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ВЕРСІЇ - VERSIONS - VERSIONEN 

H 

 

B1 

 

SB 

Теплові насоси 
Heat pumps 
Wärmepumpen 

Versioni idriche senza accumulo inerziale (1) 
Версії з гідромодулем, без акум. баку (1) 
Wasserversionen ohne Trägheitsspeicherung (1) 
Versioni idriche con accumulo inerziale (1) 
Версії з гідромодулем і акум. баком (1) 

  Wasserversionen mit Trägheitsspeicherung (1)  

 

 

 

 

 
 

     Теплові насоси повітря/вода зі спіральними 
компресорами для підігріву води до 65°C. 
Air/water heat pumps with scroll compressors 
for the production of hot water up to 65°C. 
Luft/wasser-wärmepumpen mit Scroll-Ver- 
dichter für Aufbereitung von Warmwasser bis 
65°C. 

 
 

 
 
 
 

 

ОПИС АГРЕГАТУ - UNIT DESCRIPTION - BAUEIGENSCHAFTEN 
 

   

• Спіральний компресор з інноваційною 
системою впорскування пари, 
оптимізований для роботи з тепловим 
насосом. 

• Вентилятори пропелерного типу з 
інверторною технологією. 

• Випарник паяно-зварного типу з 
нержавіючої сталі AISI 316 з зовнішньою 
ізоляцією, обладнаний диференційним 
датчиком тиску та електронагрівачем 
для захисту від замерзання. 

• Теплообмінник з безшовними мідними 
трубками та алюмінієвими пластинами. 

• Електронний терморозширювальний 
вентиль. 

• Мікропроцесор. 
• Комунікаційна картка RS485. 
• Опорна рама з оцинкованої сталі та 

панелі з оцинкованої сталі, вкритої 
порошковою фарбою, для встановлення 
на вулиці. 

• Scroll compressor optimized for heat 
pump with innovative vapor injection 
system. 

• Fans propeller type with Inverter 
technology. 

• Evaporator stainless steel AISI 316 brazed 
plate type externally insulated complete 
of differential pressure switch and 
antifreeze protection electric heater. 

• Condenser coils with seamless copper 
tubes and alluminium fins. 

• Electronic expansion valve. 
• Microprocessor. 
• Communication card RS485. 
• Galvanised steel base frame and panels in 

powder painted galvanised steel sheet for 
outdoor installation. 

• Für Wärmepumpe optimierter Scroll-
Verdichter mit innovativem 
Dampfeinspritzsystem. 

• Axialgebläse im Verflüssigungssatz mit In- 
verter. 

• Plattenwärmetauscher mit 
schweißgelöteten Platten aus Edelstahl 
AISI 316, wärmeisoliert und mit 
Differentialdruckwächter und Frost- 
schutzwiderstand. 

• Luft seitiger 
lamellenwärmetauscher Cu/Al. 

• Elektronisches Expansionsventil. 
• Mikroprozessor. 
• SerielleSchnittstelle RS485. 
• Unterstruktur aus verzinktem Stahl und 

Platten aus verzinktem und lackiertem 
Blech für Außeninstallation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ДЛЯ КОМБІНАЦІЇ З БАЗОВОЮ ВЕРСІЄЮ. 
B1: Насос води, розширювальний бак, перепускний клапан, 
запобіжний клапан, диференційний датчик тиску. 
SB: Вмонтований акумулюючий бак, з’єднання для підключення 
постачаються окремо. 

 
(1) TO BE COMBINED WITH BASIC VERSIONS. 
B1: Water pump, expansion tank, relief valve, safety valve, differential 
pressure switch. 
SB: Built in water tank, connection kit supplied loose. 

 
(1) MIT BASISVERSIONEN ZU COMBINIEREN. 
B1: Pumpenstation, Ausdehnungsgefas, Sicherheitsventil, Entluftugs- 
ventil, Differendruckschalter Wasser. 
SB: Wasserversionen: Integrierter Speichertank, separat geliefertes 
Anschluss-Kit. 

HEATING MEX EXR Новий 

Відповідність 
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АКСЕСУАРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ - ACCESSORIES ON DEMAND - ZUBEHÖR AUF ANFRAGE 
 

   

ВСТАНОВЛЕНІ АКСЕСУАРИ 
• Насос підвищеної продуктивності з 

поліпшеною герметизацією для роботи з 
гліколем > 25%. 

