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Wydajna produkcja energii, technologi a przyjazna środowisku 
i wykorzystanie powietrza jako energii odnawialnej. AISIN 
umożliwił wykorzystanie tych cech w jednym produkcie.
Gazowe pompy ciepła (gas heat pump - GHP) łączą 
niezawodność oraz sprawdzone technologie z innowacjami 
i przełomowymi rozwiązaniami w zakresie systemów HVAC.
Jednostki GHP wytwarzają ciepło, zimno i gorącą wodę 
wykorzystując do tego czystą energię pierwotną dostępną 
“na miejscu”. Przede wszystkim powietrze, które jest 
najbardziej dostępnym spośród źródeł energii odnawialnej 
na naszej plancie.Dzięki temu uzyskano wysoką wydajność 
przy jednocześnie niskiej emisji CO2.
GHP należy postrzegać jako zintegrowany system produkcji 
energii, a nie jako zwykły klimatyzator. W rzeczywistości, 
reducja zapotrzebowania budynków na energię stanowi 
kluczowy punkt dotyczący osiągnięcia europejskich wartości 
docelowych ustalonych przez najnowsze międzynarodowe 
porozumienia. Sprężarki napędzane są silnikiem spalinowym, 
przez co jednostki GHP pracują w szerokim zakresie temperatur 
otoczenia bez straty wydajności, podczas gdy elektryczne 
pompy ciepła wykazują w tym przypadku znaczący spadek 
osiągów.
Najnowsza generacja GHP została udoskonalona dzięki 
specjalnie przeprojektowanym silnikom TOYOTA, które 
charakteryzują się bardzo długimi okresami pomiędzy 
konserwacjami. Dzięki temu poprawie uległa niezawodność 
i ograniczone zostały koszty, co pozwala użytkownikowi 
przekierować i zainwestować zaoszczędzone środki.
Ekologia, parametry i oszczędność energii zostały 
zrównoważone dzięki ciągłej ewolucji AISIN, co stanowi nowy 
punkt odniesienia w dziedzinie produkcji jednostek o niskiej 
szkodliwości dla środowiska.

High efficiency energy production, eco-friendly technology 
and use of air as renewable energy. AISIN achieved bringing 
all these needs together in one product.
Gas Heat Pumps (GHP) combine reliable and well established 
technologies with the introduction of innovation and new 
breakthrough solutions for any building’s HVAC system 
(condos, homes, industries, sport centres, hospitals).
GHP units can produce heat, cool and hot water by using 
clean primary energy sources ”on site”. Air above all, which 
is the most available free renewable energy on the planet. 
As a result of that, efficiency increases and CO2 emissions 
fall out.
The GHP can be considered an integrated energy production 
system, rather than a simple air conditioner. In fact, reduction 
of building’s energy need is one of the key points to achieve 
European targets set by the latest international agreements. 
The compressors are driven by the combustion engine and 
thus, GHP units can operate within a wide range of outdoor 
temperatures without capacity loss, whereas electric heat 
pumps show significant lack of performance.
The latest generation of GHP has been upgraded with 
specifically redesigned TOYOTA engines that have very 
long maintenance intervals. As a result of that, reliability  
is enhanced while running costs are reduced, which allows 
the user to redirect and optimise the invested resources.
Ecology, performances and energy saving are balanced  
in AISIN’s evolution circle, which leads to a new reference 
in manufacturing units with low impact on the environment.

TECHNOLOGIA GHP 
GHP TECHNOLOGY HEREAFTER
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GHP SERIA E:  
NAJBARDZIEJ WYDAJNY SYSTEM
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GHP E SERIES: THE MOST EFFICIENT SYSTEM

