
 

 ХИБРИДНИ ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ BAXI ЗА 

ВГРАЖДАНЕ С ИНВЕРТОРНА МОНОБЛОКОВА ТЕРМОПОМПА 

 

 



 
 

ХИБРИДНИ ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ 

 

 
 

С цел удовлетворявене нуждите на пазара, Baxi  разви концепцията за хибридна система, която използва 

възможността за включване на най-подходящия за дадения момент източник на енергия. По този начин се 

гарантира максимална ефективност и надеждност на системата при всякакви климатични условия. 

Така, на пазара се появи компактната хибридна система за вграждане Baxi Duo-TEC CSI-i IN, която е 

изключително подходяща  за малки и средни жилища, където ефективността и използването на възобновяеми 

източници трябва да се съчетаят с ограничени налични пространства. 

 

МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОРА 

 

Цена на имота 

Използването на енергия от възобновяеми източници позволява да се достигне най-високия енергиен клас като 

по този начин цената на имота значително се покачва, дори и при малки и средни жилища. 

 

Максимална енергийна ефективност, максимална икономия 

Кондензационият котел работи само, когато енергията от възобновяеми източници (термопомпата) не е налична 

или не може да се осигури, поради неблагоприятни метеорологични условия (ниски температури и висока 

влажност), необходимата мощност, за да отговори по ефективен начин на моментните нужди от топлина. 

 

Винаги максимална надеждност на системата 

Интеграцията на термопомпа и котел води до максимална надеждност и непрекъснатост на услугата от страна 

на генериращата система, дори и в условия на недостатъчно предлагане от възобновяемия източник или на 

липсващо или частично функциониране на една от технологиите. 



 
 

МОДУЛАЦИЯ НА КОТЕЛА И ТЕРМОПОМПАТА 
 

Новите кондензационни котли на BAXI с модулация 1:7 позволяват значително намаляване на 

циклите на включване-изключване. 

 

Ползи: 

• Подобряване ефективността на котела; 

• Икономии за клиента. 

 

Термопомпата PBM-i е в състояние да достигне бързо максималната мощност и да я модулира, 

като са адаптира спрямо реалното натоварване в жилището, ограничавайки до минимум фазите 

на включване и изключване. По този начин термопомпата работи през голямата част от времето 

на частичен товар, където СОР е по-висок. Това е от съществено значение за инсталации с 

ниска консумация на енергия (типична за добре изолирани малки и средни жилища), както и 

при работа през преходни сезони, когато натоварването е намалено. 

 

 

СИСТЕМА GAS ADAPTIV CONTROL(GAC) 
 

Електрониката и газовият клапан със стъпков двигател гарантират автоматичния контрол на 

горенето. 

 

Ползи: 

• Намалено време за монтаж – не се изисква никакво регулиране; 

• Никаква ръчна настройка – котелът се адаптира автоматично към вида на газа и дължината на 

димоотводите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА CSI-i IN  

 

ОТОПЛЕНИЕ 

Отопление с термопомпа 

 

 
 

Термопомпите са изключително ефективни топлинни системи. Те улавят енергията на външния въздух и я 

трансформират в инсталацията под формата на топла вода със средна температура. 

Следва обаче да се има в предвид  работната температура: икономически изгодната  граница при използването 

на термопомпа се определя от външните климатични условия и работна температура (температурата на 

подаваната в системата вода). 

Благодарение на системата за контрол Think easy системата CSI-i IN проверява моментната ефективност на 

термопомпата и определя включването или изключването й. 

Поради тези причини, термопомпата ще работи с приоритет за отоплителната система, която трябва да има 

следните характеристики: 

- подово лъчисто отопление на ниска температура; 

- стенно лъчисто отопление на ниска температура; 

- таванно лъчисто отопление на ниска температура; 

- отоплителна система с радиатори на средна температура; 

- отопление с вентилаторни конвектори на средна температура. 



 
 

 

Отопление с термопомпа и котел в каскада(интеграция) 

 

 
 

В случай, че термопомпата не осигурява адекватна стойност на COP  или не може да задоволи изискванията 

на системата, се включва котелът. 

Благодарение на 30 литровия буферен съд, добавен в резултат на опита на Baxi, двата генератора могат да 

работят без интерференции, съобразно нуждите на инсталацията. 

В случай, че термопомпата има по-нисъка ефективност от тази на котела, тя ще бъде изключена и котелът ще 

задоволява топлинните нужди на системата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОХЛАЖДАНЕ 

 

Охлаждане с термопомпа 

 

 
  

 

Термопомпата е генератор, който е в състояние да осигури не само гореща вода за отопление и производството 

на битова гореща вода(БГВ), но е в състояние да задоволи и изискванията за охлаждане през лятото. 

Охлаждането се извършва само с термопомпата, с температурата на подаващата вода, управлявана в 

съответствие с външната и вътрешната температура и съответната точка на оросяване на въздуха. 

