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toplotne črpalke
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PREDNOSTI OGREVANJA S
TOPLOTNO ČRPALKO 

 ■ Znižanje stroškov za ogrevanje do 80% (s prihranki 
lahko odplačate začetno investicijo),

 ■ letni stroški za ogrevanje lahko znašajo samo 
100,00 EUR (pasivni objekt),

 ■ TČ je primerna za vse vrste ogrevalnih sistemov 
(talno, stensko, radiatorsko, konvektorsko),

 ■ izkoriščate obnovljiv vir energije ter skrbite za     
varovanje okolja,

 ■ neodvisnost od cen nafte ter plina,
 ■ tiho ter zanesljivo delovanje,
 ■ brez škodljivih izpustov v okolje,
 ■ dolga življenjska doba, ter praktično brez 

vzdrževanja,
 ■ enostavna uporaba ter veliko udobje pri rokovanju,
 ■ omogoča tudi hlajenje,
 ■ možnost pridobitve državne subvencije oziroma 

ugodnega kredita,
 ■ ne potrebujete dimnika, ter zalogovnika za gorivo,
 ■ za postavitev potrebujete le manjši prostor.

Bliskovit razvoj toplotnih črpalk sega 20 let nazaj, v dobo velike 

naftne krize, kjer so mnogi proizvajalci iskali rešitve za zamenjavo 

fosilnih goriv v drugih izvorih. Eden od odgovorov je bil uporaba 

odpadne toplote oziroma toplote okolice. S povečanjem ekološke 

zavesti pri potrošnikih ter naraščanjem cen energije, postajajo 

toplotne črpalke kot energetsko učinkovit in okolju prijazen sistem 

za ogrevanje in pripravo tople vode. Z razvojem novih tehnologij, 

izboljšanjem izkoristka delovanja, zmanjšanjem dimenzij in mase, 

se uporaba toplotnih črpalk povečuje. 

Predvideva se, da bodo toplotne črpalke v bodočnosti predstavljale 

osnovne ogrevalne naprave.

Testna komora za TČ ZRAK / VODA.

Testna linija za TČ VODA / VODA in ZEMLJA / VODA DO 100 Kw

Vse kar smo se dogovorili, je držalo. 
Vedno dosegljivi. 

Strokovnost. 
Pripravljenost za razlago.

Valerija K. (Limbuš)

“ “



 ■ Več kot 20 let izkušenj z lastno               
         proizvodnjo ter montažo TČ,

 ■ več kot 20.000 proizvedenih ter  
         montiranih TČ,

 ■ lasten razvoj, domače znanje ter  
         slovenski proizvod,

 ■ uporaba vrhunskih komponent priznanih  
         proizvajalcev (Dixell, Eliwell, Carel,  
         Danfoss, Electrolux, Luve, Copeland,  
         Swep),

 ■ lastne monterske ekipe z ogromno  
         izkušnjami,

 ■ popolna ponudba od svetovanja do  
         zagona,

 ■ veliko izkušenj tudi z velikimi ogrevalno      
         / hladilnimi sistemi (>500 kW).

TERMO SHOP d.o.o.

V podjetju Termo Shop se že od leta 1992 ukvarjamo z razvojem in proizvodnjo 

toplotnih črpalk za ogrevanje objektov in sanitarne vode, hladilnih sistemov za hlajenje 

strojev in hladilnih naprav za vinske kleti ter smo slovenski proizvajalec  z najdaljšo 

tradicijo. Ker je podjetje dejavno še na področju inženiringa, strojnih instalacij ter 

zastopstvu tujih proizvajalcev energetsko varčne opreme, smo se odločili, da bomo 

naš proizvodni program toplotnih črpalk tržili pod samostojno blagovno znamko.

Fleksibilen in strokovno usposobljen kolektiv zaposlenih predstavlja temelje podjetja, 

zgrajene na znanju in izkušnjah, raziskavah in razvoju vrhunske tehnologije. 

V podjetju nudimo strankam kompletno storitev od tehničnega svetovanja ter 

izbire optimalnega sistema do montaže in zagona sistemov po sistemu na ključ. 

Zagotavljamo tudi servis ogrevalnih sistemov po celi Sloveniji, s hitro odzivnostjo za 

vsakršna strokovna popravila in vzdrževalna dela. V podjetju Termo Shop stremimo k 

temu, da stranki ponudimo največ za vloženi denar, ter da ji zagotovimo sistem, ki bo 

stranki ponudil velike prihranke, izkoriščal obnovljive vire energije ter hkrati zmanjšal 

porabo fosilnih goriv in onesnaževanje okolja.

Pri proizvodnji vgrajujemo kakovostne komponente priznanih proizvajalcev, kot 

so: Dixell, Eliwell, Carel, Danfoss, Electrolux, Luve, Copeland, Swep. Še posebej 

je potrebno izpostaviti, da so v vseh naših ogrevalnih toplotnih črpalkah vgrajeni 

kompresorji Copeland Scroll serija ZH, ki so namensko razviti za toplotne črpalke, 

imajo izredno visoka grelna števila ter predstavljajo vrhunec današnjega tehnološkega 

razvoja na tem področju.

Zakaj izbrati ravno nas?

ZAKAJ UPORABITI TOPLOTNO

ČRPALKO ZA CENTRALNO

OGREVANJE?

