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Ürün programına genel bakış

LWD 50A - 90A LW 71A - 81A LW 121A LW 140A
LW 140A/RX

LW 180A
LW 180H-A

LW 251ALW 90A/RX
LW 101A

LW 100H-A

LW 310A

Bina dışına montaj için hava kaynaklı ısı pompaları

Bina içine montaj için hava kaynaklı ısı pompaları

LW 101LWC 60 - 120 LW 140
LW 180

LW 251
LW 310

LW 121KHZ-LW 60
KHZ-LW 80
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Sıcak su ısı pompası Çok fonksiyonlu akümülasyon tankı Termal güneş enerjisi sistemleri

GFK/GFK-D ASKMFS 600 S
MFS 830 S
MFS 1000S

BWP 307 / BWP 307 S



Isı pompasının çalışma prensibi

Harika bir fikir!
Isı pompaları temel olarak buzdolabı prensibine göre 
çalışır, fakat faydalanma biçimi tam tersidir. Isı 
pompası sayesinde evinizin çevresindeki enerji 
deposundan faydalanırsınız: havada, yeryüzeyinde 
ve yer altı sularında depolanmış güneş enerjisinden. 
Isı pompası bu depolanmış enerjiden faydalanır ve 
evinizin veya sıcak suyunuzun ısıtmasında kullanır.

Bedava ısıtma enerjinizi çevreden alırsınız

Hava kaynaklı ısı pompası
Bina dışına montaj

Hava kaynaklı ısı pompası
Bina içine montaj

Hava kaynaklı ısı pompası
Isıtma ve soğutma için

Avantajlarınız:

 ➠ Sıvı veya gaz yakıtlardan %100 olarak  
bağımsız olma

 ➠ Tek cihaz ile ısıtma, soğutma ve sıcak su
 ➠ Ekonomik işletme ve enerji tasarrufu
 ➠ Onlarca yıldır kullanılan ve kendini ispat 
etmiş bir teknoloji

 ➠ Emisyonsuz, kokusuz ve çevre dostu bir 
işletme

 ➠ Çok sessiz ve bakım gerektirmez
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LW 71A

 ➠ Isıtma ve sıcak su ısıtması
 ➠ Kolay montaj
 ➠ Geniş kapasite aralığı
 ➠ Modernizasyon için uygundur
 ➠ Design Plus ödülü alan bir tasarım

Avantajlarınız:

Bina dışına montaj –  
60 °C’ye kadar gidiş suyu sıcaklığı

Isıtma Sıcak Su

LW 121A

AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!
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Çok ekonomik!
Tüm ısı pompası tipleri dikkate alındığında hava kaynaklı ısı pompası ilk yatırım maliyeti bakımından en 
avantajlısıdır. Çünkü dış hava her yerde yeterince miktarda mevcuttur, ayrıca bu enerji kaynağına yapısal 
anlamda ulaşmak da son derece kolaydır. Özel bir izin alınmasına gerek yoktur. Bunun yanında günümüzde 
artık hava kaynaklı ısı pompaları da oldukça verimlidir. Ulaşılabilen çok yüksek performans katsayıları (COP) 
sayesinde ekonomik bir işletme elde edilmektedir.

Bina dışına monte edilen Alpha-InnoTec hava kaynaklı ısı pompaları farklı uygulama ihtiyaçları için geniş 
kapasite aralığında mevcuttur.

Isıtma sisteminizi alırken değil, işletirken ekonomi yapın.



Avantajlarınız:

 ➠ Özellikle ısıtma sistemi modernizasyonu 
için tasarlanmış 

 ➠ Özel kompresör
 ➠ 64 °C’ye kadar gidiş suyu sıcaklığı
 ➠ Yüksek kaliteli dış sac kaplaması  
sayesinde dış hava şartlarına karşı  
dayanıklı

 ➠ Monoenerjik veya bivalent işletmeye 
uygundur

Bina dışına montaj –  
64 °C’ye kadar gidiş suyu sıcaklığı

Isıtma Sıcak Su

64 °C
Gidiş Suyu 
Sıcaklığı

LW 180H-A

Güçlü ısıtma!
H-Serisi hava kaynaklı ısı pompaları özellikle radyatörlü 
binaların ısıtma sistemi modernizasyonu için tasarlan-
mıştır. Bina dışına monte edilen bu cihazlarda “özel 
kompresörler” kullanılmaktadır. Bu kompresörlerin 
“standart kompresörlere” göre avantajları çok düşük dış 
hava sıcaklıklarında ortaya çıkmaktadır. Yani 64 °C gibi 
yüksek gidiş suyu sıcaklıkların ihtiyaç duyulduğu çok 
düşük dış hava sıcaklıklarında. Bu sayede genellikle 
sistemdeki mevcut radyatörler kullanılmaya devam 
edilebiliyor ve ilave masraflar ortaya çıkmıyor.
 
Çok kolay ver dertsiz modernizasyon.

Kullanımı kolay kontrol paneli!
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Bina dışına monte edilen Alpha-InnoTec ısı pompaları için kullanılan “Çevir & Bas” 
butonlu Luxtronik 2.0 kontrol paneli bina içine monte edilir. Kontrol panelinin başlıca  
fonkisyonları: Kaskad çalıştırma imkanı, zaman programı, hızlı sıcak su fonksiyonu, 
USB-bağlantı (datalara ulaşmak için), bina otomasyon bağlantısı. AlphaWeb  
sayesinde ısı pompasına dünyanın her yerinden ulaşılabilir, üstelik ilave donanım 
veya yazılım gerekmez! Daha fazla bilgi sayfa 14’de mevcuttur.

AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!
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Hidrolik kule HT1/HT2

Gerçek Düzenleyici!
Hidrolik kule HT1 (8 kW’a kadar) ve HT2 (19 kW’a kadar) ile Alpha-InnoTec yeni standartlar getiriyor.  
En ince ayrıntısına kadar tasarlanmış hidrolik kule sayesinde en kompakt ölçülerde ısıtma ve sıcak su  
konforu sağlanmaktadır.

Mükemmel bir partner
Birbirleriyle uyumlu çalışan komponentler ve sistem tekniği sayesinde kusursuz bir işletme emniyeti  
sağlanır. Hava kaynaklı ısı pompası sistemi daha hızlı, hatasız ve basit tasarlanamaz ve monte edilemez.

Az yer ihtiyacı, estetik tasarım ve 
düzenli bir tesisat odası.

 ➠ Herşey bir gövdede: Kontrol paneli  
Luxtronik 2.0, sıcak su boyleri,  
akümülasyon tankı ve pompa grupları

 ➠ Bina dışına monte edilen ısı pompalarına 
(19 kW’a kadar) göre tasarlanmıştır

Avantajlarınız:

Sıcak SuIsıtma

Hidrolik kule HT1/HT2

AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!



Sıcak Su

7

Bina dışına montaj – 
ısıtma/soğutma

Mükemmel konfor!
Isıtma ve soğutma fonksiyonu olan LW 90A/RX ve LW 140A/RX 
hava kaynaklı ısı pompları yıl boyunca mükemmel konfor  
sağlar. Çünkü bu ısı pompası modelleri ihtiyaca göre ısıtma 
veya soğutma sağlayabilir. Sıcak günlerde yerden ısıtma veya 
fan-coil sistemi soğutma modunda çalışır. Odanın ısısı  
çekilir ve ısı pompası üzerinden dış havaya transfer edilir.  
Yerden ısıtma sistemi üzerinden soğutma (yerden serinletme, 
pasif soğutma) çok sessiz, verimli ve homojendir, bunun  
yanında ortamın nem oranı düşürülemez. Fan coil sistemi 
üzerinden soğutma yapıldığında dinamik ve etkin bir soğutma 
(aktif soğutma) elde edilir ve ortamın nem oranı düşürülür.  
Her iki yöntem de uygundur ve yerine göre tercih edilmelidir.

Kışın sıcacık ve yazın serin!

Isıtma Soğutma

Fan-Coil

LW 90 A/RX

AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!

Yüksek ısı yüküne sahip mekanlarda 
veya nem oranı yüksek yerlerde: 
Kondens tahliyeli fan-coil sistemi 
üzerinden dinamik ve etkin soğutma.

Isıtma ve soğutma işletmesine karar veren 
oda termostatı soğutma kontrol panelinden 
harici bir sinyal almaktadır.

Eğer yerden serinletme sistemi uygulandığında 
sistemin herhangi bir yerinde yoğuşma 
meydana gelirse yoğuşma termostatı 
soğutma işletmesini keser.

Sessiz soğutma: Yerden ısıtma sistemi kışın 
binayı ısıtır ve yazın yerden serinletme 
sistemine dönüşerek binayı serinletir.

Isıtma ve soğutmaya uygun LW 90A/RX veya 
LW 140A/RX hava kaynaklı ısı pompaları çevre 
dostu ve ekonomilk bir ısıtma veya soğutma işletmesini garanti eder.

 ➠ Tek cihaz ile ısıtma ve soğutma 
 ➠ Düşük enerji tüketimi
 ➠ Çok sessiz fan-coil tipleri
 ➠ İnce ve şık tasarım
 ➠ Her daim yüksek konfor
 ➠ Uygun ilk yatırım maliyeti

Avantajlarınız:



Duo hava kaynaklı ısı pompası

Alpha-InnoTec yeni Duo hava kaynaklı ısı  
pompaları ile pazara bir yenilik sunmaktadır. Bu tip 
ısı pompaları bina dışına monte edilen bir ısı  
pompası ve bina içine monte edilen bir hidrolik 
modülden  oluşmaktadır. Hidrolik modülde kontrol 
paneli, sirkülasyon pompası, genleşme tankı,  
emniyet grubu ve elektrikli ısıtcı bulunmaktadır. 
 
Basit bağlantı
Ayrık montaj sayesinde ısı pompasının ölçüleri  
olumlu yönde etkilenmektedir, böylece bu ısı  
pompası küçük müstakil evlerde veya dairelerde 
rahatlıkla kullanılabilir. Çok yüksek gidiş suyu  
sıcaklıklarına ulaşılabildiğinden, mevcut ısıtma  
sistemi modernizasyonunda kullanılması  
mümkündür (bivalent işletme).

Mükemmel ikili!
Optimum sistem tekniği 
Tüm komponentler - aksesuarlar dahil - birbirleriyle 
uyumlu şekilde çalışabilecek nitelikte tasarlanmıştır 
ve böylece yüksek enerji verimliliği ile ekonomik 
işletme sağlanır. Isı pompasının dış duvara monte 
edilebilmesi için gerekli aksesuarlar mevcuttur. 
Bunun yanında ısı pompasına uygun boyler ve  
akümülasyon tankı temin edilebilmektedir.  