Благодарение на контролната система Think easy, може да се намалява температурата на подаващата вода, за да 

се получи по-голям комфорт и да се включва обезвлажнителя при зададената влажност. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРЕДВАРИТЛНО ПОДГРЯВАНЕ НА БОЙЛЕРА ЗА БГВ 

 

Предварително подгряване на бойлера с термопомпата 

 

 
  

 

Термопомпата е програмирана да изпълнява предварително подгряване на бойлера за БГВ до определена 

температура. Тази функция позволява да се избегне намаляването на ефективността, предизвикана от търсенето 

на твърде висока температурата. 

Функцията за предварително подгряване е програмируема в зависимост от типа на системата. 

Пример: Ако се комбинира системата CSI-i IN с фотоволтаична система, може така да се зададат параметрите и 

програмата, че да работи термопомпата на максимална температура като се използва в пълна степен 

електроенергията, генерирана от слънцето. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРЕДВАРИТЛНО ПОДГРЯВАНЕ НА БОЙЛЕРА ЗА БГВ 

 

Предварително подгряване на бойлера с котела с функции Boost, антилегионела и защита от замръзване 

 
 

В случай на отсъствие на включване на термопомпата, причинено от климатични условия, които не позволяват 

висок COP, предварителното подгряване на бойлера ще се поеме от котела. 

Системата Think easy включва и функциите Boost и антилегионела. 

Функцията Βoost работи само по желание на потребителя: чрез активиране на подходящия параметър се 

включва котела за бързо достигане на зададената температурата на бойлера. 

Функцията антилегионела, предвид нуждата от висока температура (65°C), се извършва единствено от котела. 

 

 
 

 

 

 

 



 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БГВ 

Осигуряване на БГВ без последващо подгряване на бойлера от котела 

  
 

Осигуряване на БГВ с последващо подгряване на бойлера от котела 

 
  

 

В случай на отсъствие на включване на термопомпата, причинено от климатични условия, които не позволяват 

висок COP и достигане на желаната температура в бойлера, котелът, чрез своя пластинчат топлообменник, ще 

подгрее водата до желаната температура от клиента. 

Честите включвания и изключвания на котела се избягват благодарение на високата степен на модулация на 

същия. 

 

 



 
 

КОМПОНЕНТИ 

 

 
• Бойлер за БГВ 150 l INOX  

• Графитна изолация с висо-

ка плътност(15% по-ниска 

дисперсия по отношение на 

стандартна изолация). 

 

 
Покриване на енергийните 

нужди с възобновяеми из-

точници, благодарение на 

моноблокова инверторна 

термопомпа. 

 

 
• Буферен съд 30 l 

• Управление на зимна и 

лятна климатизация 

• Изолация на всички тръби 

– по-малки дисперсии 

-устойчивост на замръзване. 

 

 

 

 

 
 

 
• Модулация 1:7 

• GAC: автоматичен контрол 

На горенето 

• Модулираща помпа: 

-висока ефективност 

-намалена консумация 

-по-нисък шум. 

 
Контролен панел 

 

 

 

 

 

 
• Циркулационна помпа с 

ниска консумация, клас А  

 
 



 

 

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙС 

 
 

THINK easy: това е името на системата за контрол и управление на Duo-TEC CSI-i IN. 

Мозъкът на системата е софтуер за контрол и регулиране, роден от опита, натрупан в хибридните системи. 

Системата за контрол позволява да се управлява инсталацията и да се следи за правилното функциониране на 

всички хидравлични и електрически компоненти. 

Термопомпата се контролира от микропроцесори с добавен софтуер, който освен, че контролира и управлява  

всички оперативни режими на работа на машината, мониторира цялата климатичната система и производството 

на БГВ. 

Логиката на THINK easy е да се максимализира работата на термопомпата, като се избягва използването на 

котела, когато това не е необходимо, за постигане на комфорт в помещенията. 

Става въпрос за интегрирана система, която е в състояние самостоятелно да управлява система за лъчисто 

отопление и обезвлажняване. Всички функции на THINK easy може да се управляват с помощта на панел с LCD 

дисплей, който показва режима на работа, както и евентуална неизправност на системата. 

 

ЛЕСНА УПОТРЕБА 

 

                Ден и дата на системата                                                              Час на системата 

 

 

Меню параметри 

 

 

 

Бутон потвърждение 

 

Меню неизправност 

 

Бутон назад 

 

 

Температура и 

влажност в помеще- 

нието 

 

 

 
    Информативна скала             Setpoit помещение/режим комфорт 

 

 

 

Меню избор режим 

на работа 

 

 

Бутон увеличение 

Бутон намаление 

 

 

 

 

Символи за състоя- 

ние на работа на 

системата 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЪНШНО ТЯЛО 

 

Термопомпата PBM-i е в състояние бързо да постигне максимална мощност и да я модулира(модулация от 30% 

до 130%*), като се адаптира към действително необходимия товар, намалявайки до минимум фазите на 

включване и изключване и работейки през голяма част от времето на частичен товар, където COP e най-висок.  