1. Znižanje stroškov za ogrevanje,
2. TČ je primerna za vse vrste ogrevalnih 

sistemov,
3. skrbite za varovanje okolja,
4. neodvisnost od cen nafte ter plina,
5. dolga obratovalna doba in enostavna 

uporaba,
6. omogoča tudi hlajenje,
7. možnost pridobitve državne subvencije.
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Testna linija za TČ VODA / VODA in ZEMLJA / VODA DO 100 Kw



Kompaktna izvedba brez bojlerja 
z vodno povezavo

Prednosti
 ■  Primerna za povezavo k obstoječemu bojlerju,

 ■ ne potrebuje dodatnega izmenjevalnika na bojlerju, saj se priključi 
neposredno na bojler,

 ■ neomejena dolžina povezave med TČ in bojlerjem,

 ■ postavitev v klet, shrambo ali kurilnico, kjer lahko hkrati koristimo 
hladilni efekt (temperatura v prostoru mora biti med +7 in + 35º C) ,

 ■ avtomatska anti-legionelna zaščita,

 ■ elektronski regulator z časovno nastavitvijo delovanja (timer),

 ■ kvaliteten ploščni prenosnik ter visoko učinkovit kompresor,

 ■ proizvedeno v Sloveniji z več kot 20 letnimi izkušnjami.

Zahteve
 ■ Za obtok ogrevalne vode je potrebna vgradnja obtočne črpalke,

 ■ obvezna je tudi vgradnja varnostnega ventila in raztezne posode,

 ■ toplotna črpalka za povezavo na obstoječi bojler ne potrebuje 

menjevalca,  saj se poveže na hladni ter cirkulacijski vod bojlerja!
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Prednosti
 ■ energetsko varčno
 ■ ekološko prijazno
 ■ minimalni stroški
 ■ uporaba skozi vse leto

 ■ dolga življenjska doba
 ■ po naročilu so dobavljive tudi     

toplotne črpalke večjih moči in 
posebnih izvedb na zahtevo kupca

MODEL Maksimalna 
grelna moč (W) Električna moč (W) Grelno število Priporočen volumen

bojlerja (L)
Dimenzije

d x š x v (mm) Teža (kg)

C2 2150 630 3,40 200 500 x 430 x 550 35

C3 2670 820 3,37 300 500 x 430 x 550 40

C2 HE 2600 650 4,00 200 500 x 430 x 550 35

C3 HE 2900 720 4,02 300 500 x 430 x 550 40

Tehnični podatki

Napetost: 230 V, 50 Hz; Hladivo: R134a, Delovno območje: od + 7 do + 35°C, Navojni priključki vseh vodnih povezav: 3/4” (DN 20). Podatki izmerjeni skladno z EN255-3 (A15 / W15-45), maksimalna 
temperatura ogrete vode je 55°C, pri vključeni funkciji občasnega pregrevanja na preko 60°C.

terMopump

Cenovno najugodnejši, edini z resno izdelano ponudbo 
- ogled lokacije, zavrnitev projektantskega predloga in 

izvedba alternativne rešitve.

Rok M.
“ “
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Kompaktna izvedba z bojlerjem
 ■ Primerna za postavitev v klet, shrambo ali kurilnico, kjer lahko hkrati koristimo 

hladilni efekt (temperatura v prostoru mora biti med +7 in + 35ºC),

 ■ avtomatski anti-legionelni program z uporabo kompresorja (električni grelec ni 

potreben),

 ■ velika izbira različnih izvedenk,

 ■ omogoča hlajenje in razvlaževanje prostorov,

 ■ elektronski regulator z časovno nastavitvijo delovanja (timer),

 ■ v bojler vgrajen predimenzioniran toplotni izmenjevalec za priklop sončnih 

kolektorjev, kotla ali toplotne črpalke za ogrevanje objekta,

 ■ velik uparjalnik, tih ventilator in kakovosten  rotacijski kompresor, ki omogoča 

dolgo življensko dobo,

 ■ za toplotno črpalko optimiziran emajliran bojler s PU izolacijo ter zaščitno  

Mg anodo,

 ■ proizvedeno v Sloveniji z več kot 20 letnimi izkušnjami.

Tehnični podatki

MODEL
Maksimalna 
grelna moč 

(W)

Električna 
moč (W)

Grelno 
število

Volumen 
bojlerja (L)

Površina toplotnega 
izmenjevalca (m2)

Dimenzije
(mm)

Teža (kg) Izvedba

C2/200 (solar) 2150 630 3,40 250 1,1 (1,1 + 0,7) 1900 x 600 130 klasična / solarna

C2/300 (solar) 2150 630 3,40 300 1,2 (1,2 + 0,9) 1870 x 670 155 klasična / solarna

C2/200 HE 2600 650 4,00 250 1,1 1900 x 600 131 visokoučinkovita

C2/300 HE 2600 650 4,00 300 1,2 1870 x 670 156 visokoučinkovita

C2/200 A 2150 630 3,40 250 1,1 1950 x 600 135 voden zrak

C2/300 A 2150 630 3,40 300 1,2 1930 x 670 155 voden zrak

C2/200 AHE 2600 650 4,00 250 1,1 1950 x 600 136 visokoučinkovita in 
voden zrak

C2/300 AHE 2600 650 4,00 300 1,2 1930 x 670 156 visokoučinkovita in 
voden zrak

C2/200 S 2150 630 3,40 250 1,1 1950 x 600 130 ločen uparjalnik

C2/300 S 2150 630 3,40 300 1,2 1870 x 670 150 ločen uparjalnik

Napetost: 230 V, 50 Hz; Hladivo: R134a, Delovno območje: od + 7 do + 35°C, Navojni priključki vseh vodnih povezav: 1” (DN 25), razen cirkulacije, ki je 3/4”. Debelina PU izolacije: 50mm. Podatki 
izmerjeni skladno z EN255-3 (A15 / W15-45), maksimalna temperatura ogrete vode je 55°C, pri vključeni funkciji občasnega pregrevanja na preko 60°C.

Vedno svetujejo, strokovnost, reference, 
držijo se rokov, odpravljanje težav je 

enostavno.

Dragotin Ž. (Ljubljana)
“ “



Izvedba S – ločen uparjalnik
Bojler z agregatom namestimo v kotlovnico uparjalnik pa v prostor, ki ga želimo hladiti. Med 

agregatom in uparjalnikom se izvede plinska ter električna povezava do oddaljenosti maksimalno 

15 m.