Isıtma ve soğutma
Alpha-InnoTec LWD serisi Duo ısı pompası modelleri 
ısıtma ve soğutmaya uygundur. Isıtma yerden ısıtma 
sistemi üzerinden veya çok yüksek gidiş suyu  
sıcaklıklarına ulaşılabildiğinden radyatör sistemi ile 
gerçekleştirilebilir. Soğutma ise yerden serinletme 
(pasif soğutma) veya fan-coil (aktif soğutma)  
üzerinden sağlanır.

Isıtma SoğutmaSıcak Su

Duo hava kaynaklı ısı pompası montaj örneği

Duo hava kaynaklı ısı pompası

 ➠ Çok sessiz 45 db(A)* ve bakım gerektirmez
 ➠ Çok yüksek COP değerleri - A2/35’de 3,7
 ➠ Çok yüksek gidiş suyu sıcaklığı A2/70 °C
 ➠ Basit montaj
 ➠ Duvara montaj imkanı
 ➠ Doğal ve çevre dostu soğutucu akışkan R290

* Cihaza 1 m mesafede serbest bir alanda
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Avantajlarınız:



Sıcak Su
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 ➠ Isıtma ve sıcak su için hidrolik kombinasyon
 ➠ Birçok hidrolik komponent entegre
 ➠ Hızlı ve kolay montaj
 ➠ Az yer ihtiyacı (yakl. 0,5 m2)
 ➠ Entegre kontrol paneli Luxtronik 2.0

Hidrolik kule Duo

Mükemmel bir partner!
Alpha-InnoTec hidrolik kule Duo sadece yarım metrekare alan gerektiren ve bünyesinde gerekli tüm cihaz  
ve ekipmanları barındıran mükemmel bir iç ünitedir. Kompakt ölçüleri sayesinde de daire veya müstakil  
konutlarda rahatlıkla kullanılabilir. Cihaz içinde 200 litre sıcak su boyleri, 60 litre akümülasyon tankı,  
kontrol paneli, yüksek verimli pompa ve emniyet grubu mevcuttur ve LWD tipi ısı pompaları ile mükemmel 
bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece LWD ile hidrolik kule Duo kombinasyonu tercih  
edilirse çok verimli bir işletme sağlanır.

Az yer ihtiyacı, estetik görünüm ile kolay ve hızlı montaj.

Isıtma

Hidrolik kule Duo

Avantajlarınız:

AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!



 ➠ Isıtma ve sıcak su
 ➠ Hava emişi ve tahliyesi kanallar  
üzerinden

 ➠ Yüksek performans katsayıları
 ➠ Kolay montaj
 ➠ Geniş kapasite aralığı

Avantajlarınız:

Bina içine montaj – 
60 veya 64 °C gidiş suyu sıcaklığı

Gerçekten çok basit!
Bina içine monte edilen ısı pompaları 6 farklı  
kapasitede (9,5 - 31 kW aralığında) mevcuttur.  
Isıtma sistemi modernizasyon işleri için yüksek  
gidiş suyu sıcaklıkları sağlayabilen H-Serisi cihazlar 
da vardır. Çok düşük dış hava sıcaklıklarında bile  
64 °C gidiş suyu sıcaklığı sağlanabildiği için  
rahatlıkla radyatörlü sistemlerde kullanılabilmektedir.

“Çevir-Bas” butonlu kontrol paneli Luxtronik 2.0 
sayesinde ısı pompasının kullanımı kolaydır.

Artık modernizasyon çok rahat.

Isıtma Sıcak Su

64 °C
Gidiş Suyu 
Sıcaklığı

LW serisi
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AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!



Bina içine montaj – kompakt

Çok kompakt!
Alpha-InnoTec LWC serisi hava kaynaklı ısı pompaları 
ısıtma ve sıcak su fonksiyonunu tek gövdede birleş-
tiriyor. Montajı basit olan ve bina içine yerleştirilen 
cihaz 6 ile 12 kW kapasite aralığındadır. Tüm gerekli 
komponentler bu “kompakt” cihazlar içine entegre 
edildiğinden planlama ve montaj süreleri minimum 
düzeydedir. Tüm servis işlemleri cihazın ön tarafın-
dan yapılabildiği için cihazın yerleşim alanı da son 
derece küçük olabilmektedir.

Plug & Heat:  
Yerleştir, bağlantıları yap, ısıtmaya başla.

Isıtma Sıcak Su

Avantajlarınız:

 ➠ Çok yüksek COP değerleri
 ➠ Çok sessiz işletme için özel fan
 ➠ Hava akım yönü sağ/sol seçimlidir
 ➠ LKS kanal sistemi ile bağlanıtılı olarak bugüne 
dek Buchs (CH) laboratuarlarında ölçülmüş en 
sessiz hava kaynaklı ısı pompası

 ➠ Montajı kolay “Plug & Heat”
 ➠ Düşük yerleşim alanı

LWC serisi
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AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!



Havalandırma

Hava kaynaklı ısı pompaları için 
Konfor-Isı-Merkezi / KHZ-LW

Anında ekonomi 
yapmaya başla!

