
30AW
Αντλία Θερµότητας

Reversible

29/10/2010   11.30.2729/10/2010 11 30 2729/10/2010 11 30 27229/9///110/0//2/2/2/2001100 1111 3300 227777

Σ  Υ  Μ  Π  Α  Γ Ε  Σ ,     Α  Ξ  Ι  Ο  Π  Ι  Σ  Τ  Ο    &    Α  Π  Ο  ∆  Ο  Τ  Ι  Κ  Ο

Αντλία Θερµότητας µεταβλητών στροφών



Συµπαγές,
αξιόπιστο και
αποδοτικό  

DC Inverter 

Πατενταρισµένη σχεδίαση ανεµιστήρα

Reversible
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Οι νέες αντλίες θερµότητας αναστρέψιµου 
κύκλου AquaSnap PLUS σχεδιάστηκαν και 
δοκιµάστηκαν µε γνώµονα την κάλυψη των 
ιδιαίτερων αναγκών κατοικιών και κτηρίων 
εµπορικής χρήσης.

Οι µηχανικοί της Carrier πέτυχαν να
ενσωµατώσουν αξιόπιστα εξαρτήµατα
υψηλής ποιότητας στο µικρών διαστάσεων
πλαίσιο αυτών των µονάδων, µεταξύ των
οποίων και έναν από τους πιο προηγµένους
ηλεκτρονικούς ελεγκτές inverter της αγοράς.

Η µονάδα 30AW προσφέρει εντυπωσιακή
ενεργειακή απόδοση και µπορεί να
συνδυαστεί εύκολα µε την πλούσια γκάµα
µονάδων fan-coil της Carrier.            

Μέγιστη ισχύς σε
συνθήκες φορτίου αιχµής
και υψηλή ενεργειακή
απόδοση σε κανονικές
συνθήκες λειτουργίας    

Πρωτοποριακή διατοµή για
µεγιστοποίηση της παροχής
αέρα τροφοδοσίας.  

Οικιακές εφαρµογές

∆ιαµερίσµατα µεσαίου µεγέθους

Καταστήµατα & εργαστήρια

Ιατρεία

Μικρά ξενοδοχεία

Γραφεία και αίθουσες αναµονής



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
• Αντλία θερµότητας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
• Υδραυλικό τµήµα
• Λέβητας
• Αφυγραντήρας

∆ΙΑΝΟΜΗ
• Ενδοδαπέδια συστήµατα
• Θερµαντικά σώµατα
• Τερµατικές µονάδες νερού (FCU’s)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
• Ηλιακοί συλλέκτες
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Κάτι παραπάνω από µια απλή αντλία θερµότητας

Εκτονωτική βαλβίδα 
βηµατικής ρύθµισης

∆ιπλός περιστροφικός συµπιεστής

Ελεγκτής GMC
Αναλύει συνεχώς στοιχεία
που αφορούν τις 
θερµοκρασίες νερού, τις
συνθήκες περιβάλλοντος
και δεδοµένα που
εισάγει ο πελάτης για τον
προσδιορισµό των σωστών παραµέτρων
λειτουργίας      

Κινητήρας Ανεµιστήρα DC
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Οι αντλίες θερµότητας AquaSnap PLUS αποτελούν την ιδανική λύση για ένα ευρύ φάσµα
εφαρµογών, αυτόνοµης εγκατάστασης σε νεόδµητα ή ανακαινιζόµενα κτήρια ή ενσωµάτωσης 
σε υφιστάµενο κτηριακό εξοπλισµό

Εφαρµογές δύο πηγών ενέργειας 
Η αντλία θερµότητας AquaSnap PLUS µπορεί να ενσωµατωθεί σε ήδη υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις ως εναλλακτική πηγή θερµότητας. 
Απλώς καθορίστε τις παραµέτρους για τη µεταγωγή από τη µια πηγή θερµότητας στην άλλη 
και επωφεληθείτε από την αδιάλειπτη λειτουργία ενός συστήµατος θέρµανσης που θα σας 
εξασφαλίσει αυξηµένη οικονοµία και βέλτιστη άνεση, σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  

Προηγµένη Τεχνολογία
Συγκολλητός  πλακοειδής
εναλλάκτης θερµότητας.
Υψηλή απόδοση µε αντιδιαβρωτική
προστασία  