Това е от основно значение за функционирането през пролетта и есента, когато натоварването е намалено. 

(*) средна стойност в зависимост от модела и условията на работа. 

 

Отдадена топл. мощност 

 
Време 

  Термопомпа PBM-i    Термопомпа ON-OFF 

 

 

ТЕРМОПОМПА PBM-i 6 

 

 

 

 
 

ТЕРМОПОМПА PBM-i 10 

 

 



 
 

КОМПОНЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Херметичен инверторен 

Scrool компресор (рота-

ционен за PBM-I 6), 

монтиран на антивиб-

рационни носачи, заре-

ден с газ R410A. 

 

 

Хеликоидален вентила-

тор с висока производи-

телност, с променлива 

скорост,  ниска звукова 

емисия, снабден със за-

щитна решетка. 

 

 

Моноблокова  версия 

с херметически затворе-

на хладилна линия за 

максимално улеснение на 

връзка към системата. 

Електрическите връзки с 

вътрешното тяло са 

улеснени с бус кабел (2 

проводника). 

 

 

Нагревателен кабел,  

активен при работа на 

термопомпата, за да се 

избегне образуване на 

лед в основата и евен-

туалното ограничение на 

изпускането на конденза. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФАЗИ НА МОНТАЖА 

 
 

DUO-TEC CSI-i IN се доставя в 5 отделни опаковки (кутия за вграждане, котел LUNA DUO-TEC IN HT 24 

GA, бойлер за БГВ 150 l INOX, хидравлична група с буферен съд 30 l,  термопомпа PBM-i). След като 

разопаковате продуктите, продължете с позиционирането и сглобяването на кутията към стената. 

 

 
За правилен монтаж на кутията се препоръчва да се монтират поддържащите греди. 

 

 



 
 

 
 

Отсранете поддържащите греди. 

 

 
 

Позиционирайте бойлера за БГН и го фиксирайте стойката със съответния винт в горната част. 

 



 
 

 
 

Позиционирайте котела LUNA DUO-TEC IN HT GA на съответните носачи като се уверите, че сте закрепили 

конзолата върху кутията със съответните винтове. 

 

 
 

Поставете хидравличния блок с буфериния съд (30 l) на съответните фиксатори. 

 

 



 
 

 
 

Инсталирайте свързващите тръби: котел/хидравличен блок, хидравличен блок/бойлер, бойлер. 

 

 
 

Свържете единствените три конектори: кабела за комуникация на данни на системата THINK EASY/котел, 

захранващия кабел на системата THINK EASY/котел, кабела на температурната сонда на бийлера. 



 
 

 
 

СЛУЧАЙ A: Комплект (доставя се като аксесоар по желание) за присъединяване към инсталация, идваща от 

пода. 

 

 
 

СЛУЧАЙ Б: Комплект (доставя се като аксесоар по желание) за присъединяване към инсталация, идваща от 

стената. 

 



 
 

 
 

Серийно доставяни аксесоари 

 

 
 

Серийно доставяни аксесоари 



 
 

 
 

Затворете кутията за вграждане 

 

 
 

Монтажен комплект „твърд шаблон” DUO-TEC CSI IN (доставя се като аксесоар). Използването на този 

аксесоар позволява да се извърши монтажа при наличие на налягане в системата, без проблем, като се намалява 

времето за монтаж на цялата система с около 1,5 часа. 



 
 

ПРИМЕР ЗА МОНТАЖ: 

КЪЩА НА КАЛКАН 

 

Жилище от 130 кв.м с отопление и охлаждане, разположено на два етажа със следното разпределение: 

- Сутерен: перално помещение, гараж 

- Първи етаж: кухня, трапезария, баня с тоалетна 

- Първи етаж: 2 спални, 1 баня, дрешник 

Предвидено охлаждане с вентилаторни конвектори 

Инсталацията се състои от подово отопление и охлаждане с конвектор, с превключване чрез трипътен вентил,  

лира само отопление (1 зона с n подзони), управление на система с n термостати (активиране на машината чрез 

сухи контакти без напрежение). 

 

 

                        Лира                                  Конвектор            Фотоволтаични панели 

 
                    Подово отопление 

 

 

 

 



 
 

ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА 

 



 
 

ПРИМЕР ЗА МОНТАЖ: 

АПАРТАМЕНТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА 

 

Жилище от 80 кв.м с отопление и охлаждане, разположено на един етаж с разпределение: 

- кухня и трапезария, баня, 2 спални. 

Инсталацията се състои от подово отопление и охлаждане (1 зона с n подзони), обезвлажнител. Управление на 

система с n термостати (активиране на машината чрез сухи контакти без напрежение). Управление на 

влажността чрез обезвлажнител (задействане чрез датчик за влажност).  

 

 

 

                                                 Фотоволтаични панели 

 
  Подово отопление и охлаждане 

 

 

 



 
 

ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА 

 

 



 
 

АКСЕСОАРИ 

 

 

Аксесоар Код Описание 

 

 

 

7219362 

Програмируем термостат/датчик за влажност 

Микропроцесорен термостат с батерии за котрол на 

температурата и влажността. 