Možne so tri izvedbe uparjalnika:
– klasična izvedba (slika 1),

– izvedba z hladilniškim uparjalnikom primeren tudi za montažo pod strop (slika 2) ter,

– izvedba s klimatsko napravo, katero lahko montiramo tudi v stanovanjski prostor (slika 3). 

(slika 3)

(slika 1)

(slika 2)

Izvedba SOLAR – dvojni izmenjevalec

Izvedenke z bojlerji volumna 200 litrov in več so dobavljive tudi 

v izvedbi solar z dvojnim izmenjevalcem v bojlerju (namenjene 

zahtevnim uporabnikom, ki želijo hkrati izkoristiti tri različne 

načine segrevanja sanitarne vode (toplotna črpalka, kotel, 

sončni kolektorji).

Š

V

Toplotna črpalka ima vgrajen visoko učinkovit rotacijski kompresor 

(slika 4), termo ekspanzijski ventil (slika 5) ter energijsko varčen 

ventilator (slika 6) z  EC motorjem.  Energetska učinkovitost je 

višja do 30 % (grelno število do 4,05).

Izvedba HE – visoko učinkovita izvedba

(slika 6)(slika 5)(slika 4)

Izvedba A – voden 
zrak

Omogoča prezračevanje izbranih 

prostorov. Zračni kanali (cevi) so 

speljani od mesta zajema zraka, skozi 

toplotno črpalko, do mesta izpusta. 

Skupna dolžina kanalov ne sme biti 

večja od 10m.

5

terMopump

Stvari potekajo ažurno in kakovostno. Odzivnost 
podjetja je zelo dobra.

Robert M. (Vodja gradbišč gradbenega podjetja)“ “



Izvedba A – voden 
zrak

toplotne črpalke za ogravenje
objektov | terrapump    aQUapump   |

Sonce je neizmeren vir energije, energije, ki je shranjena v 
zemlji, vodi ali zraku. Izkoristite jo in ogromno boste prihranili, 
hkrati pa boste živeli v čistejšem okolju, saj boste pripomogli k 
zmanjševanju emisij CO2 v ozračje.
Toplotna črpalka je ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši način ogrevanja 
prostorov in/ali sanitarne vode. Toplotna črpalka odvzema toploto okoliškemu zraku, vodi 
ali zemlji in z njo ter dodano električno energijo segreva vodo do temperature 55°C ali 
več. Za pogon naprave (kompresorja in ventilatorja) je potrebno vložiti od 20-30% energije 
(električne), 80-70% energije pa pridobimo iz okolice (zastonj). Učinkovitost toplotne 
črpalke predstavlja grelno število, le-to pa je tem večje (večji prihranek) čim višja je 
temperatura vira in tem nižja je ogrevalna temperatura – to pomeni, da so za ogrevanje 
s toplotnimi črpalkami najprimernejši nizkotemperaturni sistemi (talno, stensko, stropno,  
konvektorsko,… ogrevanje), čeprav je toplotne črpalke možno prigraditi tudi k vsem 
obstoječim sistemom!

Napotki za določitev ustrezne toplotne črpalke

Kakšen ogrevalni sistem
naj izberem?

Nižja, kot je potrebna 
temperatura ogrevalne vode v 
sistemu, večje je grelno število 
in s tem večji prihranek. Zvišanje 
temperature ogrevalne vode za 
1°C pomeni povečanje porabe 
za 2,5 %. Najprimernejši sistem 
je torej talno gretje (ki pomeni 
hkrati tudi največje ugodje), 
sledi stensko, konvektorsko in 
radiatorsko ogrevanje. 

V kolikor izberemo radiatorsko 
ogrevanje, potem morajo 
biti radiatorji pravilno 
dimenzionirani na režim 
55/45°C. Vedeti pa moramo, 
da je prihranek pri talnem gretju 
lahko tudi do 30 % večji kot pri 
radiatorskem ogrevanju.

Kakšno moč toplotne
črpalke potrebujem?

Pri novogradnjah so potrebne 
moči ogrevalnih sistemov 
izračunane že v samem projektu. 
Odvisne so predvsem od velikosti 
objekta in od kvalitete izolacije.
Tako pri novogradnjah, z dobro 
izolacijo, potrebne toplotne moči 
TČ praviloma ne presegajo 60 
W/m2 ogrevalne površine.
 
V kolikor pa pri obstoječih 
objektih ni izdelan izračun 
toplotnih potreb, potem lahko le-
te najhitreje izračunamo iz letne 
porabe olja ali plina za ogrevanje. 
Primer informativnega izračuna 
je naveden v spodnji tabeli.

Kateri toplotni vir izbrati - VODO,
ZEMLJO ali ZRAK?

Tistega, ki je na voljo in ima hkrati najvišjo 
povprečno letno temperaturo. Gledano iz 
energetskega stališča je to seveda najprej 
podtalnica, če je na voljo v zadostni količini, 
saj je njena povprečna letna temperatura okoli 
+10°C. S takšnimi sistemi lahko dosegamo 
grelna števila preko 5 ter dosegamo največji 
prihranek. 
Če ni podtalnice, in je na voljo dovolj 
velika prosta površina zemlje, potem lahko 
izberemo ta vir s polaganjem horizontalnega 
zemeljskega kolektorja ali vertikalne 
sonde (dražja izvedba). Z različnimi načini 
polaganja je mogoče kolektor položiti tudi na 
izredno majhni površini. Tu dosegamo grelna 
števila okrog 4. 
Če ni na voljo nič od prej navedenega, nam 
še vedno preostane toplotni vir zrak, ki je 
na voljo v neomejenih količinah. S takšnimi 
sistemi dosegamo letna grelna števila preko 
3,2, na Primorskem pa celo preko 3,6.
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Informativni izračun na osnovi vrste objekta Izračun na osnovi letne porabe

Potrebna moč (W) Vrsta objekta

30

50

80

120

Nizkoenergijska hiša

Novogradnja z dobro izolacijo

Gradnja po letu 1980 z minimalno izolacijo

Starejši objekti brez posebne izolacije

PRIMER A: Za ogrevanje nove dobro izolirane hiše z 200m2 ogrevalne površine (+ sanitarna voda za 4 osebe) potrbujete 
200 m2 x 50 W/m2 +4 x 200 W = 10 kW.