Çok konforlu bir çözüm!
KHZ-LW üç cihazı içinde barındırmaktadır:  
Hava kaynaklı ısı pompası, konut havalandırma 
cihazı ve 275 litre hacminde boyler. Havalandırma 
cihazı ve boyler birbirleriyle sabit montelidir. Fakat 
ısı pompası bir modülden oluşmaktadır. Çift ısı geri 
kazanımı sayesinde COP iyileştirilmektedir. Sadece 
ısı pompası işletmesinde COP değeri 3,5’e kadar 
ulaşırken havalandırma cihazının sağladığı atık hava 
ısısından faydalanılması durumunda bu değer 4,5’e 
kadar çıkabilmektedir.

KHZ-LW –
Düşük enerji evleri için en ideal ısı pompası çözümü

Avantajlarınız:

KHZ-LW

Isıtma Sıcak Su Solar

 ➠ Isı geri kazanımı sayesinde verim artışı
 ➠ Montajı kolay - Plug & Heat
 ➠ Tek cihazda 3 fonkisyon
 ➠ Esnek bağlantı imkanı (iki ünite yan yana veya 
ayrık monte edilebilir)

 ➠ Yüksek verimli DC motorlu fanlar
 ➠ Solar bağlantı opsiyonel olarak mümkündür
 ➠ Isı pompası, havalandırma ve güneş enerjisi için 
tek kontrol paneli
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AlphaWeb

Isı pompanızı  

bilgisayarınız ile  

kontrol etmeye ne 

dersiniz!



Avantajlarınız:

Hava kanalı sistemi LKS

Çok sessiz!
Bina içine yerleştirilen ısı pompasını dış havaya bağlamak hiç  
bu kadar kolay olmamıştı. Alpha-InnoTec tarafından geliştirilen 
LKS hava kanal sistemi sayesinde kanal montajı kolay ve hızlı 
gerçekleşir. Biribirleriyle tamamen uyum içinde olan tüm  
bileşenlerin (dış hava koruma ızgarası, dış duvar geçiş  
parçasından ısı pompasına kadar) montajı oldukça kolaydır.  
Sonuç: Mükemmel ses değerleri ve estetik görünüm.

Hava kanal sistemi LKS - çok pratik bir montaj sistemi.

Köşe yerleşiminde hava kanal sistemi

LKS hava kanalı sistemi ile bina içine monte edilen 
hava kaynaklı ısı pompası
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 ➠ Basit montaj, kolay sevkiyat, az alan gerektiren depolama
 ➠ Mesnet gerektirmez - kendini taşıyan kanal sistemi
 ➠ Mükemmel ses ve ısı izolasyonu - İki tabaka yapısı  
(Dış bölgede LWC 80 = 53 dB ses gücü seviyesi; daha önce 
en iyi değer 57 dB; Bilgi: 3 dB düşüm = ses gücünün yarıya 
düşmesi)

 ➠ Esetik görünüm



Luxtronik 2.0
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 ➠ Bas çevir butonu üzerinden kullanım ve ayar
 ➠ Tam grafiksel ve kendinden açıklamalı menü
 ➠ USB-bağlantısı (dataların okunması ve yazılım 
güncellemesi için)

 ➠ İlk devreye alma için yardımcı asistan menüsü
 ➠ 4 adete kadar ısı pompasını kaskad çalıştırma 
imkanı

 ➠ İnternet üzerinden erişim imkanı

Avantajlarınız:

Herşey kontrol altında!
Alpha-InnoTec ısı pompalarının kontrol paneli, gelişmiş kontrol sistemi sayesinde, tasarruflu işletmeyi  
mümkün kılmaktadır. Dış hava kompanzasyonlu işletme ve zaman programı sayesinde hem konfor  
sağlamak hem de ekonomi yapmak mümkün olmaktadır. Tüm ayarlar menülü ve “Çevir & Bas”  
butonlu ısı pompası kontrol paneli üzerinden ayarlanır. Ayar ve kullanım için bu şekildeki menü,  
navigasyon cihazı veya telefon gibi bir çok elektronik cihazda da kullanılmaktadır ve bu sayede herkes  
tarafından rahatça kullanılabilir.

Akıllı kontrol sistemi sayesinde tasarruflu işletme.
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Her zaman ve her yerde!
Dünyanın her yerinden erişim
Isıtma sisteminize dünyanın herhangi bir yerinden  
internet üzerinden bir bilgisayar veya akıllı telefon 
ile ulaşabilirsiniz. Bunun için sadece ısı pompanızın  
Alpha-InnoTec Web-Server’de tanımlanması  
gerekmektedir. Böylece tesisat firması veya ev 
sahibi ısı pompasına internet üzerinden ulaşabilir. 

ADSL bağlantısı gereklidir
Sistemin devreye alınması yetkili uzman firmalar 
tarafından gerçekleştirilir. Son kullanıcı sadece 
router (yönlendirici) ayarlarını yapıyor. Yetkili firma 
son kullanıcı ile bir sözleşme yapar ve ısı pompasını 
AlphaWeb-Server’a tanıtır. Artık herşey hazır!  
Dilendiği zaman ısı pompasına internet üzerinden 
ulaşılabilir.

Kontrolü kaybetme
Luxtronik 2.0 ve AlphaWeb sayesinde asla kontrolü 
kaybetmezsiniz. İlave yazılım veya donanım  
gerekmeksizin. 

