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MAASOOJUSENERGIA

ÜLIM MUGAVUS
JA KOKKUHOID
KASUTADES LOODUST

Thermia Diplomat Inverter
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Teedrajavad 
soojuspumbad
Viimase 50 aasta jooksul oleme 
me oma ressursid ja teadmised 
suunanud vaid ühe toote arendamisse 
ja lõputusse täiustamisse - see on 
soojuspump. Meie keskendumine 
maasoojusele on andnud meile 
soojuspumba tehnoloogiaalased 
juhtivad teadmised maailmas.

Loodud kirega
Tõeliselt jätkusuutlike 
taastuvenergialahenduste 
väljatöötamine saab toimuda 
ainult kirega ning pühendunud ja 
järeleandmatute spetsialistidega. 
Meie uurimis- ja teaduskeskuses 
töötavad Euroopa kõrgeima 
kvalifikatsiooniga insenerid.

Sündinud Rootsis
Kõiki meie tooteid projekteeritakse, 
toodetakse ja testitakse Rootsis 
kasutades viimase aja tehnoloogiat ja 
kõrge kvaliteediga komponente. Oleme 
uhked, et saame oma tehnoloogiliste 
partnerite hulka lugeda maailma juhtiva 
tööstusspetsialisti, Danfossi.

THERMIA

PARIM
ENERGIATOOTJA
AASTAST 1923

Thermia soojuspumbad



LIHTSALT
GENIAALNE

Aluspõhimõte on ühteaegu nii lihtne kui geniaalne:
võtta õhust või maapinnast leiduv vaba energia ja 
muuta see teie maja soojuseks.

Thermia valmistab soojuspumpasid ja ei midagi muud. Oma uurimis- ja 
arenduskeskuses Rootsis tegeleme me pidevalt soojuspumpa tehnoloogia 
arendamisega järgmisele tasemele. Kõik meie ressursid, teadmised ja 
kogemused on investeeritud sellesse, mis meie arvates on taastuvenergia 
tulevik – nii kodus kui ettevõttes kasutamiseks.

Käesolevas brošüüris soovime me esitleda oma viimase põlvkonna 
maasoojuspumpa, mis kasutab invertertehnoloogiat – Thermia Diplomat 
Inverterit – kaasaegset energialahendust majaomanikele kütmiseks, 
jahutamiseks ja sooja vee saamiseks.

Hans Wreifält
Ekspordi müügidirektor
Thermia soojuspump

MEIE TOOTEMARGI 
AJALUGU

SÜNDINUD 
ROOTSIS 
Thermia sai alguse ühe mehe 
kirest. 1889. aastal, hakkas Per 
Anderson arendama maailma 
esimesi energiatõhusaid pliite 
toiduvalmistamiseks, kütmiseks ja vee 
soojendamiseks.
 
Aastaks 1923 oli tema äritegevus nii 
palju välja kujunenud, et ta asutas 
ettevõtte Thermia. Sellest ajast oleme me 
järginud Peri algset visiooni: „Tooted, mis 
tuuakse turule, peavad olema mitte ainult 
oma aja parimad vaid ka oma ajast ees.“

Globaalse kütusekriisi haripunktis aastal 
1973 tõi Thermia turule maailma esimese 
soojuspumba, millel oli integreeritud 
soojaveemahuti. Sellest alates oleme me 
pühendunud täielikult parimate soojuspumpade 
arendamisele, täiustamisele, tootmisele ja 
teedrajavate lähenemisviiside leidmisele.  

Vaadake meie lugu lehel 
story.thermia.com.

TAASTUVENERGIA

KESKKONNASÕBRALIK
SOOJENDAMINE JA 
JAHUTAMINE
Rohkem kui kolmandik Euroopa CO2 heitmetest tuleb kütmisest, valgustusest 
ja töötavatest kodumasinatest meie kodudes. Ainuüksi 80% sellest annab meie 
ruumide kütmine ja soe vesi. On selge, et me peame leidma oma kodu ja vee 
soojendamiseks teisi võimalusi ja tõhusamaid viise.

Maasoojuspumba paigaldamisega annate te olulise panuse kliima parandamisse, 
vähendades jätkusuutlikult CO2 heitmeid ning saades tasuks parema sisekliima ja 
suure kokkuhoiu.