PRIMER B: Na leto porabite 2400 l olja (2400/220 = 10.9 kW). 

Za ogrevanje sanitarne 

vode je potreno 200W / 

osebo dodatne moči.

Nadomestitev obstoječega sistema

Letna poraba olja (l)/ 220 = Q* (kW)

Letna poraba plina (m3) / 220 = Q* (kW)

* Q je potrebna grelna moč toplotne črpalke

Izberemo npr. toplotno črpalko z grelno močjo cca.  10.5 kW

Izberemo npr. toplotno črpalko z grelno močjo cca. 11.0 kW



VIR TOPLOTE – ZEMLJA

ZAHTEVE

PREDNOSTI

Samostojne toplotne črpalke zemlja/voda

Pomembno
Zemljišče kjer je položen zemeljski kolektor ne sme biti pozidano ali 
asfaltirano, ker morajo padavine doseči kolektor (dovajanje toplote zemlje 
do cevi). Pri upoštevanju minimalnih razdalj med posameznimi PE cevmi 
je tudi rast rastlinja na tem zemljišču neokrnjena.

 ■ Priključitev: različne vrste zemeljskih kolektorjev ali 
geosonda.

 ■ Postavitev toplotne črpalke: v prostoru s 
temperaturo nad 0°C.

 ■ Stabilna in ugodna temperatura toplotnega vira.
 ■ Razpoložljivost: vse leto.
 ■ Način ogrevanja: monovalentno, brez dodatnih                                                                                                            

elektro grelcev.
 ■ Možnost ogrevanja ter aktivnega in pasivnega hlajenja. Zelo visoko 

grelno število preko celega leta.

Kot vir toplote se koristi toplota zemlje in sicer preko zemeljskega kolektorja 
položenega na globini od 1,2 do 2m oziroma vertikalne geosonde. Po ceveh 
se pretaka mešanica vode in sredstva proti zmrzovanju. Za pretok mešanice 
skrbi obtočna  črpalka. Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost uporabe 
skozi vso leto brez pomoči kotla. Toplotna črpalka dosega zelo visok 
izkoristek (grelno število od 3,6 do 4,7). Pred nakupom oziroma montažo 
je potrebno preveriti, če je na razpolago dovolj velika površina ob objektu 
(približno od 1 do 2 x ogrevalna površina objekta).

 ■ vgrajena elektronska regulacija za nadzor naprave in upravljanje 
sistema,

 ■ izjemno tihe naprave z zvočno izoliranim ohišjem in 2 x blaženim 
kompresorjem,

 ■ elastično vpetje celotnega hladilnega sistema na ohišje (dvojno 
antivibracijsko vpetje kompresorja) zmanjšuje nihanje sistema in hrup.

 ■ kompaktne dimenzije TČ,
 ■ visoko učinkovit in tih Copeland scroll ZH kompresor namensko razvit 

za TČ,
 ■ optimiran ploščni uparjalnik in kondenzator iz nerjavne pločevine,
 ■ termostatski ekspanzijski ventil,
 ■ enostavno in hitro snemljiv pokrov ohišja omogoča hiter dostop do 

elementov sistema,
 ■ ekološko hladilno sredstvo R 407 C.
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terrapump

Kot prvo sem bil zelo zadovoljen,ker ste 
mi na povpraševanje takoj odgovorili z 
ponudbo-nasprotno sem dal ponudbo 

drugje, pa mi sploh niso odgovorili na e-mail. 
Prepričan sem, da je hiter odziv ključnega 

pomena, to je kakor točnost prihoda na 
delovno mesto, seveda kakor tudi celovita 
ponudba z referencami. Ne nazadnje pa 
sem tudi zadovoljen z vašim opravljenim 

delom, saj sem tudi med drugim priporočil 
vaše storitve stranki.  

Drago N. (Moravci)

“
“



MODEL S0/W35/W50 
(kW)

Grelno 
število S0/W35/W50 

(kW)

Hladilna 

(kW)

Min pretok 
slanice 
(m³/h)

Dimenzije 

slanica

Dimenzije 

ogrevanje 

Dimenzije 
d x š x v 

(mm)

Masa 
(kg)

TERRApump W6 R 6,3 / 5,8 4,5 / 3,1 1,4 / 1,9 4,9 0,98 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

TERRApump W8 R 8,6 / 7,9 4,8 / 3,3 1,8 / 2,4 6,9 1,38 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

TERRApump W10 R 10,9 / 10,0 4,9 / 3,3 2,2 / 3,0 8,7 1,74 1" 1" 660 x 610 x 1170 125

TERRApump W12 R 12,6 / 11,6 4,8 / 3,3 2,6 / 3,5 10,1 2,02 1" 1" 660 x 610 x 1170 140

TERRApump W16 R 15,4 / 14,3 4,8 / 3,3 3,2 / 4,3 12,4 2,48 1" 1" 660 x 610 x 1170 145

TERRApump W18 R 18,3 / 17,0 4,8 / 3,3 3,8 / 5,1 14,7 2,94 1" 1" 660 x 610 x 1170 160

TERRApump W25 R 23,2 / 21,2 4,5 / 3,3 5,2 / 6,4 18,3 3,66 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 220

TERRApump W32 R 32,9 / 30,0 4,8 / 3,5 6,9 / 8,6 26,3 5,26 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 230

TERRApump W40 R 40,0 / 36,5 4,7 / 3,4 8,5 / 10,8 31,8 6,36 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 245

TERRApump W50 R 48,7 / 44,7 4,6 / 3,4 10,5 / 13,2 38,8 7,76 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 260

MODEL S0/W35/W50 
(kW)