AlphaWeb 2.0 ve AlphaApp

Nerede ve ne zaman isterseniz
iPhone veya iPad sahibi kullanıcılar için konforlu bir 
ısı pompası kontrol paneli mevcuttur. Bu kontrol 
paneli ile Alpha-InnoTec ısı pompanıza evinizde 
olmasanız dahi ulaşabilirsiniz. Kolayca cihazın ayar 
ve denetimini gerçekleştirebilrisiniz.

Ayrıca evinizdeki ağ ile bağlantı kurmanız durumunda 
evinizdeki bilgisayarınızdan ısı pompasını kontrol 
edebilirsiniz, bu fonkisyon için ilave maliyet ortaya 
çıkmaz. Sadece AlphaWeb için lisans ücreti ödenir.

Isı pompası internet ortamında.

Avantajlarınız:

 ➠ Uzaktan denetim ve ayar imkanı
 ➠ Uzaktan arıza analizi ve giderme imkanı
 ➠ Arıza E-Mail ile bildirilebilir
 ➠ Konforlu uzaktan kumanda
 ➠ İnternet erişimi dışında yazılım veya donanım 
gerekmez

 ➠ Isı pompası ayarları akıllı telefon ile yapılabilir

AlphaAppAlphaWeb 2.0
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 ➠ %70’e kadar çevre havasından bedava enerji
 ➠ Bina içinde atık ısıdan faydalanma (ısı geri kaza-
nımı) mümkün

 ➠ Düşük enerji sarfiyatı
 ➠ Basit montaj
 ➠ Mevcut ısıtma sistemi (örn. gaz, motorin, kömür 
veya güneş enerjisi) ile kombine edilebilir

Avantajlarınız:

Sıcak su ısı pompaları

Ekonomik sıcak su üretimi!
Alpha-InnoTec sıcak su ısı pompaları evinizdeki 
ısıtma sisteminden bağımsız olarak güvenilir ve 
ekonomik şekilde ihtiyacınız olan hijyenik sıcak suyu 
üretir. Isı enerjisinin %70’i kadar çevre havasından 
bedava olarak temin edilir. Bu sayede hem ekonomik 
hem de çevre dostu bir işletme sözkonusudur. Sıcak 
su ısı pompalarında 2 farklı model ile hiyenik sıcak 
su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Bağlantısı basit olan sıcak su ısı pompaları çok 
ekonomiktir.

BWP 307 / BWP 307 S
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Sıcak Su
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Avantajlarınız:

 ➠ Birden çok ısı üreticisi bağlanabilmektedir
 ➠ Müstakil konutlar için mükemmel çözüm
 ➠ Kullanma suyu ani olarak ısıtılmaktadır ve  
lejyoner bakterisinin önüne geçilir

 ➠ Akümülasyon tankı ve sıcak su üretimi tek  
cihaz ile sağlanır

 ➠ Modernizasyon işlerinde çok iyi çözüm
 ➠ Sisteme güneş enerjisi veya farklı ısı üreticileri 
bağlamak için mükemmel bir ısı merkezi

Çok fonksiyonlu akümülasyon tankı

Mükemmel bağlantı imkanı!
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Isıtma SolarSıcak Su
(genel sistem entegrasyonuna bağlı)

Tam bir enerji merkezi
Karmaşık ısı pompası sistemlerini basitleştiren çok 
fonksiyonlu akümülasyon tankı hemen hemen her 
ihtiyacınızı karşılar. 

Düşük sıcaklık sistemleri için tasarlanmış
Çok fonksiyonlu akümülasyon tankı kullanıldığında 
ısıtma sistemine ısı pompasının yanında iki ilave ısı 
üreticisini (örn. gaz yakıtlı kazan ve güneş enerjisi) 
verimli bir şekilde bağlamak mümkündür.

Hijyenik sıcak su da üretilmektedir.

Çok fonksiyonlu akümülasyon tankı

Hava tahliyesi

İkinci ısı üretici gidiş

Sıcak su tüketimi

Sensör kılıfı (boyler)

Sensör kılıfı

Sıcak su elektrikli ısıtcı bağlantısı (maks. 9 kW)

Isı pompası dönüş (sıcak su)

Sirkülasyon üst bağlantı seti 

Isıtma devresi / Isı pompası gidiş, 
ısıtma ve sıcak su 
(ikisi değiştirilebilir)

Sirkülasyon alt bağlantı seti

Isıtma elektrikli ısıtcı bağlantısı (maks. 9 kW)

Sensör kılıfı (dönüş sıcaklığı)

Solar serpantin gidiş

Isıtma devresi / Isı pompası dönüş 
(ikisi değiştirilebilir)

Sensör kılıfı (solar)

Solar serpantin dönüş

Soğuk su girişi

İkinci ısı üretici dönüş (boşaltma)
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Termal güneş enerjisi sistemleri

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir teknik!
Tasarım
Büyük tasarım kolektörü ile herşey mümkün. Kolektör 
ve bina arasında bir ahenk yakalanabiliyor. Montajda 
birim başına daha fazla kolektör yüzeyi kullanıldığın-
dan ekonomiktir.

Standart
Çatı üstü standart kolektörler yüksek verimli ve uzun 
ömürlüdür. Özellikle mevcut binalarda terich edilen 
bir kolektör tipidir.