WYSOKA SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ: SPF
HIGH SEASONAL PERFORMANCE: SPF

CAŁKOWITY ODZYSK ENERGII
TOTAL ENERGY RECOVERY 

WYKORZYSTANIE POWIETRZA JAKO ENERGII ODNAWIALNEJ
USE OF AIR AS RENEWABLE ENERGY 

REDUKCJA EMISJI CO2 I NOX
CO2 AND NOX EMISSION REDUCED

POPRAWA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
BUILDING ENERGY EFFICIENCY MERIT

REDUKCJA KOSZTÓW BIEŻĄCYCH
RUNNING COSTS CUTBACK

UKŁAD COMBO DLA AGREGATÓW GHP I WYMIENNIKÓW AWS
COMBINATION MULTI” VRF MODEL OR TWIN AWS

ZMIENNA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU WODNEGO AWS
MODULATING CAPACITY IN COMBINATION WITH AWS

NIEWYMAGANE ŹRÓDŁO SZCZYTOWE
NO NEED OF PEAK INTEGRATION SYSTEM

NIEZAWODNOŚĆ TOYOTY
TOYOTA RELIABILITY

10 REASONS
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Do tej pory, porównując osiągi pomp ciepła w trybie grzania 
i chłodzenia wykorzystywany był Współczynnik Wydajności 
(Coefficient Of Performance - COP) i Współczynnik 
Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Ratio - EER). 
W szczególności, osiągi pomp ciepła napędzanych gazem 
wyliczane były na podstawie Efektywności Wykorzystania 
Gazu GAS UTILISATION EFFICIENCY - GUE). Jednakże, z uwagi 
na to, że brane są pod uwagę pojedyńcze parametry 
(wydajność znamionowa, stała temperatura pokojowa, 
temperatura zewnętrzna i wilgotność), parametry te nie 
są wystarczająco pewne. Aby uwzględnić realne warunki 
robocze (obciążenia częściowe, cykle zał.-wył. i rozmrażania, 
zmiany temperatur) podczas całej pory roku, wprowadzono 
Współczynnik Wydajności dotyczący pór roku (Seasonal 
Performance Fac tor - SPF).
Każdy z krajów zaproponował inny sposób obliczania 
parametrów sezonowych. Jednak, wykorzystanie 
przeciętnego modelu klimatycznego, algorytmów 
statystycznych, które uwzględniają szeroki zakres temperatur 
o różnym wpływie na wynik końcowy, umożliwia bardziej 
realistyczne odwzorowanie pracy pompy ciepła.

So far, Coefficient Of Performance (COP) and Energy 
Efficiency Ratio (EER) have been used to compare heat pumps 
performances in heating and cooling mode respectively. 
In particular, gas driven heat pumsp performance was 
calculated by using the Gas Utilisation Efficiency (GUE). 
However, since they consider a single measuring point (rated 
capacity, steady indoor temperature, outdoor temperature 
and humidity) these parameters are scarcely reliable. The 
Seasonal Performance Factor (SPF) was introduced to take 
into account realistic operating conditions (partial loads,  
on-off and defrost cycles, temperatures variations) during 
the whole season.
Each Country proposed a different calculation method for 
seasonal performances. Nevertheless, the use of average 
climatemodel based, statistic algorithms, which take into 
account a wide range of temperatures with a different 
impact on the final value, allows a more realistic reproduction 
of the heat pump operation.

SERIA GHP E

WYŻSZY WSPÓŁCZYNNIK  
SPF W CAŁYM ZAKRESIE 
WYDAJNOŚCI
HIGHER SPF ACROSS THE 
WHOLE CAPACITY RANGE

OCENA EFEKTYWNOŚCI

GHP E SERIES

EVALUATING EFFICIENTCY

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKA SPF (GHP E W PORÓWNANIU DO GHP D)
SPF COMPARISON (GHP E VS D)

ATMOPOMIA
R S

P Z.O
.O

.



5

Japonia wprowadziła tzw. Roczny Współczynnik Mocy 
(Annual Power Factor - APF), który stanowi średnią 
wartość parametrów pompy ciepła dla całego roku. 
Tryb chłodzenia i grzania uwzględniany jest przy 
znamionowej wydajności roboczej oraz przy 
częściowym obciążeniu.

USA wprowadziło już obowiązkowe 
wykazywanie sezonowych parametrów na 
etykiecie każdego sprzedawanego produktu. 
Parametrami wprowadzonymi są Sezonowy 
Współczynnik Wydajności dot. grzania 
(Heating Seasonal Performance Factor - HSPF)  
i Sezonowy Współczynnik Wydajności Energetycznej 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio - SEER), choć musi  
je zweryfikować uprawniony do tego organ.