• Коефіцієнт коригування потужності cos 
phi = 0,91. 

• Автоматичні вимикачі компресора 
та/або вентиляторів. 

• Низькотемпературний комплект для 
низької зовнішньої температури 
(Комплект надається в режимі 
теплового насосу. Обов’язковий 
аксесуар для температур від -10°C до -
20°C). 

• Електронагрівач панелі управління з 
термостатом. 

• Реле захисту від надмірної/недостатньої 
напруги + відсутності фази. 

• Плавний пуск. 
• Набір газових манометрів. 
• Живлення без нейтрального проводу. 
• Плата ТР з протоколом BacNet MS/ TP чи 

TCP/IP. 
• Gateway Modbus LonTalk™. 
• Додаткові електонагрівачі акумулюю-

чого баку. 
• Спеціальне покриття пластин 

теплообмінника. 
 

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ 
• Панель дистанційного управління. 
• Реле потоку. 
• Автоматичне наповнення водою. 
• Комплект манометрів тиску води. 
• Пружинні віброопори. 
• Фільтр води. 
• Комплект спеціальних з’єднань. 
• 3-х ходовий клапан для підігріву води 

для ГВП. 

MOUNTED ACCESSORIES 
• Oversized water pump for operation with 

glycol > 25%. 
• Power factor correction to cos phi 0.91. 
• Automatic circuit breakers for compressors 

and/or fans. 
• NORDIC KIT for low ambient temperature 

(Kit available in heat pump mode. Obligatory 
accessory from -10°C to -20°C). 

• Control panel electric heater with thermo- 
stat. 

• Over/under voltage + phase failure protec- 
tion relay. 

• Soft starter. 
• Gas gauges. 
• Electrical power supply without neutral. 
• TP Serial card with BacNet Protocol MS/TP 

or TCP/IP. 
• Gateway Modbus LonTalk™. 
• Auxiliary electric heater for water tank. 
• Special treatments condenser coils. 

 

LOOSE ACCESSORIES 
• Remote control display. 
• Flow switch. 
• Automatic water filling. 
• Water gauges. 
• Spring anti vibration. 
• Water filter. 
• Victaulic kit. 
• 3 way valves for dhw production. 

EINGEBAUTE ZUBEHÖRTEILE 
• Uberdimensionierte Wasserpumpe fur den 

Betrieb mit Glykol> 25%. 
• Verdichter-Phasenregelung cos phi 0,91. 
• Automatische Schalter für Verdichter und/ 

oder Gebläse. 
• NORDIC KIT für niedrige Außentemperatu- 

ren (Kit erhältlich im Wärmepumpenbetrieb. 
Obligatorisches Zubehörteil von -10°C bis 
-20°C). 

• Elektrischer Widerstand der Schalttafel mit 
Thermostat. 

• Hoch- /Niederspannungsbegrenzer + Se- 
quenzsteuerung und Phasenausfallschutz. 

• Soft starter. 
• Kältegasmanometer-Kit. 
• Versorgung ohne Neutralleiter. 
• Serielle Karte mit BacNet-Protokoll MS/TP 

oder TCP/IP. 
• LonTalk™-Gateway. 
• Elektrische Unterstützungswiderstände für 

den Tank. 
• Spezielle Behandlungen Verflussigerrohr- 

schlangen. 
 

SEPARATE ZUBEHÖRTEILE 
• Fernsteuertafel. 
• Strömungswächter. 
• Automatisches Füllaggregat. 
• Wassermanometer-Kit. 
• Federschwingungsdampfer. 
• Wasserfilter. 
• Dreiwegeventil fur Brauchwarm-wasser. 