Grelno 
število S0/W35/W50 

(kW)

Min pretok 
slanice 
(m³/h)

Dimenzije 

slanica

Dimenzije 

ogrevanje 

Dimenzije 
d x š x v 

(mm)

Masa 
(kg)

TERRApump W6 6,3 / 5,8 4,5 / 3,1 1,4 / 1,9 0,98 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

TERRApump W8 8,6 / 7,9 4,8 / 3,3 1,8 / 2,4 1,38 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

TERRApump W10 10,9 / 10,0 4,9 / 3,3 2,2 / 3,0 1,74 1" 1" 660 x 610 x 1170 125

TERRApump W12 12,6 / 11,6 4,8 / 3,3 2,6 / 3,5 2,02 1" 1" 660 x 610 x 1170 140

TERRApump W16 15,4 / 14,3 4,8 / 3,3 3,2 / 4,3 2,48 1" 1" 660 x 610 x 1170 145

TERRApump W18 18,3 / 17,0 4,8 / 3,3 3,8 / 5,1 2,94 1" 1" 660 x 610 x 1170 160

TERRApump W25 23,2 / 21,2 4,5 / 3,3 5,2 / 6,4 3,66 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 220

TERRApump W32 32,9 / 30,0 4,8 / 3,5 6,9 / 8,6 5,26 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 230

TERRApump W40 40,0 / 36,5 4,7 / 3,4 8,5 / 10,8 6,36 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 245

TERRApump W50 48,7 / 44,7 4,6 / 3,4 10,5 / 13,2 7,76 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 260

MODEL S0/W35/W50 
(kW)

Grelno 
število S0/W35/W50 

(kW)

Min pretok 
slanice 
(m³/h)

Dimenzije 

slanica

Dimenzije 

ogrevanje

Dimenzije 
d x š x v 

(mm)

Masa 
(kg)

TERRApump W15 HE 14,3 / 14,3 4,9 / 3,6 2,9 / 3,9 2,30 1" 1" 660 x 610 x 1170 180

TERRApump W20 HE 20,5 / 19,9 4,7 / 3,5 4,3 / 5,7 2,46 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 190

TERRApump W28 HE 26,4 / 26,7 4,9 / 3,6 5,4 / 7,5 3,20 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1300 260

TERRApump W38 HE 38,3 / 36,8 5,1 / 3,7 7,5 / 10,1 4,68 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 270

HE IZVEDBE

REVERZIBILNE IZVEDBE
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Elek. Napajanje: 380V-50Hz, Min. temp. primarnega medija: -10°C. Max. temperatura predtoka 58°C. Hladivo: R407C
Podatki veljajo za S0/W35/W50 (temperatura na strani toplotnega vira 0°C in temperatura dovoda v ogrevalni sistem 35/50°C).

Elek. Napajanje: 380V-50Hz, Min. temp. primarnega medija: -10°C. Max. temperatura predtoka 58°C. Hladivo: R407C
Podatki veljajo za S0/W35/W50 (temperatura na strani toplotnega vira 0°C in temperatura dovoda v ogrevalni sistem 35/50°C).

ratura ohlajene vode 7°C).

Elek. Napajanje: 380V-50Hz, Min. temp. primarnega medija: -10°C. Max. temperatura predtoka 65°C. Hladivo: R407C
Podatki veljajo za S0/W35/W50 (temperatura na strani toplotnega vira 0°C in temperatura dovoda v ogrevalni sistem 35/50°C).

Visokotemperaturna izvedba ima vgrajen poseben kompresor z dodatnim vbrizgom 

hladilnega sredstva v glavo kompresorja, kar poveča grelno moč in posredno tudi 

grelno število. Dodatna prednost je nižja izpustna temperatura, ki povečuje delovno 

območje delovanja, ter omogoča temperature ogrevalne vode do 65° C!

HE izvedba

R izvedba
Reverzibilne toplotne črpalke omogočajo ogrevanje prostorov in sanitarne vode 

pozimi, poleti pa tudi hlajenje.

8

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300
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ZAHTEVE

Samostojne toplotne črpalke voda/voda

VIR TOPLOTE – PODTALNA VODA

 ■ Potreben pretok vode: 0,15 m3/h na kW grelne moči.

 ■ Postavitev toplotne črpalke: v prostoru s temperaturo.

 ■ Priključitev: potrebno dovoljenje, min 1 vrtina, kontrola količine 
vode, črpalka za vodo, zemeljska dela.

PREDNOSTI
 ■ Temperatura vode: od +7°do + 12°C.

 ■ Razpoložljivost: vse leto.

 ■ Način ogrevanja: monovalentno, brez dodatnih elektro grelcev.

 ■ Možnost ogrevanja ter aktivnega in pasivnega hlajenja

 ■ Zelo visoko grelno število preko celega leta.

 ■ Vgrajeno elektronsko krmiljenje za nadzor naprave in 
krmiljenjeogrevalnega sistema,

 ■ visoko učinkovit in tih Copeland scroll ZH kompresor namensko razvit za 
TČ,

 ■ optimiran ploščni uparjalnik in kondenzator iz nerjavne pločevine,

 ■ termostatski ekspanzijski ventil,

 ■ enostavno in hitro snemljiv pokrov ohišja omogoča hiter dostop do 
elementov sistema,

 ■ elastično vpetje celotnega hladilnega sistema na ohišje 
(dvojnoantivibracijsko vpetje kompresorja) zmanjšuje nihanje sistema in 
hrup,

 ■ izjemno tihe naprave z zvočno izoliranim ohišjem,

 ■ ekološko hladilno sredstvo R 407 C,

 ■ kompaktne dimenzije TČ.

Samostojne toplotne črpalke voda/voda

Kot vir toplote se koristi podtalna voda in sicer s prečrpavanjem le-te 

skozi uparjalnik toplotne črpalke s pomočjo potopne ali druge črpalke.