W Europie wprowadzono zharmonizowane definicje 
dotyczące Sezonowego Współczynnika Energii Pierwotnej 
(Seasonal Primary Energy Ratio - SPER), Sezonowego 
COP (Seasonal COP - SCOP) i Sezonowego 
EER (Seasonal EER - SEER). Wprowadzono 
również normy dotyczące procedur testowych  
i sposobów obliczania.Ponieważ niezbędne jest 
porównanie pomiędzy energią pierwotną (SPER) 
a zużyciem energii (SCOP i SEER), powyższe 
normy uwzględniają przelicznik.
Dyrektywa ERP, która podaje wymagania dotyczące 
ekologicznego projektowania produktów zużywających 
energię, podaje produkty według wydajności sezonowej. 
Uzyskana klasa energetyczna podana jest na odpowiedniej 
etykiecie. Ponadto, dyrektywa ta ustala minimalne 
wymagania, które każde z urządzeń musi spełnić, aby mogło 
zostać wprowadzone na rynek.

Porównanie pomiędzy pompami ciepła, wyłącznie na 
podstawie GUE, COP i EER, może nie być wystarczające, aby 
zrozumieć rzeczywiste osiągi każdego z nich. W rzeczywistości, 
urządzenia o takich samych wartościach GUE, COP i EER 
mogą różnić się znacznie pod względem SPER, SCOP i SEER. 
Dodatkowo, urządzenia o lepszych parametrach GUE, COP 
i EER niekoniecznie muszą posiadać większą sprawność  
w ciągu określonych pór roku.

Japan introduced the Annual Power Factor (APF), 
which is an average of the heat pump performances 

across the year. Cooling and heating mode are 
considered at rated operating capacity and at partial 

load.

USA have already set a compulsory indication of the 
seasonal performances on the label of each retailed 

equipment. Heating Seasonal Performance Factor 
(HSPF) and Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) are 
the introduced parameters, which have to be verified 

by a Notify Body.

Europe introduced harmonised definitions for Seasonal 
Primary Energy Ratio (SPER), Seasonal COP (SCOP) and 
Seasonal EER (SEER). Standards for test procedures and 
calculation methods have also been issued.
Since comparison between primary energy related 
(SPER) and electrical consumption (SCOP and SEER) 
figures is needed, conversion ratio were included in the 
above mentioned standards.
ErP directive, which sets the requirements for the 

environmentally sound design of energy consuming 
products, lists products on a seasonal performance basis. The 
achieved energy class is mentioned on a dedicated label. 
Moreover the directive sets the minimum requirements each 
appliance has to fulfil to be retailed.

A comparison between heat pumps, based only on declared 
GUE, COP and EER, may not be enough to understand real 
performances of each one. In fact, units with the same GUE, 
COP and EER may significantly differ in terms of SPER, SCOP 
and SEER. Moreover, not necessarily units with better GUE, 
COP and EER show higher performances across the season.
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GHP wyposażone są w nowe spiralne sprężarki o zmiennej 
wydajności, które stanowią prerogatywę technologii 
AISIN. Umożliwiają pracę silników na niższych obrotach  
w porównaniu do poprzednich modeli, zapewniając takie 
samo natężenie przepływu czynnika chłodzącego. Prowadzi 
to do zwiększonej wydajności w całym zakresie parametrów 
pracy.

The GHP is fitted with new variable-capacity “scroll-type” 
compressors which are a prerogative of AISIN’s technology. 
They allow lower engine revolution rate in comparison with 
previous models at the same refrigerant gas flow rate. 
This results in higher efficiency across the whole range of 
capacities.

NAJBARDZIEJ WYDAJNY SYSTEM 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ SEZONOWA: SPF

THE MOST EFFICIENT SYSTEM

HIGH SEASONAL PERFORMACE: SPF

TAKA SAMA 
WYDAJNOŚĆ  
PRZY NIŻSZYCH 
OBROTACH
SAME
CAPACITY
AT LOWER
ENGINE RPM

1
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Wartości docelowe zawarte w umowach międzynarodowych 
obliczane są na podstawie poziomu wykorzystania 
energii odnawialnej, wyższej sprawności i niższych emisji 
zanieczyszczeń. Jednostki GHP zajmują czołowe miejsca 
w zakresie wytyczania nowych standardów. Każda  
z nich pracuje wykorzystując energię pochodzącą w 75%  
z powietrza, które stanowi energię odnawialną, zarówno  
w trybie chłodzenia jak i grzania.
Ponadto, dzięki odzyskowi ciepła spalin i silnika, urządzenie 
staje się jeszcze bardziej sprawne, co można postrzegać jako 
darmową energię.