Κινητήρας DC, συνεχούς 
ρεύµατος µε 
αντικραδασµική
έδραση, για αυξηµένη
απόδοση και αξιοπιστία
του ανεµιστήρα   

Βελτιστοποιεί ηλεκτρονικά
τη ροή του ψυκτικού υγρού
στο κύκλωµα  

∆ύο περιστροφικοί
κύλινδροι συµπίεσης, µε
διαφορά φάσης 180°,
και κινητήρας DC 
συνεχούς ρεύµατος 
µε άριστα
ζυγοσταθµισµένο άξονα     



COP>3,90
EER>3,60
ESEER>4,30

Ελεγκτής GMC

PAM PWM

Ετήσια ενεργειακή αποδοτικότητα

C.O.P.

Σηµείο Αξιολόγησης

Συχνότητα συµπιεστή (%)

Κλάση ενεργειακής 
αποδοτικότητας A για 
το µέγεθος 06 σε 
εφαρµογές ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης.  
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Οι µονάδες DC inverter της Carrier 
προσφέρουν µεγαλύτερη αξιοπιστία και 
βελτιστοποιηµένη ενεργειακή απόδοση,
από 20% έως και 120% σε σχέση µε την 
ονοµαστική θερµαντική τους ισχύ.   
Η αποκλειστική υβριδική τεχνολογία inverter
DC της Carrier, η οποία χρησιµοποιείται
στην αντλία θερµότητας AquaSnap PLUS,
συνδυάζει δύο διαφορετικές παραµέτρους
ηλεκτρονικής διαχείρισης (PAM και PWM)
για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
συµπιεστή σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Σε συνθήκες µέγιστου φορτίου (συνθήκες
φορτίου εκκίνησης και αιχµής), ο συµπιεστής
οδηγείται µε διαµόρφωση ύψους παλµών
(Pulse Amplitude Modulation, PAM) του
συνεχούς ρεύµατος, µε την οποία αυξάνεται
η τάση σε σταθερή συχνότητα. Ο συµπιεστής
λειτουργεί σε υψηλές στροφές, ώστε να
επιτύχει γρήγορα την επιθυµητή θερµοκρασία.
Σε συνθήκες µερικού φορτίου, ο συµπιεστής  
οδηγείται µε διαµόρφωση εύρους παλµών
(Pulse Width Modulation, PWM) του συνεχούς 
ρεύµατος, µε την οποία ρυθµίζεται η 
συχνότητα σε σταθερή τάση. Οι στροφές του 
συµπιεστή ρυθµίζονται µε ακρίβεια και το 
σύστηµα παρέχει άνεση υψηλού επιπέδου 
χωρίς θερµοκρασιακές διακυµάνσεις.                   

Μέγιστη ισχύς στις υψηλές στροφές και
ασυναγώνιστη ενεργειακή απόδοση στις 
χαµηλές και µεσαίες στροφές.  

Η αναστρέψιµου κύκλου αντλία θερµότητας
και ψύκτη AquaSnap PLUS προσφέρει 
εξαιρετικά υψηλό βαθµό ενεργειακής 
απόδοσης τόσο στην ψύξη (EER) όσο και τη 
θέρµανση (COP). Αυτό µεταφράζεται σε 
σηµαντική οικονοµία για τον χρήστη. Χάρη στη      
χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, οι µονάδες
30AW πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις για 
ένταξη σε προγράµµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας µε παροχή φορολογικών κινήτρων 
ή επιδοτήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η ετήσια ενεργειακή απόδοτικότητα (σε µερικό 
φορτίο ESEER) της αντλίας θερµότητας 
AquaSnap PLUS είναι από τις υψηλότερες 
στην αγορά.     

