debit.

Compresor rotativ invertor DC.

Schimbător de căldură cu plăci.

Circulator cu raza variabilă.

Vas de expansiune (2 sau 3 litri).

n Panou de comandă cu ecran tactil standard, cu cablu de 

conectare de 8 m. Modul Wi-Fi integrat pentru gestionarea 

funcțiunilor pompei de căldură prin smartphone și tabletă cu 

aplicația dedicată (Ewpe).
n Gestionarea supapei de deviere cu 3 căi pentru producția de 

ACM.
n Gestionarea supapei de pornire / oprire cu 2 căi pentru 

interceptarea unei părți din sistem.
n Gestionarea sursei de căldură auxiliare sau suplimentare.
n Funcția de încălzire rapidă a apei.
n Funcția ciclului anti-legionela, programabilă cu temporizator de 

activare.
n Funcționare în modul silențios programabil cu temporizator.
n Modul de vacanță și funcția antigel.
n Funcție de modul dependent de vreme (control climatic).
n Administrare prin termostat de cameră, ca alternativă la 

atingerea panoului de comandă.

Tehnologia Inverter Olimpia Splendid vă 

aduce economie de energie de până la 30% Apă caldă menajeră
la 60°C

Caracteristici panou de comandă cu ecran tactil:



MONOBLOC
S1 E 6

MONOBLOC
S1 E 8

MONOBLOC
S1 E12

MONOBLOC
S1 E 12T

MONOBLOC
S1E16

MONOBLOC
S1 E 16T

Unitate externă Cod 02021 02022 02023 02024 02025 02026

Schimbător de căldură Plăci brazate Plăci brazate Plăci brazate Plăci brazate Plăci brazate Plăci brazate

Cap. încălzire (a) kW 6,00 7,50 12,00 12,00 15,50 15,50

COP (a) W/W 5,00 4,60 4,55 4,55 4,31 4,31

Cap. încălzire (b) kW 6,00 7,50 12,00 12,00 15,50 15,50

COP (b) W/W 3,85 3,75 3,45 3,45 3,30 3,30

Cap. răcire (c) kW 5,80 6,80 11,00 11,00 14,50 14,50

EER (c) W/W 4,40 4,39 4,30 4,30 3,80 3,80

Cap. răcire (d) kW 4,00 5,00 9,50 8,50 13,00 13,00

EER (d) W/W 3,10 3,03 3,05 3,05 2,75 2,75

Clasa de ef. energ. încălzire35°/55 °C

Presiunea sonoră încălzire (e) dB(A) 56 56 57 57 57 57

Puterea sonora încălzire (e) dB(A) 64 65 69 69 72 72

Presiunea sonoră răcire (f) dB(A) 54 54 55 55 55 55

Puterea sonoră răcire (f) dB(A) 66 67 70 70 73 73

Cap. vas expansiune l 2 2 3 3 3 3

Alimentare V/ph/ Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50

Aborbția max. curent A 10 10 19 12 19 12

Conexiuni hidraulice ” 1 1 1 1 1 1

Agent frigorific (g) R32 R32 R32 R32 R32 R32

Greutate agent frigorific Kg 0,87 0,87 2,2 2,2 2,2 2,2

Dimensiuni (L/l/H) mm 1150/345/758 1150/345/758 1200/460/878 1200/460/878 1200/460/878 1200/460/878

Greutate brut kg 109 109 166 166 166 166

Greutate Net kg 96 96 151 151 151 151

(a) Mod de încălzire, temperatura apei de intrare / ieșire 30 ° C / 35 ° C, temperatura aerului exterior 7 ° C b.s. / 

6 ° C b.u.

(b) Mod de încălzire, temperatura apei de intrare / ieșire 40 ° C / 45 ° C, temperatura aerului exterior 7 ° C b.s. / 

6 ° C b.u.

(c) Mod de încălzire, temperatura apei de intrare / ieșire 23 ° C / 18 ° C, temperatura aerului exterior 35 ° C

(d) Mod de răcire, temperatura apei de intrare / ieșire 12 ° C / 7 ° C, temperatura aerului exterior 35 ° C

(e) Moduri de încălzire: temp. de intrare / ieșire. a apei din schimbătorul de apă de răcire la 47 ° C / 55 ° C, cu 

aerul de intrare în schimbătorul de aer de răcire la 7 ° C d.b./6°C w.b.

(f) Mod de răcire: temp. apă de intrare / ieșire din evaporator 12/7 ° C, aer intrând în condensator la 35 ° C

(g) Echipamente sigilate ermetic care conțin gaze fluorurate cu un GWP echivalent de 675

COD DESCRIERE
B0622 Kit valvă cu 3 căi pentru apă caldă menajeră

-dimensiuni compacte
-control două puncte

B0916 Kit valvă cu 3 căi pentru apă caldă menajeră
-dimensiuni compacte
-control două puncte

B0866 Kit panou de control extensibil la 15 m distanță
15 metri pentru a conecta cu unitatea externă (8 metri standard)

Date tehnice

Accesorii
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Pompa de căldură SHERPA MONOBLOC S1 E (încălzire și răcire; producție de apă caldă menajeră la 
temperaturi ridicate); pentru ventiloconvectoare; Integrare ACM cu panouri solare termice.

Pompa de căldură SHERPA MONOBLOC S1 E (încălzire și răcire; producție de apă caldă menajeră la 
temperaturi ridicate); pentru ventiloconvectoare; Integrare ACM cu panouri solare termice și rezervor integrat 
pentru instalația de răcire.

SCHEME DE MONTAJ:
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