W celu zasilenia niektórych mediów w budynku, na przykład 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub nagrzewnic central 
wentylacyjnych, wykorzystać można energię odpadową  
ze spalin i ciepła silnika GHP. Dzięki temu można dodatkowo 
obniżyć koszty eksploatacyjne.

International agreements targets are calculated on the 
development of renewable energy, higher efficiency and 
lower pollutant emissions. GHP units are top rated in the 
course of setting new standards. Each one operates by using 
up to 75% of air, which is a renewable energy, both in cooling 
and heating mode. 
Furthermore, performances are enhanced by recovering 
exhaust gas and engine heat, which can be considered 
energy free of charge.

The GHP residual energy of the exhaust gas and engine 
heat can be recovered to enhance several services, such 
as building heating, domestic hot water or re-heat coils  
in air handling units.Running costs can be further reduced by 
doing so.

GUE 190

ODZYSKANIE CAŁEJ ENERGII
TOTAL ENERGY RECOVERY

WYKORZYSTANIE POWIETRZA JAKO ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
USE OF AIR AS RENEWABLE ENERGY

3/4 ZUŻYWANEJ ENERGII  
POCHODZI Z POWIETRZA
3/4 USABLE ENERGY
DRAWN FROM AIR

2

3
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Ewolucja w dziedzinie projektowania budynków wynika  
z oszczędności energii pierwotnej i zwiększenia wydajności. 
W przypadku większości zastosowań, możliwa jest poprawa 
klasy energetycznej budynku instalując jednostki GHP,  
w zamian za standardowe źródła ciepła. Urządzenia te 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przyczyniając 
się jednocześnie do ograniczenia zużycia energii pierwotnej  
i obniżenia kosztów bieżących.

Każda jednostka GHP może ograniczyć emisję CO2 o 40% 
w porównaniu ze standardowymi jednostkami 
wytwarzającymi ciepło o takiej samej wydajności. Każdego 
roku, emisja CO2 zmniejsza się o 17 ton. Do tej pory, wszyst-
kie jednostki GHP zainstalowane w Europie przyczyniły się do 
obniżenia emisji CO2 o 68.000 ton.

Evolution in building design is based on primary energy 
saving and efficiency merit. In most of the applications, it is 
possible to improve the building energy class by installing the 
GHP in spite of a standard heat generator. The asset earns 
marketability while the need of primary energy and the 
running costs reduce significantly.

Each GHP can save up to 40% CO2 emissions in comparison 
with a standard heat production unit with the same capacity. 
In one year the carbon footprint reduction reaches 17 ton of 
CO2. So far, all the GHP units installed in Europe achieve an 
overall 68.000 ton carbon footprint fall-off.

4

5

TEN SAM BUDYNEK  
WYŻSZA WYDAJNOŚĆ,  
NIŻSZE KOSZTY
SAME BUILDING:
HIGHER PERFORMANCE,
LOWER COST

POPRAWA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

REDUKCJA EMISJI CO2 I NOX

BUILDING ENERGY EFFICIENCY MERIT

CO2 AND NOX EMISSION REDUCED

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI
ANNUAL RUNNING COST TREND

EMISJA CO2   -40%
CO2 EMISSIONS  -40%

EMISJA CO2
C02 EMISSION
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Seria GHP charakteryzuje się większym zakresem wydajności. 
Model “combination multi” zapewnia możliwość łączenia 
dwóch jednostek zewnętrznych w jednym układzie 
chłodzenia o mocy do 50 KM (142 kW chłodu). Nie ma 
obowiązku, aby jednostki te posiadały takie same parametry. 
Rozwiązanie to czerpie również korzyści z dodatkowej 
możliwości: w przypadku usterki jednej jednostki, drugą nadal 
można z powodzeniem wykorzystywać. Ponadto, można 
ograniczyć koszty związane z koniecznością instalacji dwóch 
osobnych układów czynnika chłodniczego.