Η πλατφόρµα ελέγχου έχει αναβαθµιστεί µε 
νέο, εξελιγµένο αλγόριθµο, ο οποίος 
χρησιµοποιείται γιά να καθοδηγεί το σύστηµα 
inverter. Οι αναβαθµισµένες λειτουργίες 
περιλαµβάνουν:
• προσαρµοσµένες ή προκαθορισµένες
  καµπύλες κλίµατος
• έλεγχο ζεστού νερού χρήσης  
• λειτουργία µείωσης θορύβου στη διάρκεια  
  της νύχτας
• σήµα εξόδου απόψυξης/συναγερµού
• έλεγχος εξωτερικής πηγής θερµότητας
• λειτουργία προστασίας της αντλίας από
  τυχόν δυσλειτουργίες
• αντιπαγωτική προστασία
• διαχείριση λειτουργίας συµπιεστή   

Ο βαθµός ενεργειακής αποδοτικότητα της 
µονάδας inverter υπολογίζεται στην 
ονοµαστική τιµή ισχύος της µονάδας δηλαδή 
οι συµπιεστές λειτουργούν στο 100% της 
απόδοσής τους. Στην πράξη, όµως, η µονάδα 
λειτουργεί µε χαµηλότερες στροφές συµπιεστή 
(µερικό φορτίο) στο 75% του συνολικού 
χρόνου λειτουργίας της. Εδώ, η τεχνολογία 
inverter της Carrier επιτυγχάνει έναν από τους 
υψηλότερους βαθµούς ενεργειακής 
αποδοτικότητας.         



Περιβάλλον χρήστη

Άνεση

Χαµηλά επίπεδα θορύβου

Ζεστό νερό χρήσης

33AW-CSI
Προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης

33AW-RCI
Χειριστήριο ελέγχουTouch ‘N’ Go 
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Η υβριδική τεχνολογία inverter DC ρυθµίζει τις στροφές του συµπιεστή ανάλογα µε το φορτίο, 
προκειµένου να επιτυγχάνονται σταθερές και ελεγχόµενες θερµοκρασίες χωρίς διακυµάνσεις.
Θέρµανση τις κρύες ηµέρες µε θερµοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος έως και -20°C αλλά 
και ενεργειακή αποδοτική ψύξη το καλοκαίρι.

Πέρα από τη χρήση του διπλού περιστροφικού συµπιεστή, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης 
στην εξάλειψη ή τη µείωση του θορύβου σε όλα τα κινούµενα µέρη. Ο στόχος αυτός 
εξυπηρετείται από τη νέα σχεδίαση του αξoνικού ανεµιστήρα, τη διπλή µόνωση για το 
συµπιεστή και τον νέο αποσβεστήρα κραδασµών για τα δονούµενα εξαρτήµατα.

Με θερµοκρασία εξόδου νερού έως τους 60°C, η µονάδα είναι ιδανική για την παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης. 

Το νέο χειριστήριο διαθέτει µεγάλη οθόνη, 
στην οποία εµφανίζονται όλες οι ρυθµίσεις και 
οι παράµετροι λειτουργίας του συστήµατος, 
καθώς και αναβαθµισµένες λειτουργίες όπως 
ο χρονοδιακόπτης προγραµµατισµού, η
επιλογή αθόρυβης λειτουργίας και  
προρυθµισµένα προγράµµατα λειτουργίας. 
∆ιατίθενται επίσης προγράµµατα 
αυτοδιάγνωσης και αυτόµατης ρύθµισης 
παραµέτρων, τα οποία καθοδηγούν τους 
τεχνικούς κατά τη θέση σε λειτουργία και τη 
συντήρηση της µονάδας.      

Αυτή η µοναδική λειτουργία που ελέγχεται
από το χειριστήριο αποτελεί πραγµατική 
επανάσταση στις επιλογές προγραµµατισµού 
- στην κυριολεξία, το πάτηµα ενός κουµπιού 
αρκεί για να δηµιουργηθούν από το σύστηµα 
οι επιθυµητές ρυθµίσεις άνεσης (Χαµηλή 
ρύθµιση, κατάσταση συντήρησης).      

Eνα εύχρηστο χειριστήριο είναι διαθέσιµο για 
τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών της 
µονάδας: ψύξη, θέρµανση και οικονοµική 
λειτουργία Eco. Φωτεινές ενδείξεις LED 
δηλώνουν διακριτικά την κατάσταση της 
µονάδας. Τα LED χρησιµοποιούνται και για την 
επισήµανση πιθανών βλαβών κατά τους 
ελέγχους αυτοδιάγνωσης.        



