
ТЕПЛОВІ НАСОСИ 

 

Економічно і надійно 



Внутрійшній блок теплового насосу 
HeatGuard 

Зовнішній блок теплового насосу 
HeatGuard 
 



Тепловий насос HeatGuard типу «повітря-вода» 
призначений для підігріву або охолодження теплоносія в 
межах +7 – +55 ̊С, та підтримки температури теплоносія в 
системах опалення, кондиціонування, вентиляції, гарячого 
водопостачання, підігріву води басейнів та забезпечення 
тепловою/холодильною енергією інших  споживачів. 

 

 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ 

 





 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

ТЕПЛОВОГО НАСОСУ HEATGUARD 
 

 Автоматичний захист обладнання теплового 
насоса від відсутності протоку води, загрози 
заморожування теплообмінника, перегріву 
проточного нагрівача; 

 Можливість підключення до системи 
дистанційного моніторингу та управління; 

 Висока надійність і технологічність холодильної 
машини завдяки технологіям Mitsubishi Heavy 
Industries; 

 Інверторна технологія зовнішнього блоку 
Mitsubishi Hyper Inverter Оптимізація контролю 
проходження холодоагенту за допомогою 
електронного ТРВ; 

 Застосування двороторного компресора 
Mitsubishi;  

 Робота теплового насосу при зовнішній 
температурі до -20 ̊С; 

 Широкий діапазон потужності від 4,72 кВт до  
16,7 кВт; 

 Регулювання температури в режимі "тепло" в 
діапазоні від +35 ... +50 ° С, в режимі "холод" з 
підтриманням заданої температури в 
діапазоні +7 ... +20 °С; 

 Нагрів гарячої до температурі 50°С; 
 Автоматичне відновлення режиму роботи у 

разі відключення електроживлення; 
 Безперервний моніторинг роботи теплового 

насоса: продуктивність, споживана 
потужність, коефіцієнт продуктивності - COP, 
витрата теплоносія, а також вбудовані 
теплові і електричні лічильники; 

 Можливість роботи із зовнішнім джерелом 
тепла у режимі підмішування (добавки), або 
в режимі повного перемикання на зовнішній 
джерела теплопостачання (газовий котел, 
електричний котел, централізоване 
теплопостачання, твердопаливний котел); 
 



 
ПРИНЦИП ДІЇ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 







ГІДРАВЛІЧНІ СХЕМИ КОТЕЛЕНЬ 
З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ 

 HEATGUARD MITSUBISHI 



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА HEATGUARD ДО 
ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ З ГАЗОВИМ 

КОТЛОМ З БІВАЛЕНТНО-ПОСЛІДОВНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ 



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА HEATGUARD З 
ГАЗОВИМ КОТЛОМ З БІВАЛЕНТНО-СПІЛЬНИМ/ 

БІВАЛЕНТНО-ПОСЛІДОВНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ 



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА HEATGUARD ДЛЯ 
ПІДІГРІВУ БАСЕЙНУ ТА ГВП 



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА HEATGUARD 
(розроблена для Київського міського центру зайнятості) 
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