Контрол на влажността на две нива(включване на 

обезвланителя/защита – затваряне на вентилите).  

 

 

 

7108086 

 

Регулируем датчик за влажност 

Сондата измерва относителната влажност на въздуха в 

помещението. 

Диапазон на настройка: от 30% до 90% влажност(толеранс 

6%) 

 

 

 

7108088 

Стаен термостат 

Стаен термостат on/off за системи за отопление и охлаждане. 

Регулиране на температурата от 6 до 30°С. 

Диференциал: 0,5°С 

 

 

7217060 

 

Твърд шаблон 

 

 

 

 

7217125 

 

 

Комплект за свързване отдолу 

 

 

 

7217123 

 

 

Комплект за свързване отзад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Duo-tec CSI-I IN 

Номинална топлинна мощност БГВ, kW 24 

Номинална топлинна мощност отпление 80/60°С, kW 20 

Намалена топлинна мощност 80/60°С, kW 3,4 

Енергийна ефективност (92/42/СЕЕ) **** 

Средна ефективност (DIN 4702-Т8), % 109,8 

Номинална ефективност 80/60°С, % 97,7 

Ефективност при 30%, % 107,6 

Клас NOx (EN 483) 5 

Клас NOx 5(EN 297 - EN 483), mg/kWh 16,1 

Минимална работна температура, °С Минус 15* 

Регулиране температурата на водата в отоплителната инсталация,°С 25/50 

Регулиране температурата на БГВ,°С 35/60 

Регулиране температурата на водата за охлаждане, °С 7/25 

Обем на бойлера, l 150 

Обем на разширителния съд за БГВ, l 8 

Специфичен дебит според EN 13203, l/min 26,3 

Непрекъснато производство на БГВ при ΔТ 25°С, l/min 13,8 

Ниво на шума на 1 m, dB(A) < 45 

Размери (в х ш х д), mm 770 х 470 х 238 

Размери на касетата за вграждане (в х ш х д), mm 2200 х 950 х 350 

*В случай на използване в места с температури по-ниски от 0°С се препоръчва да се инсталира комплекта нагреватели против 

замръзване KSL 71414571. При температури по-ниски от минус 5°С се препоръчва да се инсталира комплекта нагреватели против 

замръзване 7213615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОПОМПИТЕ 

 

 PBM-I 6 PBM-I 10 

Отопление 

Номинална термична мощност 1 kW 5,85 9,55 

COP 1  4,01 4,02 

Дебит на водата в топлообменника 1 m3/h 1,01 1,64 

Термична мощност 2 kW 5,30 9,00 

СОР 2  3,05 3,10 

Дебит на водата в топлообменника 2 m3/h 0,91 1,54 

Охлаждане 

Номинална хладилна мощност 3 kW 4,40 7,02 

EER 3  4,15 3,22 

ESEER   4,00 3,26 

Дебит на водата в топлообменника 3 m3/h 0,76 1,21 

Хладилна мощност 4 kW 3,70 4,92 

EER 4  2,89 2,45 

ESEER 4  4,00 3,26 

Дебит на водата в топлообменника 4 m3/h 0,64 0,84 

Хладилен кръг 

Брой компресори   1 1 

Тип на компресора   Ротационен DC инвертор Scroll DC инвертор 

Модулазия на компресора  % 30-130 30-130 

Хладилен газ   R410A R410A 

Количество на газа  Kg 1,05 1,5 

Брой на вентилаторите   1 1 

Дебит на въздуха  m3/h 3600 3600 

Обща консумирана мощност  kW 0,07 0,10 

Хидравличен кръг 

Дебит на водата 1 m3/h 1,01 1,64 

Напор на помпата 1 kPa 55,9 35 

Дебит на водата 3 m3/h 0,76 1,21 

Напор на помпата 3 kPa 73,5 49 

Вид на помпата   1 скорост 3 скорости 

Консумирана мощност от помпата  kW 0,13 0,1 

Минимално съдържание на вода  l 26 26 

Предпазен клапан  Bar 3 3 

Хидравлични връзки   ¾” 1” 

Филтър-утайник   1 ¼” 1 ¼” 

Диаметър на тръбата за датчика на поток   ¾” 1” 

 

 

 



 
 

 PBM-I 6 PBM-I 10 

Електрически параметри 

Захранване  V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 

Максимална консумирана мощност  kW 2,48 4,12 

Максимален ток  А 10,9 18,3 

Пусков ток  А 0,8 1,4 

Шумови параметри 

Звукова мощност 5 dB(A) 60 64 

Звуково налягане 6 dB(A) 46 50 

Размери и тегло 

Дължина 7 mm 825 850 

Дълбочина 7 mm 300 330 

Височина 7 mm 675 882 

Тегло(празна) 7 kg 51 80 

Граници на функциониране при отопление 

Температура на външния въздух min/max 8 °С -20/43 -20/43 

Температура на произведената вода min/max 8 °С 23/60 23/60 

Граници на функциониране при охлаждане 

Температура на външния въздух min/max 8 °С 21/43 21/43 

Температура на произведената вода min/max 8 °С -7/22 -7/22 

 