Εύκολη εγκατάσταση

Χειρολαβές
Για εύκολη µεταφορά

Μονοφασικά καλώδια
Γρήγορες ηλεκτρικές συνδέσεις

Ελάχιστο βάρος κατά την λειτουργία

Μικρή επιφάνεια κάλυψης

Υδραυλικό τµήµα

µόνο
326 mm

42GW
Κασσέτα

Συµβατό µε όλες τις
τερµατικές µονάδες νερού
της Carrier.  
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Η έκδοση 30AW µε ενσωµατωµένο υδραυλικό 
τµήµα (αντλία νερού, δοχείο διαστολής, 
αυτόµατο εξαεριστικό και βαλβίδα εκτόνωσης 
πίεσης νερού) προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία 
και ευκολία εγκατάστασης.   

Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εσωτερικά µέρη 
- απλώς αφαιρέστε τρεις βίδες για να ανοίξετε
την µπροστινή αφαιρούµενη πρόσοψη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα κύρια µέρη 
της µονάδας, για τους τακτικούς ελέγχους και 
τη συντήρηση των σωλήνων ψυκτικού υγρού, 
του πίνακα ελέγχου, των ηλεκτρικών 
συνδέσεων, του υδραυλικού συστήµατος του 
συµπιεστή και άλλων βασικών εσωτερικών 
εξαρτηµάτων. Η πρόσβαση στις συνδέσεις 
νερού και αποστράγγισης επιτυγχάνεται 
εύκολα από την πίσω πλευρά της µονάδας.  

Οι εργασίες συντήρησης και θέσης σε 
λειτουργία διευκολύνονται από ρουτίνες που
είναι διαθέσιµες στο περιβάλλον χρήστη. 

Σετ ελέγχου συντήρησης, για αποµακρυσµένη 
παρακολούθηση και ρύθµιση
παραµέτρων µέσω υπολογιστή.       



Ασφάλεια και επιδόσεις
πιστοποιηµένες από
ανεξάρτητους οργανισµούς  

Ανακυκλώσιµη συσκευασία

42N
∆απέδου/οροφής

42DW / 42EM
Ψευδοροφής

42BJ / 42GR
Καναλάτα οροφής
42BJ / 42GR42DW / 42EM42N
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Οι αντλίες θερµότητας AquaSnapPLUS 
χρησιµοποιούν τον αέρα ως κύρια πηγή 
ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη 
µειωµένη χρήση φυσικών πόρων και τις 
µειωµένες εκποµπές CO2 στην ατµόσφαιρα.    

Το σύστηµα ACE της United Technology εγγυάται τη συµµόρφωση µε 
τα υψηλότερα κατασκευαστικά πρότυπα.
Κάθε µονάδα υποβάλλεται σε σειρά πολλαπλών ελέγχων, σε διάφορα
στάδια της γραµµής παραγωγής, κατά τους οποίους εξετάζονται τα 

κυκλώµατα για τυχόν διαρροές στη συµµόρφωση µε τις ηλεκτρικές προδιαγραφές και τις 
σωστές τιµές πίεσης νερού και ψυκτικού υγρού.
Η χρήση εξαρτηµάτων και υλικών υψηλής ποιότητας εγγυάται τη συνολική ποιότητα και
αξιοπιστία της µονάδας AquaSnap PLUS 30AW. 
Ο υβριδικός συµπιεστής DC µε τους διπλούς περιστροφικούς κυλίνδρους µειώνει τις
καταπονήσεις των εξαρτηµάτων και, κατά συνέπεια, αυξάνει την ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
της µονάδας.

Η Carrier είναι προσηλωµένη στη µείωση της ποσότητας των ρύπων και αυτό 
αποτυπώνεται στη σχεδίαση της συσκευασίας της µονάδας. Το υλικό που χρησιµοποιείται 
για την προστασία της µονάδας κατά τη µεταφορά της είναι 100% ανακυκλώσιµο.  