 

ПЕРЕВАГИ - ADVANTAGES - VORTEILE 

 
РОЗШИРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН 
INCREASED OPERATING LIMITS 
ERWEITERTE BETRIEBSGRENZEN 

РЕЖИМ ОПАЛЮВАННЯ 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

-25   -20   -15   -10   -5     0 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 
Компресори R410a з упорскуванням пари Традиційні компресори R410a 

Агрегати MEX EXR мають розширений діапазон робочих температур, 
вони здатні нагрівати воду на виході до високої температури навіть при 
дуже низькій зовнішній температурі – це дозволяє використовувати 
опалювальні термінали при температурі взимку до -20°C. 
- Опалювальні термінали з температурою води на вході 55°C при 

зовнішній температурі до -20°C. 
- Опалювальні термінали з температурою води на вході 65°C при 

зовнішній температурі до -10°C. 
MEX EXR units are characterized by an extended operating map and are 

able to reach high outlet water temperatures even at very low outdoor 
temperature ensuring the use of radiant elements even with winter 
temperatures down to -20°C. 
- Radiators with 55°C of inlet water temperature and outdoor tem- perature 

down to -20°C. 
- Radiators with 65°C of inlet water temperature and outdoor tem- perature 

down to -10°C. 
Die Geräte MEX EXR zeichnen sich durch erweiterte Betriebs- grenzen aus 

und können bei niedrigen Außentemperaturen hohe Wassertemperaturen 
erreichen. Das ermöglicht die Verwendung von Strahlungselementen auch 
bei winterlichen Temperaturen von -20°C. 
- Heizkörper mit 55°C Wasser und mit -20°C Außentemperatur. 

- Heizkörper mit 65°C Wasser und mit -10°C Außentemperatur. 
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ПЕРЕВАГИ - ADVANTAGES - VORTEILE 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

• Висока температура води на виході навіть 
при дуже низькій зовнішній температурі. 

• Агрегати MEX EXR розроблені згідно з 
новою Директивою ErP 2009/125/CE, що 
стосується всіх товарів, призначених для 
опалення та підігріву води для ГВП. 

• Digital Defrost – це цифрова система 
розморожування, яка автоматично 
адаптується та здатна запобігти утворенню 
криги. Вона працює лише у випадку 
фактичної присутності криги на пластинах 
теплообмінника. 

• ДИНАМІЧНЕ ЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ регулює 
різницю температури води на вході в 
залежності від швидкості її коливань. 
Завдяки DLC зменшується кількість запусків 
компресорів – це дозволяє знизити 
енергоспоживання та експлуатаційні 
витрати. 

• Функція ДИНАМІЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТЕМПЕРАТУРИ дозволяє негайно 
змінювати встановлене значення 
температури для постійного 
забезпечення найбільш комфортних 
умов, а також максимального 
енергозбереження. 

• Висока енергоефективність. 

• Відсутність димохідної труби та 
можливості отруєння чадним газом. 

• Зменшення технічного обслуговування 
порівняно з традиційними системами, що 
працюють на газу чи нафтопродуктах. 

• Покриття поверхні пластин 
теплообмінника HYDROPHIL (опція) 
поліпшує дренаж конденсату, 
дозволяючи досягти високої 
енергоефективності навіть при низькій 
зовнішній температурі. 

• High outlet water temperature even in 
extreme outdoor conditions. 

• The MEX EXR units are designed in 
compliance with the new Directive ErP 
2009/125 / EC relating to all products 
intended for heating and domestic hot 
water production. 

• Digital Defrost is a digital self-adaptive 
defrosting system able to prevent the 
production of frost that works only in case 
of effective presence of frost on the coils’ 
fins. 

• The DYNAMIC LOGIC CONTROL man- ages 
the differential of the inlet water 
temperature in accordance to the speed 
variation. Thanks to the DLC the number 
of the compressors’ start decreases ensur- 
ing economic and energetic savings. 

• The function DYNAMIC SET POINT allows 
to change simultaneously the set point 
to achieve always the conditions of best 
comfort and, above all, the maximum 
energy saving. 

• High energy efficiency. 
• Flue pipe and carbon monoxide intoxica- 

tion removal. 

• Reduced maintenance in comparison with 
traditional gas and oil systems. 

• The HYDROPHIL surface treatment of coil 
fins (optional) improves the capacity of the 
condenser water drainage, allowing to 
reach high energy efficiency even with low 
outdoor air temperature. 

• Hohe Wasseraufbereitungstemperaturen 
auch unter extremen Außenluftbedingun- 
gen. 

