
Explorer
термодинамичен бойлер
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Explorer

Проектиран 
и произведен 
във Франция
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ATLANTIC INTERNATIONAL
58, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
France
Tel.: +(33)1.46.83.60.00 
Fax: +(33)1.46.83.60.01

БИ ДЖИ АР ГРУП ООД
1408 София
бул. «Витоша» №115-117
Тел.: +359 2 953 33 25
Факс: +359 2 953 36 32 

1 изпарител
2   Високоефективна термопомпа: 

COP = 3.8
3 надеждно външно покритие
4  Панел за управление
5 електрически нагревател 1800 W
6   Висококачествен емайл и магнезиев 

анод.
7  Серпентина 24 KW (0.64 m2) 

• за връзка със слънчев колектор 
• за връзка с водогреен котел

8   регулация на посоката на входящия 
и изходящия въздух

1  Програмируеми функции: 
• Период на работа 
• 5 режима (отсъствие, еко, авто, 
турбо, слънчев колектор) 
• Статистики на 
енергопотреблението

2  ергономичен дисплей
3 динамична визуализация на 
режимите на работа
4 режим «Подгряване от външен 
топлоизточник» (при моделите със 
серпентина)
5 индикация на режима на работа
6 бутон за конфигуриране / поддръжка
7 бутон за избор на работен режим
8   бутон за информация / статистика



2Засмукване 
на въздуха 
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Принцип на работа на термодинамичния бойлер

термодинамичният бойлер Explorer е 
решение за постигане на оптимален комфорт: 
ефективен, тих и екологичен

* незатоплен външен въздух. 

Характеристики
Капацитет (L)

200 270

размери (mm) 1 603 x 676 x 625 1 959 x 676 x 625

нето тегло(kg) 84.7 92.8

обем на водосъдържателя (L) 200 270

обем, загряван от ел. нагревателя (L) 110 130

максимално работно налягане (bars) 8

електрозахранване (V/HZ) 230 V~/50 Hz

обща консумирана мощност (W) 2465

Средна консумирана мощност от термопомпата (W) 525

Консумирана от ел. нагревателя мощност (W) 1800

диапазон за настройка на температурата 
на изходящата от термопомпата вода (C°) 40 ÷ 62°C

работен диапазон на термопомпата (C°) 5 ÷ 43°C

работен диапазон на ел. нагревателя(C°) 0 ÷ 43°C

Хладилен агент R134a (kg) 1.25

дебит на въздуха (m3/h) 400

дължина на въздуховода (m) 5 m + 2 колена

COP при 15°C* (външен въздух) 3.79 3.73

COP при 7°C* (външен въздух) 3.1 3.05

Звуково налягане на 1 m (dB(A)) 43

ниво на шум на 2m (dB(A)) 37

Време за загряване от 15 до 51°C 
(външна температура 15°C)(часа) 4 ч. 48 мин. 7 ч. 32 мин.

мощност на серпентината при дебит 2m3/h, 
температура на водата 90°C, 

температура на изходящата вода 45°C
24

Площ на серпентината (m2) 0.64

* В съответствие с EN 255-3.

•  Проектиран и произведен във Франция;
• Позволява до 80% икономия на електроенергия;
•  Cop между 3.7 и 3.8;
•  трансформира неизползвана иначе енергия в 

подгряване на вода;
• Пази околната среда;
•  технологията на Atlantic: емайлово покритие с 

диамантено качество и уникална  O’Pro защита;
•  Възможност да функционира на 100% с възобновяема 

енергия при свързване със слънчев колектор;
• Панел за управление;
• лесна инсталация и поддръжка;
•  настройване на посоката на засмукване и отвеждане на 

външния въздух;
• безшумно функциониране.

Отвеждане 
на въздуха 
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Въздухът* се засмуква от вентилатора 1 и затопля газообразния хладилен 
агент в изпарителя 2. След това хладилният агент преминава през компре-
сора  3, където в резултат на нагнетяването неговата температура се пови-
шава значително. В кондензатора 4, влизащият под високо налягане флуид 
преминава от газообразно в течно състояние и отдава топлината си на 
водата в резервоара. Терморегулиращият вентил 5 инициира преминава-
нето на хладилния агент от течно в газообразно състояние и по този начин 
започва нов цикъл в изпарителя. Електрическият нагревател 6 се включва 
само когато е необходимо (ако температурата на водата падне под 5°С).