Κανένα µέρος της µονάδας δεν περιέχει
επικίνδυνες ουσίες. Ολα είναι ειδικά 
σχεδιασµένα για να λειτουργούν αποδοτικά 
µε ψυκτικό R-410A που δεν περιέχει 
χλώριο και έχει µηδενικό δυναµικό 
καταστροφής όζοντος (ODP).   
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30AW
Μετρήσεις σε συνθήκες LCP/A/CHF κατά Eurovent*
Aπόδοση θέρµανσης (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.)
Απορροφούµενη ισχύς
COP
Κατηγορία Eurovent, θέρµανση
Aπόδοση ψύξης (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.)
Απορροφούµενη ισχύς
EER
Κατηγορία Eurovent, ψύξη
Μετρήσεις σε συνθήκες LCP/A/AC κατά Eurovent**
Aπόδοση θέρµανσης (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.)
Απορροφούµενη ισχύς
COP
Κατηγορία Eurovent, θέρµανση
Aπόδοση ψύξης (Ελαχ./Ονοµ./Μεγ.)
Απορροφούµενη ισχύς
EER
Απόδοση σε µερικό φορτίο ESEER
Κατηγορία Eurovent, ψύξη
Μετρήσεις σε συνθήκες LCP/A/CHF κατά ECOLABEL
Ονοµαστική θερµική ισχύς ***
Απορροφούµενη ισχύς
COP
Στοιχεία σε συνθήκες LCP/A/AC κατά ECOLABEL
Ονοµαστική θερµική ισχύς ***
Απορροφούµενη ισχύς
COP
Ονοµαστική θερµαντική ισχύς, εφαρµογές καλοριφέρ†
Απορροφούµενη ισχύς
COP
Βάρος σε λειτουργία
Μονάδα χωρίς ψυχροστάσιο
Μονάδα µε ψυχροστάσιο
Ψυκτικό µέσο
Συµπιεστής
Βαλβίδα διαστολής
Υδραυλικό κύκλωµα
Καθαρός όγκος νερού
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωµα νερού
Πτώση πίεσης νερού, έκδοση X (CHF)
∆ιαθέσιµη στατική πίεση, έκδοση H (AC)
Συνδέσεις νερού, είσοδος/έξοδος (αέριο MPT) 
Ανεµιστήρες
Αριθµός/διάµετρος
Αριθµός πτερυγίων
Επίπεδα θορύβου
Επίπεδο ηχητικής ισχύος, θέρµανση?
Επίπεδο ηχητικής ισχύος, ψύξη††
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, θέρµανση?
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, ψύξη††

* Προκαταρκτικά Στοιχεία

T ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Ο συντελεστής αποθέσεων του εναλλάκτη θερµότητας νερού είναι 0,18 x 10-4 (m2 K)/W σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας*
*       Πρότυπες συνθήκες LCP/A/CHF κατά Eurovent σε λειτουργία θέρµανσης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εναλλάκτη θερµότητας νερού 30°/35°, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος  
         7°C db/6°C wb.
         Πρότυπες συνθήκες LCP/A/CHF κατά Eurovent σε λειτουργία ψύξης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εναλλάκτη θερµότητας νερού 23°/18°, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 35°C. 
         Οι επιδόσεις έχουν µετρηθεί σε συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 14511.
**      Πρότυπες συνθήκες LCP/A/AC κατά Eurovent σε λειτουργία θέρµανσης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εναλλάκτη θερµότητας νερού 40°/45°, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 
         7°C db/6°C wb.
         Πρότυπες συνθήκες LCP/A/AC κατά Eurovent σε λειτουργία ψύξης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εναλλάκτη θερµότητας νερού 12°/7°, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 35°C. Οι
         επιδόσεις έχουν µετρηθεί σε συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 14511.
***    Πρότυπες συνθήκες LCP/A/CHF κατά Ecolabel σε λειτουργία θέρµανσης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εναλλάκτη θερµότητας νερού 30°/35°, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 
         2°C db/1°C wb. Οι επιδόσεις έχουν µετρηθεί σε συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 14511.
****  Πρότυπες συνθήκες LCP/A/AC κατά Ecolabel σε λειτουργία θέρµανσης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εναλλάκτη θερµότητας νερού 40°/45°, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 2°C 
        db/1°C wb. Οι επιδόσεις έχουν µετρηθεί σε συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 14511.
†      Συνθήκες σε λειτουργία θέρµανσης: θερµοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 55°C/a, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C db/ 7°Cwb. Οι επιδόσεις έχουν µετρηθεί σε συµµόρφωση µε το πρότυπο EN
?      Με βάση τις ακόλουθες συνθήκες: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 35°C/30°C, θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C.
††    Με βάση τις ακόλουθες συνθήκες: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 12°C/7°C θερµοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος 35°C.

         Σηµείωση: Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης έχουν µετρηθεί σε ηµισφαιρικό πεδίο, σε απόσταση 4 m από τη µονάδα.      
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