Büyük
Büyük yüzeye sahip bu kolektör tipi çatı üstüne  
veya çatıya entegre monte edilebilir. Bu kolektörün 
montaj maliyeti düşük olduğundan özellikle fazla 
kolektör yüzeyleri gerektiren büyük binalarda tercih 
edilmektedir.
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Cepheye monte edilebilen kolektör Büyük kolektör
Entegre/Çatı üstü

Çatı üstü standart kolektör

Güneş enerjisi sistemi için ne kadar alanın mevcut 
olduğu, ne tür bir montaj veya tasarım istendiği veya 
ne şekilde kolektör istenirse istensin fark etmez.  
Alpha-InnoTec çok özel güneş enerjisi sistem  
taleplerinizi yerine getirir.

Avantajlarınız:

 ➠ Mükemmel sistem tekniği, biribirleriyle uyumlu 
çalışlan komponentler

 ➠ Her tür talep için en uygun çözüm
 ➠ Tüm sıcaklık seviyelerinde yüksek verim
 ➠ Fosil yakıtlardan bağımsız enerji kullanımı
 ➠ Sıfır CO2 emisyonu

Not: Türkiye’de Alpha-InnoTec markalı güneş enerjisi sistemleri sadece proje işlerinde (minimum 100 m2 kolektör yüzeyi) teklif edilebilmektedir.
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Termal güneş enerjisi sistemleri

Tam bağımsızlık!
Çevre dostu ve ekonomik ısınmanın önemi gün 
geçtikçe artmaktadır. Fosil yaktılar sınırlıdır. Bunun 
yanında küresel ısınmaya sebebiyet veren CO2 gazı 
fosil yakıt yakıldığında kaçınılmaz olarak ortaya 
çıkan bir emisyondur. 

Fosil yakıt kullanımının önemli başka bir olumsuzluğu 
ithalat giderinin artmasıdır. Özellikle Türkiye gibi 
fosil yakıtları ithal eden ülkeler açısından bu durum 
büyük bir dezavantajdır.

Ayrıca yanma sonucu ortaya çıkan emisyon yalnızca 
CO2 değildir. SOx ve NOx gibi diğer zararlı emisyonlar 
vardır. Örneğin doğal gazın yüksek alev sıcaklığında  
ortaya çıkan NOx gazı ozon tabakasına zarar vermek-
tedir. 

Günümüzde yenilenebilir enerjilerden faydalanmak 
için çokça tercih edilen yöntem ısı pompası  
ile birlikte termal güneş enerjisi uygulamasıdır.  
Alpha-InnoTec gerek ısı pompası gerekse termal  
güneş kolektörü teknolojisinde çok yönlü ürün  
programı ve yüksek verimli sistem çözümleri ile  
mükemmel bir partnerdir. Alpha-InnoTec her türlü 
güneş enerjisinden faydalanır. Endirekt güneş  
enerjisi veya direkt güneş enerjisi.

Not: Türkiye’de Alpha-InnoTec markalı güneş enerjisi sistemleri sadece proje işlerinde (minimum 100 m2 kolektör yüzeyi) teklif edilebilmektedir.



Hakkımızda
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Genel bakış:

 ➠ Eğitim merkezi
 ➠ Kalite sertifikalı üretim
 ➠ Çevre sertifikalı üretim
 ➠ Avrupa ısı pompası kalite etiketi 
(ehpa = European Quality Label for Heat Pumps) 
almış ısı pompaları

 ➠ 39.000 m2 toplam alan
 ➠ 15.000 m2 üretim ve depolama alanı
 ➠ Yıllık 50.000 adete kadar üretim
 ➠ 1.000 m2 müşteri ve servis merkezi

Tecrübe ve yetkinlik!
Alpha-InnoTec Avrupa’nın lider ısı pompası üreticilerinden biridir. Yenilikçi çözümleri ile her zaman  
standartları belirleyen bir firma olmuştur. Yüksek know-how’umuz sayesinde ortaya çıkan ısı pompası  
teknolojimiz sayesinde birçok mutlu müşterimiz vardır. Alpha-InnoTec bir kalite markası olarak sektörde 
yerini almıştır ve “made in Germany” kalite algısının hakkını fazlasıyla vermektedir. Yüksek kalite ve ileri 
teknoloji ürünlerimize daima %100 güvenebilirsiniz.

Mevcut durum sorumluluğumzu arttırıyor. Verdiğimiz sözü ve yakaldığımız kaliteyi sadece bugün  
değil, gelecekte de yakalamak ve daha ileri taşımak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz.  
Kasendorf-Almanya’daki üretim tesisimiz dünya üzerindeki ısı pompası üretim tesisleri içinde en 
modern olanlardan bir tanesidir.

Biz en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz.

Satış öncesi veya sonrası - daima yanınızdayız!