V uparjalniku podtalna voda odda toploto in se ohlajena za cca. 2 do 

4°C vrača nazaj v zemljo. Za vračanje vode izdelamo ponorno vrtino 

ali plitkejšo ponikalnico. Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost 

uporabe skozi vso leto brez pomoči kotla.

Glede sodelovanja z vodilnimi nisem 
imela težav. Čeprav so bile prisotne 
določene neusklajenosti, sem lahko 

to razčistila, povedala svoje mnenje in 
bila tudi slišana. Zadovoljna sem, ker 
mi celoten sistem dobro deluje, lahko 

povprašam za nasvet in sem z odgovori 
tudi zadovoljna.

Irena B. (Zg. Jezersko)

“

“



R izvedba

HE izvedba

Reverzibilne toplotne črpalke omogočajo ogrevanje prostorov in sanitarne vode pozimi, 

poleti pa tudi hlajenje.

Visokotemperaturna izvedba ima vgrajen poseben kompresor z dodatnim vbrizgom  

hladilnega sredstva v glavo kompresorja, kar poveča grelno moč in posredno tudi grelno 

število. Dodatna prednost je nižja izpustna temperatura, ki povečuje delovno območje 

delovanja, ter omogoča temperature ogrevalne vode do 65° C!
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MODEL W10/W35/W50
(kW)

Grelno 
število W10/W35/W50

(kW)

Min pretok 
podtalnice 

(m³/h)

Dimenzije 

podtalnica

Dimenzije 

ogrevanje 

Dimenzije 
d x š x v 

(mm)

Masa 
(kg)

AQUApump W6 7,9 / 7,2 5,4 / 3,7 1,5 / 1,9 1,15 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

AQUApump W8 10,9 / 9,9 5,8 / 3,9 1,9 / 2,5 1,64 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

AQUApump W10 13,7 / 12,4 5,8 / 3,9 2,4 / 3,1 2,00 1" 1" 660 x 610 x 1170 125

AQUApump W12 15,9 / 14,4 5,9 / 3,9 2,7 / 3,6 2,39 1" 1" 660 x 610 x 1170 140

AQUApump W16 19,4 / 17,7 5,8 / 4,0 3,3 / 4,4 2,90 1" 1" 660 x 610 x 1170 145

AQUApump W18 22,7 / 21,00 5,7 / 3,9 4,0 / 5,3 3,40 1" 1" 660 x 610 x 1170 160

AQUApump W25 29,2 / 26,4 5,2 / 3,8 5,6 / 6,9 4,38 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 220

AQUApump W32 41,5 / 37,4 5,5 / 4,0 7,5 / 9,3 6,20 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 230

AQUApump W40 49,8 / 45,3 5,5 / 4,0 9,1 / 11,5 7,50 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 245

AQUApump W50 61,0 / 55,4 5,4 / 4,0 11,4/ 14,1 9,15 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 260

MODEL W10/W35/W50 
(kW)

Grelno 
število W10/W35/W50 

(kW)

Hladilna 

(kW)

Min pretok 
podtalnice 

(m³/h)

Dimenzije 

podtalnica

Dimenzije 

ogrevanje 

Dimenzije 
d x š x v 

(mm)

Masa 
(kg)

AQUApump W6 R 7,9 / 7,2 5,4 / 3,7 1,5 / 1,9 5,4 1,15 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

AQUApump W8 R 10,9 / 9,9 5,8 / 3,9 1,9 / 2,5 7,7 1,64 1" 1" 660 x 610 x 1170 120

AQUApump W10 R 13,7 / 12,4 5,8 / 3,9 2,4 / 3,1 9,7 2,00 1" 1" 660 x 610 x 1170 125

AQUApump W12 R 15,9 / 14,4 5,9 / 3,9 2,7 / 3,6 11,2 2,39 1" 1" 660 x 610 x 1170 140

AQUApump W16 R 19,4 / 17,7 5,8 / 4,0 3,3 / 4,4 13,7 2,90 1" 1" 660 x 610 x 1170 145

AQUApump W18 R 22,7 / 21,00 5,7 / 3,9 4,0 / 5,3 16,2 3,40 1" 1" 660 x 610 x 1170 160

AQUApump W25 R 29,2 / 26,4 5,2 / 3,8 5,6 / 6,9 20,3 4,38 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 220

AQUApump W32 R 41,5 / 37,4 5,5 / 4,0 7,5 / 9,3 29,2 6,20 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 230

AQUApump W40 R 49,8 / 45,3 5,5 / 4,0 9,1 / 11,5 35,2 7,50 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 245

AQUApump W50 R 61,0 / 55,4 5,4 / 4,0 11,4/ 14,1 42,9 9,15 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 260

REVERZIBILNE IZVEDBE

Elek. Napajanje: 380V-50Hz, Min. temp. primarnega medija: 7°C. Max. temperatura predtoka 58°C. Hladivo: R407C
Podatki veljajo za W10/W35/W50 (podtalna voda temperature 10°C in temperatura dovoda v ogrevalni sistem 35/50°C).

Elek. Napajanje: 380V-50Hz, Min. temp. primarnega medija: 7°C. Max. temperatura predtoka 58°C. Hladivo: R407C

 temperatura ohlajene vode 7°C).

Elek. Napajanje: 380V-50Hz, Min. temp. primarnega medija: 7°C. Max. temperatura predtoka 65°C. Hladivo: R407C
Podatki veljajo za W10/W35/W50 (podtalna voda temperature 10°C in temperatura dovoda v ogrevalni sistem 35/50°C).