Maasoojuspumpade tööpõhimõte on lihtne: nad viivad soojuse ühest kohast teise 
jahutusprotsessi abil. Maapinda või pinnavette salvestunud energia suunatakse 
puuraugu või maakontuuri kaudu soojuspumpa ja vastupidi – seda saab kasutada 
nii kütmiseks, vee soojendamiseks kui jahutamiseks. Sel viisil annab loodus 
meile ökonoomselt suurepärase mugavuse kodus, kusjuures negatiivne mõju 
keskkonnale on peaaegu olematu.

Suvel jahe 
Suvel saab protsessi lihtsalt 
vastupidi pöörata. 
Soojuspump kogub majast soojuse 
ja salvestab selle maapinnas, 
võimaldades seeläbi jahutamist. 
See on tõhusam kui tavapärane 
kliimaseade.

Talvel soe
Soojuspump koondab maapinna 
soojuse ja tõstab selle temperatuuri. 
Seejärel edastatakse soojus maja 
energiajaotussüsteemile – tavaliselt 
radiaatoritele, vesipõrandaküttele või 
kuumaõhuventilaatoritele.

0 - 8 °C

-10 °C+20 °C

0 - 8 °C

+30 °C+22 °C
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Kohandudes teie nõudmistega  
Meie suurepärane invertertehnoloogia 
reguleerib soojuspumba koormust pidevalt 
vastavalt teie nõudlusele. See tähendab, 
et soojuspump suudab katta 100% teie 
energiavajadusest kasutamata selleks 
lisakütet.

Täiuslik jõudlus aastaringselt 
Unikaalne HGW tehnoloogia suurendab 
sooja vee tootmise aastast efektiivsust 
umbes 20%. Unikaalne HGW tehnoloogia 
tähendab, et te saate nautida oluliselt 
paremat hooajalist jõudlust kogu 
kütteperioodil.

Sooja vett rohkem ja kiiremini 
Integreeritud tarbevee stratifikatsioon 
(TWS) annab 15% rohkem sooja vett – 
oluliselt kiiremini ja kõrgemal temperatuuril 
võrreldes tavapäraste seadmetega.
See tähendab, et samaaegselt saab duši 
all käia kuni 9 inimest.

ESITLEME

UUT 
PÕLVKONDA 

Meil on au esitleda järgmise 
põlvkonna maasoojuspumpa: 
Thermia Diplomat Inverterit.

Meie uus soojuspump on välja töötatud 
eesmärgiga pakkuda parimat sisekliimat, 
maksimaalset usaldusväärsust ja 
optimaalset efektiivsust. Varustades teid 
kütte, sooja vee ja jahutusega saate te 
vastutasuks vapustava, kuni 75% väiksema 
energiatarbimise.

Suurepärasest parimaks
Diplomat Inverter on loodud toetudes 
40-aastasele kogemusele soojuspumpade 
arendamisel ja tootmisel Euroopa 
turgudele. Tema eelkäija, Thermia 
Diplomat G3, on aastaid olnud Euroopas 
üks enimmüüdav soojuspump, olles 
märkimisväärselt kokkuhoidlik, efektiivne 

ja usaldusväärne. Kuid Diplomat Inverter 
astub kõiges veel ühe sammu edasi. 
Üheks saladuseks selle suurepärase 
tulemuse taga on hiljuti väljatöötatud 
inverterkompressor. See reguleerib 
soojuskoormust pidevalt vastavalt 
jooksvale soojusnõudlusele – muutes 
seadme üheks kõrgeima SCOP-iga* 
maasoojuspumbaks kogu maailmas.

JUHTIGE OMA SOOJUSPUMPA 
KÕIKJAL

THERMIA  
DIPLOMAT  
INVERTER

Jälgige ja juhtige oma soojuspumpa nutitelefonist, laua- või tahvelarvutist igal pool 
maailmas! 
Thermia Online lisaseadme ja Thermia Online rakenduse abil saate te näiteks kontrollida, 
kas teie küttesüsteem toimib õigesti, alandada temperatuuri kui olete puhkusel või saada 
teateid, kui juhtub midagi ootamatut. 
Thermia Online rakendus on saadaval nii Androidile kui iPhone’ile.  

Thermia Diplomat Inverter L  

Sisseehitatud 180-liitrine soojaveemahuti 
Saadavalolevad võimsused: 5–17 kW 
Elektriühendused: 400 V 3N 

Thermia Diplomat Inverter M

Sisseehitatud 180-liitrine soojaveemahuti
Saadavalolevad võimsused: 3–12 kW 
Elektriühendused: 400V 3N; 230V 1N

Diplomat Inverter on saadaval ka eraldi 
soojaveemahutiga, mis on ideaalne olukorras,
kui vajate täiendavat võimsust. 