Kalite tesadüfen oluşmaz!
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Genel bakış:

 ➠ Geniş servis ağı
 ➠ 50.000 adete kadar yıllık üretim
 ➠ Avrupa’da 20‘nin üzerinde ülkede satış

Fabrikamızda yılda 50.000 adete kadar ısı pompası 
üretilse de Alpha-InnoTec ısı pompası seri üretim  
bir cihaz değildir. Tam aksine: Yüksek ve en modern 
mühendislik bilgisinin yanında yoğun Ar-Ge  
çalışmaları ve nitelikli çalışanlar özel bir kalite 
sağlıyor. Her ısı pompası, çalışanlarımız tarafından 
büyük bir özen ile üretilir ve çok sıkı bir kalite  
denetim sürecinden geçer. Tam da bu yüzden hemen 
hemen tüm Alpha-InnoTec ısı pompaları Avrupa ısı 
pompası kalite etiketine (ehpa = European Quality 
Label for Heat Pumps) sahiptir. Tüm bunlara ilave 
olarak kendimizi üçüncü bir kalite kontrol firması 
tarafından denetim altında tutuyoruz … ve her 
seferinde tam not alıyoruz.

Isı pompasında geleceğin adı: Alpha-InnoTec!
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Teknik Bilgiler

Isı pompası tipi EN 14511’e göre A2/W35’de kapasite değerleri Çalışma sınırları Cihaz

Isıtma kapasitesi [kW] COP Isıtma devresi Isı kaynağı Ölçüler [mm] Ağırlık

1 kompresör 2 kompresör 1 kompresör 2 kompresör °C °C G x D x Y kg

LWD 50A 5,6 – 3,8 – 20 – 70 -20 – 35 1320 x 505 x 930 141

LWD 70A 7,7 – 3,8 – 20 – 70 -20 – 35 1320 x 505 x 930 146

LWD 90A 9,0 – 3,6 – 20 – 70 -20 – 35 1320 x 505 x 930 149

LWD 50A/RX 5,4 – 3,69 – 20 – 70 -20 – 45 1320 x 505 x 930 146

LWD 70A/RX 7,3 – 3,68 – 20 – 70 -20 – 45 1320 x 505 x 930 151

LW 90A/RX 9,4 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 40 1774 x 848 x 1353 260

LW 140A/RX 13,8 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 40 1931 x 1050 x 1780 280

LW 71A 7,2 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 35 650 x 650 x 1270 145

LW 81A 8,4 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 35 650 x 650 x 1270 145

LW 101A 9,5 – 3,7 – 20 – 60 -20 – 35 1774 x 848 x 1353 260

LW 121A 11,8 – 3,7 – 20 – 60 -20 – 35 1943 x 746 x 1523 280

LW 140A 13,8 – 3,7 – 20 – 60 -20 – 35 1931 x 1050 x 1780 370

LW 180A 9,5 17,2 3,8 3,6 20 – 60 -20 – 35 1931 x 1050 x 1780 420

LW 251A 13,2 24,0 3,8 3,6 20 – 60 -20 – 35 1779 x 1258 x 1817 540

LW 310A 16,8 31,0 3,6 3,5 20 – 60 -20 – 35 1779 x 1258 x 2127 573

LW 100H-A 10,0 – 3,4 – 20 – 64 -20 – 35 1774 x 848 x 1353 270

LW 180H-A 9,0 17,5 3,4 3,3 20 – 64 -20 – 35 1931 x 1050 x 1780 420

Isı pompası tipi EN 14511’e göre A2/W35’de kapasite değerleri Çalışma sınırları Cihaz

Isıtma kapasitesi [kW] COP Isıtma devresi Isı kaynağı Ölçüler [mm] Ağırlık

1 kompresör 2 kompresör 1 kompresör 2 kompresör °C °C G x D x Y kg

LW 101 9,5 – 3,7 – 20 – 60 -20 – 35 746 x 846 x 1353 260

LW 121 11,8 – 3,7 – 20 – 60 -20 – 35 846 x 746 x 1523 280

LW 140 13,8 – 3,7 – 20 – 60 -20 – 35 795 x 1050 x 1780 370

LW 180 9,5 17,2 3,8 3,6 20 – 60 -20 – 35 795 x 1050 x 1780 420

LW 251 13,2 24,0 3,8 3,6 20 – 60 -20 – 35 795 x 1258 x 1887 540

LW 310 16,8 31,0 3,6 3,5 20 – 60 -20 – 35 795 x 1258 x 1887 540

LWC 60 6,2 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 35 845 x 745 x 1860 290

LWC 80 8,0 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 35 845 x 745 x 1860 295

LWC 100 10,4 – 3,4 – 20 – 60 -20 – 35 845 x 745 x 1860 300

LWC 120 11,9 – 3,4 – 20 – 60 -20 – 35 845 x 745 x 1860 305

KHZ-LW 60 6,2 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 35 1545 x 745 x 1910 495

KHZ-LW 80 8,0 – 3,5 – 20 – 60 -20 – 35 1545 x 745 x 1910 500

LW 100H 10,0 – 3,4 – 20 – 64 -20 – 35 746 x 846 x 1353 255

LW 180H 9,0 17,5 3,4 3,3 20 – 64 -20 – 35 795 x 1050 x 1780 420

Bina içine monte edilen hava kaynaklı ısı pompaları

Bina dışına monte edilen hava kaynaklı ısı pompaları

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
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Teknik Bilgiler