• Die Geräte MEX EXR sind in Überein- 
stimmung mit der neuen ErP-Richtlinie 
2009/125 / EG in Bezug auf alle Produk- te 
für Heizung und Warmwassererzeugung. 

• Digital Defrost ist ein digitales, selbstadap- 
tierendes Abtausystem, das in der Lage ist, 
die Eisbildung zu verhindern und nur bei 
tatsächlich vorhandenen Eisablagerungen 
auf den Registerrippen in Funktion tritt. 

• Die Steuerung DLC erlaubt die Regelung 
des Temperaturdifferentials des Wassers 
am Einlauf dei Einheit auf Grundlage ihrer 
Drehzal und deren Änderung. Dank der DLC 
nimmt die Anzahl der stündlichen An- läufe 
des Verdichters ab wodurch Kosten und 
Energieverbrauch spürbar reduziert 
werden. 

• Mit dem DSP ist die zeitweilige Anpas- 
sung des Sollwerts möglich, sodass stets 
die Bedingungen für maximalen Komfort 
und, vor allen Dingen, für maximale Ener- 
gieersparnis gegeben sind. 

• Hoher Energie-Wirkungsgrad. 
• Rauchabzugsrohre entfallen, dadurch kein 

Kohlenmonoxid-Risiko. 

• Weniger Wartungsaufwand im Vergleich 
zu traditionellen Gas- bzw. Heizölsyste- 
men. 

• Die HYDROPHIL-Behandlung (optional) am 
Verflussigerregister verbessert die 
Entwassrung des Kondensats, so dass eine 
hohe Energieeffizienz auch bei niedrigen 
Ausentemperaturen erreicht werden kann. 
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ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - GENERAL TECHNICAL DATA - ALLGEMEINE TECHNISCHE 
DATEN 

 

Мод. Верс. 120 Z 125 Z 130 Z 
 

Охолодження - Cooling - Kältebetrieb (1) 

CC H кВт 18,5 23,7 31,9 

PI кВт 7,1 9,3 13,2 

EER  2,61 2,55 2,41 

WF м³/год. 3,18 4,08 5,49 

WPD кПа 5,7 8,5 15,7 

Опалення - Heating - Heizbetrieb (2)     

HC H кВт 22,5 29,2 37,7 

PI кВт 6,8 8,5 11,6 

COP  3,31 3,44 3,25 

WF м³/год. 3,87 5,02 6,48 

WPD кПа 8,47 12,9 22,0 

Опалення - Heating - Heizbetrieb (3)     

P rated кВт 17,9 23,1 30,0 

ηs,h % 115 120 115 

SCOP  2,96 3,06 2,95 

EC  A+ A+ A+ 

CN - 2 2 2 

RCN        - 1 1 1 

TP   Ступінчасте  

SPWL дБ(А) 78 78 78 

SPL дБ(А) 52 52 52 

EPS В/Ф/Гц  400/3+н/50  

Версії з гідромодулем - Hydraulic versions - 
Wasserversionen 

    

EHP кПа 147 177 144 

EV Л 1 1 1 

WT л 100 100 100 

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА - DIMENSIONS AND WEIGHTS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTE 

A  мм 1807 2061 2061 

B  мм 780 780 780 

C  мм 1687 1687 1687 

+C SB мм 380 380 380 

SW H кг 386 454 468 

+SW H B1 кг 12 12 12 
 H SB кг 190 190 190 

 

 
+SW Додаткова вага 
+SW Extra weight 
+SW Zusatzliches Gewicht 
SW  Вага для доставки 
SW  Shipping weight 
SW  Liefergewicht 

 
 

(1) Зовнішня температура 35°C – температура 
охолоджувальної води вх./вих. 12/7°C. 

(1) Outdoor temp. 35°C - chilled water temp. in/out 12/7°C (1) Außentemperatur 35°C - Kaltwassertemperatur 12/7°C 

(2) Зовнішня темп. 7°C - відн. волог. 90% - температура 
гарячої води вх./вих. 40/45°C.  

(2) Outdoor temp. 7°C 90% R.H. – hot water temp. in/out (2) Außentemperatur 7°C 90% R.F. - Warmwassertemperatur 
  40/45°C  40/45°C 
(3) Класифікація Ecodesign в умовах низької температури. 