Energiaklass vastavalt
ökodisaini direktiivile 811/2013:

Kui soojuspump on osa integreeritud 
süsteemist

Kui soojuspump on ainuke kütteseade

A+++

A++

* Hooajaline jõudluskoefitsient mõõdab aastast 
energiatarbimist ja efektiivsust.

VIIME MUGAVUSE JÄRGMISELE TASEMELE

75%
soojusnõudlusest

kaetakse
taastuvenergiaga

THERMIA ONLINE
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THERMIA

DIPLOMAT INVERTER
Uus Diplomat Inverter on loodud pakkumaks optimaalset efektiivsust kõikides 
Euroopa kliimavööndites - põhifookus on suunatud energiatarbimise vähendamisele 
ning maksimaalse mugavuse pakkumisele läbi kaasaegse tehnoloogia.

Lisades oma soojuspumbale jahutusmooduli, saate 
kompleksse ja mugava kliimasüsteemi, mis annab teile 
aastaringselt ideaalse sisetemperatuuri. See on tavapäraste 
lahendustega võrreldes ökonoomsem nii investeeringu kui 
jooksvate kulude mõttes.

Passiivjahutus
Kasutades ära maanduskontuuris sisalduva jahutusvee 
eelise, toimub jahutamine samas suurusjärgus kuludega, 
mis vastab paari valgusti energiatarbimisele. Thermia pakub 
Inverteri passiivjahutust eraldi mooduli lisamise teel.

Aktiivjahutus
Vajadusel saab jahutust suurendada kasutades aktiivjahutust, 
kus jahutamisel kasutatakse kompressorisüsteemi. Selle 
meetodiga on maasoojuspumba abil toodetud jahe õhk siiski 
kuluefektiivsem kui tavapärast kliimaseadet kasutades.

Kasutage oma soojuspumpa sooja 
saamiseks külmal ajal ja jahutage 
end mugavalt, kui väljas on palav.

Uuel juhtpuldil on värviline puutetundlik ekraan ja kasutajasõbralikud 
ikoonid, mis on hõlpsasti mõistetavad.

Süsteem kasutab algoritmi, mis tagab võimalikult madalad 
ekspluatatsioonikulud – säilitades samal ajal soovitud 
sisetemperatuuri.

Uuendused:
• Värviline ekraan ja intuitiivne menüü
• Täielik ülevaade temperatuuridest ja küttekõveratest
• Isehäälestuv tarkvarauuendus USB pesa kaudu
• Ühildumine hoone haldussüsteemiga BMS – Tark Maja

Inverterkompressor

Thermia soojuspumba südames on 
inverterkompressor, mis reguleerib 
pidevalt soojuspumba väljundvõimsust 
vastavalt jooksvale soojusvajadusele.

180-liitrine ventilatsioonita 
soojaveemahuti

Integreeritud kraanivee stratifikatsioon 
(TWS) võimaldab toota sooja vett oluliselt 
kiiremini ja kõrgemal temperatuuril võrreldes 
tavapäraste võimalustega. Tänu TWS 
siugküttetoru laiale pinnale ja geomeetriale 
on meil võimalik saavutada ülikiire 
taaslaadimisaeg.

Puutetundlik juhtpult

Inverter-soojuspumba uuel juhtpuldil 
on värviline puutetundlik ekraan ja 
kasutajasõbralikud ikoonid, mis on 
hõlpsasti mõistetavad.

Vaikne korpus

Müra arvestav tehniline disain tagab 
turul valitsevatest ühe vaiksema 
mürataseme.

Kohanduv jõudlus

Inverterkompressor ja 
sagedusmuunduritega 
tsirkulatsioonipumbad tagavad 
igapäevaselt kasutaja vajadustest ja 
tingimustest lähtuva soojuskoguse.

HGW
tehnoloogia

HGW tehnoloogia eraldab osa 
kõrgtemperatuuril olevast gaasist pärast 
kompressorit ja enne kondensaatorit – 
võimaldades suuremat sooja tarbevee 
temperatuuri, vähem sooja tarbevee 
soojendamistsükleid, suuremat sooja vee 
kogust ja oluliselt paremat hooajalist jõudlust 
kütteperioodil.

LASKE SOOJUSPUMBAL 
JAHUTADA

LIHTSA MENÜÜ JA INTUITIIVSETE 
IKOONIDEGA INTELLIGENTNE 
JUHTIMISSÜSTEEM
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