HE IZVEDBE

MODEL W10/W35/W50 
(kW)

Grelno 
število W10/W35/W50 

(kW)

Min pretok 
podtalnice 

(m³/h)

Dimenzije 

podtalnica

Dimenzije 

ogrevanje

Dimenzije 
d x š x v 

(mm)

Masa 
(kg)

AQUApump W15 HE 17,2 / 17,0 5,7 / 4,2 3,0 / 4,0 2,58 1" 1" 660 x 610 x 1170 180

AQUApump W20 HE 24,7 / 23,7 5,4 / 4,0 4,6 / 5,9 3,70 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1170 190

AQUApump W28 HE 31,8 / 32,0 5,7 / 4,1 5,6 / 7,8 4,77 5/4" 5/4" 660 x 610 x 1300 260

AQUApump W38 HE 48,2 / 44,6 6,1 / 4,2 7,9 / 10,6 7,23 6/4" 6/4" 660 x 610 x 1300 270

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300

710 x 640 x 1300
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toplotna črpalka zrak/voDa 
MitsUbishi zUbaDan

ZUBADAN je beseda japonskega izvora, ter 
pomeni super (zuba) ogrevanje (dan). 
Predstavlja pa inovativni ogrevalni sistem za 
eno in dvodružinske hiše, pisarniške, trgovske 
in hotelske prostore.

LASTNOSTI

 ■ delovanje do -25°C
 ■ 100% grelna moč do -15°C
 ■ inverterska tehnologija
 ■ zalogovnik ni potreben

Prednosti
 ■ Izraba obnovljivega vira energije, nizki 

investicijski stroški ter hitra odplačilna doba 
investicije z prihranki,

 ■ nižji stroški vgradnje v primerjavi z drugimi 

sistemi toplotnih črpalk,

 ■ idealno za nizkoenergijske ter pasivne objekte 

z nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja,

 ■ zelo primerno tudi za nadgradnjo oziroma 

sanacijo obstoječih ogrevalnih sistemov, saj 
toplotna črpalka dosega temperature do 60°C, 
kar je primerno tudi za radiatorske sisteme,

 ■ energijsko varčna naprava, saj lahko 1 kW 
vložene električne energije pridobite do 4 kW 
toplotne energije (energijski razred A),

 ■ možnost hlajenja.

Prijaznost osebja, od prodajalcev do monterjev. 
Kratek rok dobave in montaže.

Aljaž Z. (Vrhnika)“ “



kW 3.32 6.31

COP 4.22 3.65

kW 4.38 8.29

COP 3.20 2.77

Nominalna moč 

kW 5.93 10.15

COP

kW

l/min

ϕ

V

Hz

A

kg

dB

m³/h 

mm²

mm 

m

2.36 2.27

14.00 23.00

40.10 69

60°C 60°C

R410A R410A

75 / 30 75 / 30

6000 8400

50 50

52 59

134 145

 5 * 2,5  5 * 4.0

 -25 ~ +35  -25 ~ +35

1350 * 950 * 1350 * 1050 * 
330 (+30) 330 (+30)

9.52 - 15.88 9.52 - 25.4

3 3

400 400

1.82

4.40

2.50

3.20

3.33

2.40

8.00

22.90

60°C

R410A

75 / 30

6000

50

52

120

 3 * 4

 -25 ~ +35

1350 * 950 * 
330 (+30)

9.52 - 15.88

1

230

1 x 32

2.63

4.26

3.46

3.24

4.55

2.46 

11.20

32.10

60°C

R410A

75 / 30

6000

50

52

134

5 * 2,5

 -25 ~ +35

1350 * 950 * 
330 (+30)

9.52 - 15.88

400

3

3 x 16 3 x 16 3 x 32

25-70

28

820 x 500 x 350

1

4

5

6

2

3

mm

mm

Hydrobox TERMO SHOP MZ

ZUNANJA ENOTA

Režim ogrevanja
A7/W35

Vhodna električna moč 

Režim ogrevanja
A7/W45

Vhodna električna moč 

Režim ogrevanja
A7/W55

Vhodna električna moč 

Nominalni pretok vode

Maksimalna temperatura izhodne vode 

Zagotovljena meja delovanja (zun. temp.)

Napajanje

Priporočena varovalka

Dimenzije v * š * g (+maska)

Teža

Šumnost

Medij

Pretok zraka

Močnostni kabel

Povezovalne cevi Premer cevi tekoč./plin

Max. dolžina/Max. višina

Faza

Napetost

Frekvenca

PUHZ-HRP 
71VHA2

PUHZ-HRP 
125YHA2

PUHZ-HRP
100YHA2

TALNO OGREVANJE

RADIATORJI

VENTILATORSKI KONVEKTORJISANITARNA VODA
Priprava sanitarne
vode poleti in pozimi.

SOLARNI SISTEM
Omogočena povezava 
tudi s solarnim sistemom. 

ENOSTAVNA PRIKLJUČITEV:

TEHNIČNI PODATKI:

Zu
na

nj
a 

en
ot

a
No

tra
nj

a 
en

ot
a

NOTRANJA ENOTA

Obtočna črpalka

Cevna povezava za vodo

Dimenzije v * š * g

Zunanja enota

Radiatorji

Ploskovno ogrevanje
(talno/stropno)

Sanitarna voda

Notranja enota

Bojler za sanitarno vodoOptimalno delovanje tudi 
pri delnih obremenitvah, še 
posebno v kombinaciji z 
nizkotemperaturnim talnim 
ogrevanjem.

- Temperatura ogrevalne  
   vode do 60°C,
- primerno za sanacije ali 
  obnove,
- enostavna montaža.

S pomočjo konvektorjev je mogoče
objekt poleti tudi 
hladiti.

PUHZ-MRP 
200YKA

Tip

12



Dobro svetovanje, cena ostala po dogovoru, 
izvedba je bila po dogovoru, v času obratovanja ni 

problemov za dodatne informacije.

Jože L. (Maribor)
“ “

kletne hlaDilne naprave
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Samostojne toplotne črpalke voda/voda

Za pridelavo vrhunskega vina je danes poleg kvalitetne lege trte ter odličnega pridelka izredno pomembno tehnološko znanje in 

oprema pri predelavi vina. V podjetju Termo Shop že več kot 15 let spremljamo razvoj na področju vinarstva, zato imamo na tem 

področju bogate izkušnje. Za manjše kleti, kjer je predelava bolj ljubiteljska so smiselne hladilne naprave zrak/zrak, s pomočjo katerih 

hladimo zrak v kleti. Kompresorski agregat je nameščen zunaj oziroma izven objekta, uparjalnik pa v kleti. Za samodejno delovanje 

in nadzor skrbi elektronska krmilna enota.