1 - Външна температура на въздуха 7°C - 87% RH, температура на водата 30/35°C - EN 14511-2011 

2 - Външна температура на въздуха 7°C - 87% RH, температура на водата 40/45°C - EN 14511-2011 

3 - Външна температура на въздуха 35°C, температура на водата 23/18°C - EN 14511-2011 

4 - Външна температура на въздуха 35°C, температура на водата 12/7°C - EN 14511-2011 

5 - Звукова мощност въз основа на измервания, извършени в съответствие с програмата за сертифициране 

Eurovent 

6 - средно звуково налягане на един метър разстояние, в свободно поле върху отразяваща повърхност; 

незадължителни стойност, получена от нивото на звуковата мощност 

7 - Стандартна конфигурация, празна, без опаковка 

8 – ΔТ вода min/max: 5/10°C - налягане на хидравличната система min/max: 1,3 бара - Максимален процент на 

гликол - 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СИНТЕЗИРАНО ОПИСАНИЕ 

 

DUO-TEC CSI-i IN 624 GA 

 

DUO-TEC CSI-i IN е интегрирана мулти-енергийна и мулти-технологична система за домашен комфорт, който е 

в резултат от интеграцията на различни технологии (термопомпа въздух/вода, газов кондензационен котел), 

изпълнена като моноблок за вграждане с компактни размери. DUO-TEC CSI-i IN съдържа акумулиращ бойлер 

за БГВ, който в максимална степен използва енергията от възобновяеми източници. 

Благодарение на сложно електронно управление и непрекъснат мониторинг на външните климатични условия, 

системата е в състояние да проверява редовно доставката на енергия от възобновяеми източници и моментната 

ефективност. В случай на неблагоприятни условия относно температурата на външния въздух и степен на 

влажност, системата включва кондензационния газов котел, който при критични външни условия е по-

ефективен. 

DUO-TEC CSI-i IN освен зимната и лятна климатизация, осигурява и производството на БГВ. 

Габаритни размери на апарата В х Ш х Д: 2200 x 950 х 350 мм. 

Тегло – 92 kg(без термопомпата). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОТЕЛА 

Монтаж тип: B23-C13-C33-C43-C53-C63-С83 

Номинална топлинна мощност БГВ: 24,7 кВт 

Топлинна мощност БГВ: 24 кВт 

Номинална топлинна мощност отопление: 20.6 кВт 

Номинална отоплителна мощност 80/60°C: 20 кВт 

Номинална отоплителна мощност 50/30°C: 21,8 кВт 

Намалена топлинна мощност 80/60°C: 3,4 кВт 

Намалена топлинна мощност 50/30°C: 3,7 кВт 

Енергийната ефективност (Dir 92/42 / ЕИО): **** 

Ефективност при товар 30%: 107,6% 

Ефективност при 80/60°C: 97,7% 

Ефективност при 50/30°C: 105,8% 

NOx клас 5 

Производство на БГВ: Δ 25°C: 13,8 л/мин 

 

Изнесен контролен панел за монтаж на стена с голям текстови дисплей, бутони за избор на меню и задно 

осветяване. 

Климатично регулиране с външна сонда, седмично програмиране на отоплението и производството на БГВ, 

вградени в контролния панел. 

Голям диапазон на модулация на пламъка (1:7) чрез системата GAC (Gas Adaptive Control), която позволява да 

се гарантира автоматичен контрол на горенето и да поддържа постоянни стойности с цел  максимална 

ефективност. 

Система за автоматично обезвъздушаване по време на фазата на запалване. 

 

 

 



 
 

Електронно запалване с йонизационен контрол на пламъка 

Степен на защита: IPX5D 

Първичен серпентинен топлообменник вода /газ от неръждаема стомана AISI 316L 

Уголемен вторичен топлообменник вода /вода от неръждаема стомана 

Електронен 3-пътен вентил 

Модулиращ вентилатор с електронна промяна на скоростта 

Автоматичен байпас на верига отопление 

Цифров и аналогов  манометър във веригата отопление 

Разширителен съд отопление 8 литра с  предналягане 0,8 бара 

Модулираща циркулационна помпа с две скорости, ниска консумация на енергия с вграден обезвъздушител 

Датчик за поток, базиран на ефекта на Хол във веригата на БГВ 

Производство на БГВ при минимално налягане на водата от 0,15 бара и с минимален дебит от 2 л/мин. 