Зовнішня температура: 7°C по сухому термометру /6°C по 
мокрому термометру, температура гарячої води вх./вих.: 
47°C/55°C. ηs,h / SCOP визначені в Директиві 
Європарламенту та Ради 2009/125/ЄС з урахуванням 
вимог Ecodesign для опалювальних та комбінованих 
нагрівачів з номінальною Prated < 400 кВт – РЕГЛАМЕНТ 
ЄВРОКОМІСІЇ № 813/2013 від 2 серпня 2013р. 

(3) Ecodesign rating at low temperature conditions. Outdoor (3) Klassifizierung Ecodesign niedrige Temperatur. Ausentempe- 
  temperature: 7°C dry bulb/6°C wet bulb and hot water  ratur: 7°C TK/6°C Feuchtkugel- und Warmwassertempera- 
  temperature in/out: 47°C/55°C. ηs,h / SCOP as defined in  tur in/out: 47°C/55°C. ηs,h / SCOP im Sinne der Richtlinie 
  Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of  2009/125/CE des Europaischen Parlaments und des Rates 
  the Council with regard to Ecodesign requirements for Space  uber die Ecodesign-Spezifikationen fur Heizgerate mit ei- 
  heaters and combination heaters with Prated < 400kW -  ner Nennleistung von <400 kW - VERORDNUNG (EU) Nr. 
  COMMISSION REGULATION (EU) N° 813/2013 of 2 August  813/2013 der 2. August 2013. 
  2013. CC Kälteleistung 
CC Потужність охолодження CC Cooling capacity HC Wärmeleistung 
HC Потужність опалення HC Heating capacity PI Gesamtleistungsaufnahme 
PI Загальна потужність на вході PI Total power input EER Gesamt-EER auf 100% 
EER Загальний коефіцієнт EER 100% EER Total EER 100% WF Wassermenge Wärmetsucher 
WF Витрати води WF Water flow WPD Druckverlust Wärmetauscher 
WPD Перепад тиску води WPD Water pressure drop COP Gesamt-COP auf 100% 
COP Загальний коефіцієнт COP 100% COP Total COP 100% P rated Wärmenennleistung 
P rated Номінальна теплова потужність P rated Rated heat output ηs,h Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz 
ηs,h Eнергоефективність сезонного опалення ηs,h Seasonal space heating energy efficiency SCOP Saisonalen COP 
SCOP Коефіцієнт сезонної енергоефективності (COP) SCOP Seasonal COP EC Effizienzklasse 
EC Клас енергоефективності EC Efficiency class RCN Anzahl Kältekreisläufe 
RCN Кількість контурів охолодження RCN Number of refrigerant circuits TP Drosselungtyp 
TP Тип зняття навантаження TP Type of unloading CN Anzahl Verdichter 
CN Кількість компресорів CN Number of compressors CT Verdichtertyp 
CT Тип компресорів CT Type of compressors SPL Schalldruckpegel (berechnet nach ISO 3744 auf 5 m Abstand 
SPL Рівень звукового тиску (розрахований згідно з ISO 3744 на 

відстані 5 м від агрегату). 
SPL Sound pressure level (calculated according to ISO 3744 at 5  zur Einheit) 

  mt distance from the unit) SPWL Schallleistung auf der Grundlage der durchgefuhrten Mes- 
SPWL Вимірювання рівня потужності звуку згідно з ISO 9614 для 

агрегатів з сертифікацією Eurovent, згідно з ISO 3744 для 
не сертифікованих агрегатів. 

SPWL Sound power level measurements made in compliance with  sungen nach ISO 9614 fur Eurovent zertifizierten Einheiten, 
  ISO 9614 for Eurovent certified units, in compliance with ISO  entsprechend ISO 3744 fur nicht-zertifizierte Gerate. 
  3744 for non-certified units. EPS Standard-Stromversorgung 
EPS  Живлення EPS Electrical power supply EHP Nutzbare Förderhöhe 
EHP Напір на виході EHP External head pressure EV Expansionsgefäß 
EV Розширювальний бак EV Expansion vessel WT Tank-Fassungsvermögen 
WT Об’єм акумулюючого баку WT Water tank volume   

 

C 
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