Za vinarje, ki letno pridelajo preko 10.000 litrov vina, pa je upravičena investicija v tehnološko hlajenje, ki pride v poštev že v fazi 

trgatve, ko je potrebno grozdni sok preko noči ohladiti za 10-15 K in ga s tem razsluziti. Hlajenje uporabimo tudi v času vrenja 

(kar pomembno vpliva na kvaliteto), ter hladimo klet v času, ko vino shranimo. V primeru polnjenja belih vrst vina v steklenice je 

potrebno iz vina izločiti vinski kamen, kar dosežemo z šok ohladitvijo na temperaturo od -2 do -4 °C. Pri napravah za tehnološko 

hlajenje je možno koristno uporabiti tudi odpadno toploto za ogrevanje sanitarne vode oziroma objekta, tako dobimo poleg                                                                                                                

kvalitetne predelave tudi izredno varčen ogrevalni sistem. Izdelujemo ločene izvedbe, kjer se kondenzator namesti izven objekta, 

Sistem omogoča naslednje postopke

 ■ razsluzevanje (pri temperaturah od +5 do 10°C),

 ■ kontrolirano vrenje,

 ■ zorenje in staranje mladega vina,

 ■ izločanje vinskega kamn - stabilizacija (pri 
temperaturah okrog -6°C).

hladilna naprava pa ohlajuje vodo na blizu 0°C (glikol na -8°C) v 

posebnem rezervoarju. Tako ohlajena voda (glikol) kroži po cevnem 

sistemu, v katerega so lahko vezani hladilniki cistern, konvektorji za 

hlajenje prostora in pretočni hladilniki za razsluzevanje mošta.

Vinska klet Istenič
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proFesionalne toplotne črpalke
večjih Moči (50 – 500 kW)

Prednosti
 ■ Ena naprava za ogrevanje in hlajenje,

 ■ za vsak projekt se izdela optimizirana naprava,

 ■ večstopenjska prilagoditev moči,

 ■ izredno nizki stroški vzdrževanja,

 ■ ni potrebe po veliki kurilnici ter zalogovnikih goriva.

Profesionalne izvedbe toplotnih črpalk omogočajo  ogrevanje 

večjih stanovanjskih objektov, hotelov, poslovnih prostorov 

ter ostalih večjih prostorov. Široko področje uporaba 

predstavlja industrija, ker lahko izkoristimo odpadno energijo 

pri tehnoloških procesih ter jo koristno uporabimo. V teh 

primerih so prihranki še posebej veliki. Reverzibilne izvedbe 

omogočajo tudi aktivno hlajenje.

Kot toplotni vir lahko koristijo: toploto zemlje (horizontalni 

kolektor, vertikalna sonda), toploto površinskih in podtalnih 

voda kot tudi odpadno toploto tehnoloških in drugih procesov.

Pri prihrankih energije ter obratovalnih stroških imajo toplotne 

črpalke veliko prednost pred običajnimi ogrevalnimi sistemi 

in veliko pripomorejo k povečanju učinkovitosti, boljši izrabi 

energije ter zmanjševanju onesnaženosti okolja. Poleg tega 

za delovanje ni potrebno imeti kapitala vezanega v gorivu.

Za večje ogrevalne sisteme kjer nastopajo večja nihanja v toplotnih potrebah objekta skozi ogrevalno sezono, so zelo primerne 

več-kompresorske izvedbe, ki se lahko zelo dobro prilagajajo dejanskim toplotnim potrebam objekta. S toplotnimi črpalkami za 

ogrevanje smo poleg številnih stanovanjskih hiš opremili tudi veliko proizvodnih in trgovskih objektov, kjer so prihranki zaradi 

velike porabe še posebej izraziti. Izdelali smo tudi največji sistem ogrevanja z toplotnimi črpalkami v Sloveniji, kateri ima moč 

Izvedbe z več kompresorji – fleksibilna prilagoditev moči

preko 1000 kW, pohvalimo pa se lahko 

tudi z izdelavo največjega zemeljskega 

kolektorja v Sloveniji v skupni dolžini več kot 

6000m s pomočjo katerega se ogreva bazen 

Radovljica.

Prijazno in strokovno svetovanje, 
takojšnja dobava, soliden izdelek ... 

Bogdan H. (Zidani most)

““
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TERMO SHOP d.o.o.

Rimska cesta 176
3311 Šempeter v Sav. dolini
Slovenija 

Tel.:   +386 3 586 70 43
Fax.: +386 3 586 70 44

info@termoshop.si
www.termoshop.si

V prizadevanjih za izboljšanje izdelkov si pridržujemo pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnih obvestil. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb in napak v tisku. Slike so deloma simbolične.

Izkušnje naše stranke

Družina Skok iz Dravskega polja ogreva novo zgrajeno hišo površine 210 m2 
z talnim ogrevanjem z toplotno črpalko zrak/voda Mitsubishi Zubadan. Hiša 
je zidana z 30cm Porotherm zidakom in je še brez izolacije, mansardo imajo 
izolirano z kameno volno 26 cm. Hišo ogrevajo na 22-23°C, letni strošek 
skupaj z ogrevanjem sanitarne vode je po besedah lastnika 500 - 600€.

V tem letu nameravajo dodat še izolacijo na stene kar bo stroške ogrevanja še 
dodatno zmanjšalo. Njegove besede »če bi še enkrat gradil hišo, bi ogrevanje 
bilo identično« povedo vse o zadovoljstvu in pravilni odločitvi izbranega 
sistema.

“

“

Podjetje Termoshop je član združenja