Филтър, с възможност за инспекция, на входящата вода 

Предпазен клапан първичен контур на 3 бара 

Диапазон на регулиране на температурата на водата за отопление:  25 до 50°C 

Диапазон на регулиране на температурата на БГВ: 35-60°C 

Минимална работна температура: - 5°C 

 

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ 

Температурен контрол чрез NTC сонди 

Постциркулация на помпата в режим на отопление 

Защитен термостат срещу прегряване на първичния топлообменник 

Хидравличнен пресостат за налягане, който спира подаването на газ в случай на липса на вода 

Електронен контрол за блокирана помпа 

Система за предотвратяване блокирането на помпата и на 3- пътния вентил, сработваща на всеки 24 часа 

NTC сонда за сигурност срещу прегряване на димните газове 

Система против замръзване, сработваща при температури под 5°С 

Електронен термометър 

Визуализация на налягането в отоплителен кръг на контролния панел 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛИРАЩИЯ БОЙЛЕР 

Вместимост на бойлера 150 литра, изработен от неръждаема стомана с единичен серпентинен топлообменник. 

Графитна топлоизолация без CFC / HCFC 

Максимално работно налягане 8 бара 

Цифров термометър 

 

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА 

Кран за пълнене на системата 

Кран за източване на системата 

Сферичен вентил за газ 

 

 

 

 



 
 

ТЕРМОПОМПА PBM-I 6 

Реверсивна моноблокова термопомпа моноблок въздух-вода за външен монтаж, комплект с хидравличен модул. 

Солидна горещо поцинкована метална конструкция,  ламарина с прахово полиестерно покритие за висока 

устойчивост на атмосферни влияния. 

Панелите са фиксирани с винтове и са лесно отстраними за улесняване на операциите на техническо бслужване 

и ремонт на целия уред. 

Електронните компоненти и тези на хладилния и хидравличен кръг са монтирани в херметично отделение, 

отделено от въздушния поток на батерията. По този начин са възможни интервенции за диагностика и 

калибриране при работеща машина. 

Електрически нагревателен кабел е разположен на основата, под батерията, за да се избегне образуването на 

лед, който би могъл да запуши отвора за източване на конденза при работа на термопомпата. 

 

Охлаждащ кръг, инсталиран и тестван в завода, съставен от: 

• DC инверторен херметичен ротационен компресор, монтиран на антивибриращи амортисьори, с термична 

защита на мотора, нагреватели в картера за подгряване на маслото, шумоабсорбираща изолация, сонда за 

температурата на газа на входа и на изхода на компресора 

• хладилен агент R410A 

• въздушна батерия с медни тръби, разположение шахматно и механично разширени за максимално добра 

връзка с пластините от алуминий, сензор за температурата на входящия въздух, температурен сензор на 

батерията за контрол на размразяването 

• пластинчат запоен топлообменник от неръждаема стомана AISI 316 с антикондензна неопренова термична 

изолация, сензори за температурата на водата на входа и на изхода на топлообменника. 

• 4-пътен вентил за обръщане на охладителния цикъл 

• електронен разширителен термостатичен клапан 

• приемник на течност. 

 

Вентилатор с директно свързан към перката двигател. Щампована стоманена перка със специален профил за 

максимални аеродинамични характеристики. DC безчетков двигател с променлива скорост за намаляване на 

шума и консумацията на енергия, предпазна решетка. 

 

Хидравличният комплект е инсталиран вътре в устройството и включва, освен пластичатия топлообменник и: 

• циркулационна помпа с монофазен двигател и термична защита (1 скорост) 

• обезвъздушител  

• предпазен клапан (3 бара) 

• манометър 

За правилния монтаж на термопомпата е необходимо да се осигури датчик на поток и Y филтър с метална 

мрежа на на входа на термопомпата (включени в доставката). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Контролерът на борда на термопомпата изпълнява следните функции: 

• включване и модулация на мощността на компресора въз основа на сигнала, получен от системата 

• обработка на сигналите от сондите за температура на газа на входа и на изхода на компресора, на водата на 

входа и на изхода на пластинчатия топлообменник, на входящия въздух на батерията, на газа върху батерията 

за управлението на обезскрежаването 

• аларми в охлаждащата верига 

• защита за инвертора и контролера 

• регулиране на скоростта на вентилатора 

• контрол на размразяването с автоадаптивна логика, която оценява с изключителна точност количеството лед 

на батерията на базата на сигнала от сондата за температурата на външния въздух и изпарителя, адаптирайки 

в реално време продължителността на периода на обръщане на цикъла. 

 

Технически данни PBM-I 6  

• Топлинна мощност (въздух 7°C (b.s.)/6°C (b.u.) и температурата на подаваната вода 35°C - EN 14511-2011): 

5,85 кВт 

• COP: 4,01 

• Охлаждаща мощност (въздух 35°C (b.s.) и температура на подаваната вода 18°C - EN 14511-2011): 4,40 кВт 