Kolektör tipi
Brüt yüzey

m2

Açıklık yüzeyi

m2

Ölçüler

U x G x Y

Çerçeve Ağırlık

kg

Absorber Hacmi 

L

Solar Kazanç

kWh/m2a

Eğim açısı

Derece
ASK 26 2,6 2,36 2110 x 1233 x 93 Alüminyum küvet 42 1,7 > 525 20 - 80
ASK 26Q 2,6 2,36 1233 x 2110 x 93 Alüminyum küvet 42 1,7 > 525 20 - 80
GFK 84 A 8,39 7,6 2055 x 4085 x 92 Alüminyum küvet 150 4,4 > 525 20 - 90
GFK 105 A 10,47 9,5 2055 x 5095 x 92 Alüminyum küvet 180 5,0 > 525 20 - 90
GFK 126 A 12,55 11,4 2055 x 6105 x 92 Alüminyum küvet 220 5,7 > 525 20 - 90

Cihaz tipi Boyler ve Ak. Tankı Bilgileri Cihaz
Boyler Hacmi Ak. Tankı Hacmi Harici basınç Ölçüler G x D x Y Ağırlık

L L bar mm kg
HT 1 (LW 71A - LW 81A) 295 98 0,44 debide 1000 l/h 720 x 800 x 1820 (1940) 290
HT 2 (LW 101A - LW 180A) 285 98 0,42 debide 2000 l/h 720 x 800 x 1820 (1940) 290
HTD 180 62 0,4 debide 1600 l/h 600 x 1800 x 834 145

Hidrolik ısı merkezi

Güneş kolektörü - çatı üstü montaj

Güneş kolektörü - çatı entegrasyonu
Indachmontage

Brüt yüzey

m2

Açıklık yüzeyi

m2

Ölçüler

U x G x Y

Çerçeve Ağırlık

kg

Absorber Hacmi 

L

Solar Kazanç

kWh/m2a

Eğim açısı

Derece
Design özel özel özel Ahşap özel özel > 525 20 - 90
GFK 47 I 4,7 4,2 2000 x 2355 x 115 Ahşap 115 3,3 > 525 20 - 90
GFK 63 I 6,3 5,5 2000 x 3125 x 115 Ahşap 176 4,4 > 525 20 - 90
GFK 78 I 7,8 6,9 2000 x 3895 x 115 Ahşap 218 5,5 > 525 20 - 90
GFK 93 I 9,3 8,3 2000 x 4665 x 115 Ahşap 224 6,5 > 525 20 - 90
GFK 109 I 10,9 9,7 2000 x 5435 x 115 Ahşap 305 7,5 > 525 20 - 90
GFK 125 I 12,5 11,0 2000 x 6205 x 115 Ahşap 350 8,6 > 525 20 - 90

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Cihaz tipi Solar Sıcak su kap. Ölçüler ÇAP x Y
Max. Alan 20 l/dak. sıcak su tük. izolasyon yok izolasyon var

m2 38 °C mm mm
MFS 600 S 10 200’e kadar 650 x 1865 800 x 1930
MFS 830 S 16 220’ye kadar 790 x 1905 990 x 1985
MFS 1000 S 20 220’ye kadar 790 x 2055 990 x 2140

Çok fonksiyonlu akümülasyon tankı

Cihaz tipi Havalandırma modülü Boyler Isı Pompası Ölçüler
Hava hacimsel debi Manuel Yaz Fonk. Hacim Max. Kapasite G x D x Y

m3/h bei Pa l kW mm
VTS 300 300 100 evet 275 10 700 x 700 x 1910
VTS 400 370 100 evet 275 10 700 x 700 x 1910

Ventower

Sıcak su ısı pompası

Isı pompası tipi Kapasite değerleri Çalışma sınırları Cihaz
Isıtma kapasitesi COP Isıtma devresi Isı kaynağı Ölçüler ÇAP x Y Boyler Hacmi

kW °C °C mm L
BWP 307 1,1 * 2,72 * 55 -5 – 35 660 x 1837 285
BWP 307 S 1,1 * 2,72 * 55 -5 – 35 660 x 1837 285
* Kapasite verileri: Hava 7 C / Su 10-52,5 C için, EN16147’ye göre ölçülmüştür



Alpha-InnoTec ısı pompalarını 
tercih ederseniz en doğru  
seçimi yaparsınız!

Alpha-InnoTec ısı pomplarından 
bazı modeller Avrupa ısı  
pompası kalite etiketine  
(ehpa = European Quality Label 
for Heat Pumps) sahiptir.

Alpha-InnoTec ısı pompları TÜV 
üretim denetimine tabidir.

Alpha-InnoTec ISO 9001 (kalite) 
ve ISO 14001 (çevre)  
sertifikalıdır.

Alpha-InnoTec dernek üyelikleri:
· Almanya ulusal ısı pompası derneği (BWP)
· Avrupa ısı pompası derneği 

(European Heat Pump Association - EHPA)
· İsviçre ısı pompası teşvik derneği (FWS)

Alpha-InnoTec ürünleri  
CE işaretlidir

Baviyera çevre antlaşması 
2006‘dan beri üye

türkiye

3D Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok 99/6
Yeşilköy - 34149 Bakırköy /İSTANBUL 

Tel. 0212 / 468 52 38
Faks. 0212 / 468 52 21
info@3denerji.com.tr
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Minerji İklimlendirme ve Enerji Mühendisliği San. Tic. Ltd. Şti. 
Vasıf Çınar Bulvarı No:19/D Alsancak 35220
Konak / İzmir

Tel.  0232 / 404 40 50 
Faks. 0232 / 404 40 51 
miem@minerji.com.tr