• EER: 4,15 

• ESEER: 4,00 

• Хладилен агент: R410A 

• Количество на хладилния агент: 1,05 кг 

• Брой/тип компресори: 1/ротационен DC инвертор/ 

• Модулация на компресора: 30-130% 

• Брой вентилатори: 1 

• Номинален дебит на водата (зимна експлоатация): 1,01 m³/h 

• Полезен напор на циркулационната помпа (зимна експлоатация): 55,9 кРа 

• Номинален дебит на водата (режим на охлаждане): 0.76 m³/h 

• Полезен напор на циркулационната помпа (летен режим): 73,5 кРа 

• Водни съединения вход/изход: ¾" М/¾" М 

• Захранващо напрежение: 230V 

• Честота: 50 Hz 

• Общ размер на външно тяло В х Ш х Д: 658 mm х 825 mm х 300 mm 

• Външно тяло тегло: 58 кг 

• Звукова мощност: 60 db (A) 

• Звуково налягане на 1 m, в свободно поле, далече от отразяващи повърхности: 46 db(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DUO-TEC CSI-i IN 1024 GA 

 

DUO-TEC CSI-i IN е интегрирана мулти-енергийна и мулти-технологична система за домашен комфорт, който е 

в резултат от интеграцията на различни технологии (термопомпа въздух/вода, газов кондензационен котел), 

изпълнена като моноблок за вграждане с компактни размери. DUO-TEC CSI-i IN съдържа акумулиращ бойлер 

за БГВ, който в максимална степен използва енергията от възобновяеми източници. 

Благодарение на сложно електронно управление и непрекъснат мониторинг на външните климатични условия, 

системата е в състояние да проверява редовно доставката на енергия от възобновяеми източници и моментната 

ефективност. В случай на неблагоприятни условия относно температурата на външния въздух и степен на 

влажност, системата включва кондензационния газов котел, който при критични външни условия е по-

ефективен. 

DUO-TEC CSI-i IN освен зимната и лятна климатизация, осигурява и производството на БГВ. 

Габаритни размери на апарата В х Ш х Д: 2200 x 950 х 350 мм. 

Тегло – 92 kg(без термопомпата). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОТЕЛА 

Монтаж тип: B23-C13-C33-C43-C53-C63-С83 

Номинална топлинна мощност БГВ: 24,7 кВт 

Топлинна мощност БГВ: 24 кВт 

Номинална топлинна мощност отопление: 20.6 кВт 

Номинална отоплителна мощност 80/60°C: 20 кВт 

Номинална отоплителна мощност 50/30°C: 21,8 кВт 

Намалена топлинна мощност 80/60°C: 3,4 кВт 

Намалена топлинна мощност 50/30°C: 3,7 кВт 

Енергийната ефективност (Dir 92/42 / ЕИО): **** 

Ефективност при товар 30%: 107,6% 

Ефективност при 80/60°C: 97,7% 

Ефективност при 50/30°C: 105,8% 

NOx клас 5 

Производство на БГВ: Δ 25°C: 13,8 л/мин 

 

Изнесен контролен панел за монтаж на стена с голям текстови дисплей, бутони за избор на меню и задно 

осветяване. 

Климатично регулиране с външна сонда, седмично програмиране на отоплението и производството на БГВ, 

вградени в контролния панел. 

Голям диапазон на модулация на пламъка (1:7) чрез системата GAC (Gas Adaptive Control), която позволява да 

се гарантира автоматичен контрол на горенето и да поддържа постоянни стойности с цел  максимална 

ефективност. 

Система за автоматично обезвъздушаване по време на фазата на запалване. 

 

 

 

 

 



 
 

Електронно запалване с йонизационен контрол на пламъка 

Степен на защита: IPX5D 

Първичен серпентинен топлообменник вода /газ от неръждаема стомана AISI 316L 

Уголемен вторичен топлообменник вода /вода от неръждаема стомана 

Електронен 3-пътен вентил 

Модулиращ вентилатор с електронна промяна на скоростта 

Автоматичен байпас на верига отопление 

Цифров и аналогов  манометър във веригата отопление 

Разширителен съд отопление 8 литра с  предналягане 0,8 бара 

Модулираща циркулационна помпа с две скорости, ниска консумация на енергия с вграден обезвъздушител 

Датчик за поток, базиран на ефекта на Хол във веригата на БГВ 

Производство на БГВ при минимално налягане на водата от 0,15 бара и с минимален дебит от 2 л/мин. 

Филтър, с възможност за инспекция, на входящата вода 

Предпазен клапан първичен контур на 3 бара 

Диапазон на регулиране на температурата на водата за отопление:  25 до 50°C 

Диапазон на регулиране на температурата на БГВ: 35-60°C 

Минимална работна температура: - 5°C 

 

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ 

Температурен контрол чрез NTC сонди 

Постциркулация на помпата в режим на отопление 

Защитен термостат срещу прегряване на първичния топлообменник 

Хидравличнен пресостат за налягане, който спира подаването на газ в случай на липса на вода 

Електронен контрол за блокирана помпа 

Система за предотвратяване блокирането на помпата и на 3- пътния вентил, сработваща на всеки 24 часа 

NTC сонда за сигурност срещу прегряване на димните газове 

Система против замръзване, сработваща при температури под 5°С 

Електронен термометър 

Визуализация на налягането в отоплителен кръг на контролния панел 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛИРАЩИЯ БОЙЛЕР 

Вместимост на бойлера 150 литра, изработен от неръждаема стомана с единичен серпентинен топлообменник. 

Графитна топлоизолация без CFC / HCFC 

Максимално работно налягане 8 бара 

Цифров термометър 

 

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА 

Кран за пълнене на системата 

Кран за източване на системата 

Сферичен вентил за газ 

 

 

 

 



 
 

ТЕРМОПОМПА PBM-I 10 

Реверсивна моноблокова термопомпа моноблок въздух-вода за външен монтаж, комплект с хидравличен модул. 

Солидна горещо поцинкована метална конструкция,  ламарина с прахово полиестерно покритие за висока 

устойчивост на атмосферни влияния. 

Панелите са фиксирани с винтове и са лесно отстраними за улесняване на операциите на техническо бслужване 

и ремонт на целия уред. 

Електронните компоненти и тези на хладилния, и хидравличен кръг са монтирани в херметично отделение, 

отделено от въздушния поток на батерията. По този начин са възможни интервенции за диагностика и 

калибриране при работеща машина. 

Електрически нагревателен кабел е разположен на основата, под батерията, за да се избегне образуването на 

лед, който би могъл да запуши отвора за източване на конденза при работа на термопомпата. 

 

Охлаждащ кръг, инсталиран и тестван в завода, съставен от: 

• DC инверторен херметичен scroll компресор, монтиран на антивибриращи амортисьори, с термична защита на 

мотора, нагреватели в картера за подгряване на маслото, шумоабсорбираща изолация, сонда за температурата 

на газа на входа и на изхода на компресора 

• хладилен агент R410A 

• въздушна батерия с медни тръби, разположение шахматно и механично разширени за максимално добра 

връзка с пластините от алуминий, сензор за температурата на входящия въздух, температурен сензор на 

батерия за контрол на размразяването 

• пластинчат споен топлообменник от неръждаема стомана AISI 316 с антикондензна неопренова термична 

изолация, сензори за температурата на водата на входа и на изхода на топлообменника. 

• 4-пътен вентил за обръщане на охладителния цикъл 

• електронен разширителен термостатичен клапан 

• приемник на течност. 

 

Вентилатор с директно свързан към перката двигател. Щампована стоманена перка със специален профил за 

максимални аеродинамични характеристики. DC безчетков двигател с променлива скорост за намаляване на 

шума и консумацията на енергия, предпазна решетка. 

 

Хидравличният комплект е инсталиран вътре в устройството и включва, освен пластичатия топлообменник и: 

• циркулационна помпа с монофазен двигател и термична защита (1 скорост) 

• обезвъздушител  

• предпазен клапан (3 бара) 

• манометър 

За правилния монтаж на термопомпата е необходимо да се осигури датчик на поток и Y филтър с метална 

мрежа на на входа на термопомпата (включени в доставката). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контролерът на борда на термопомпата изпълнява следните функции: 

• включване и модулация на мощността на компресора въз основа на сигнала, получен от системата 

• обработка на сигналите от сондите за температура на газа на входа и на изхода на компресора, на водата на 

входа и на изхода на пластинчатия топлообменник, на входящия въздух на батерията, на газа върху батерията 

за управлението на обезскрежаването 

• аларми в охлаждащата верига 

• защита за инвертора и контролера 

• регулиране на скоростта на вентилатора 

• контрол на размразяването с автоадаптивна логика, която оценява с изключителна точност количеството лед 

на батерията на базата на сигнала от сондата за температурата на външния въздух и изпарителя, адаптирайки 

в реално време на продължителността на периода на обръщане на цикъла. 

 

Технически данни PBM-I 6  

• Топлинна мощност (въздух 7°C (b.s.)/6°C (b.u.) и температурата на подаваната вода 35°C - EN 14511-2011): 

9,55 кВт 

• COP: 4,02 

• Охлаждаща мощност (въздух 35°C (b.s.) и температура на подаваната вода 18°C - EN 14511-2011):7,02 кВт 

• EER: 3,22 

• ESEER: 3,36 

• Хладилен агент: R410A 

• Количество на хладилния агент: 1,5 кг 

• Брой/тип компресори: 1/scroll DC инвертор/ 

• Модулация на компресора: 30-130% 

• Брой вентилатори: 1 

• Номинален дебит на водата (зимна експлоатация): 1,64 m³/h 

• Полезен напор на циркулационната помпа (зимна експлоатация): 35,0 кРа 

• Номинален дебит на водата (режим на охлаждане): 1.21 m³/h 

• Полезен напор на циркулационната помпа (летен режим): 49,0 кРа 

• Водни съединения вход/изход: 1" М/1" М 

• Захранващо напрежение: 230V 

• Честота: 50 Hz 

• Общ размер на външно тяло В х Ш х Д: 882 mm х 850 mm х 330 mm 

• Външно тяло тегло: 84 кг 

• Звукова мощност: 64 db (A) 

• Звуково налягане на 1 m, в свободно поле, далече от отразяващи повърхности: 50 db(A) 