Obniżenie kosztów bieżących od zawsze stanowiło 
przewagę GHP. Jako energia odnawialna wykorzystywane 
jest powietrze, a dodatkowo odzyskiwane jest ciepło spalin 
i silnika. Niskie zużycie i jednofazowe zasilanie sprawia, 
że spadają koszty związane z doprowadzeniem energii 
elektrycznej oraz miesięczne koszty za energię zużytą  
i zamowioną. W porównaniu do EHP silnik gazowy pozwala 
ograniczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do 90%.

The GHP line-up opens to a wider range of capacities. The 
“combination multi” model gives the possibility of matching 
two outdoor units on a single refrigerant circuit up to 50 
HP (142 kWfrig). It is not compulsory that the units have the 
same capacity. This configuration takes also advantage 
of the backup option: in case one unit fails to operate, the 
other one keeps providing capacity to the indoor system. 
Moreover, the installation costs can be cut off by avoiding 
the need of two separate refrigerant lines.

Running costs cutback has always been one of the GHP 
advantages. The air is used as renewable energy, while 
the engine and exhaust gas heat are recovered. Low 
consumption and single phase supply make contractors 
save construction costs for transformers and monthly costs for 
high voltage and amperage supplies. The gas driven engine 
allows to reduce the need of electricity in 90% in comparison 
with an EHP.

6

7

ZUŻYCIE ENERGII -90%

DO 50 KM

POWER CONSUMPTION -90%

UP TO 50 HP

OBNIŻENIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH
RUNNING COSTS CUTBACK

UKŁAD COMBO DLA AGREGATÓW GHP I WYMIENNIKÓW AWS
“COMBINATION MULTI” VRF MODEL AND TWIN AWS

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
ENERGY SAVING
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Spadek temperatury zewnętrznej pozostaje bez wpływu na 
jednostki GHP, czego brak w przypadku elektrycznych pomp 
ciepła. Odzyskane ciepło (silnika i spalin) przesyłane jest 
do czynnika chłodniczego poprzez dedykowany płytowy 
wymiennik ciepła. Wydajność zapewniana przez jednostkę 
zewnętrzną nie spada, co oznacza brak konieczności 
przewymiarowania pompy ciepła oraz brak cykli defrostu. 
Nie ma różnicy temperatury pomiędzy zapotrzebowaniem 
cieplnym budynku a wydajnością urządzenia grzewczego, 
więc możliwe jest uniknięcie montażu kotłów integracji 
szczytowej.

Nowa seria E GHP wprowadza jedną z najbardziej istotnych 
funkcji w połączeniu z systemami rozprowadzania wody: tryb 
zał. / wył. został zastąpiony trybem o zmiennej wydajności. 
Nowy system modulacji powietrze / woda AWS umożliwia 
częściowe zwiększenie obciążenia. Ponadto, na temperaturę 
wody zasilającej nie mają już wpływu cykle zał. / wył. jednostki 
zewnętrznej. Całkowita objętość wody w instalacji spada, 
a w niektórych przypadkach nie ma potrzeby montowania 
zbiornika buforowego.

Each GHP is not affected by losing capacity with low outdoor 
temperatures, as electric heat pumps do. The recovered 
heat (engine and exhaust gas) is transferred to the refrigerant 
through a dedicated plate heat exchanger. The capacity 
delivered by the outdoor unit does not drop, which means 
no oversize of the heat pump, and the defrost cycles are 
reduced in number and duration. The “dual temperature” 
(which is the break even point between the generator 
capacity and building load) reduces and thus it is possible to 
avoid the installation of peak integration boilers.

The new GHP E series introduces one of the most significant 
difference in combination with water distribution systems: the 
on/off operation mode was overtaken by variable capacity 
operation mode. The new modulating air to water system 
AWS allows partial load performances to increase. Moreover, 
the supply water temperature is no longer affected by the 
on-off cycles of the outdoor unit. The overall water content 
of the installation drops down and in some case, buffer tank 
is no longer needed.

TAKA SAMA  
WYDAJNOŚĆ PRZY  
NIŻSZEJ TEMPERATURZE

POPRAWIONY  
KOMFORT  
W POMIESZCZENIACH

SAME CAPACITY AT
LOW TEMPERATURE

ENHANCED
INDOOR
COMFORT

NIEWYMAGANE ŹRODŁO SZCZYTOWE

MODULACJA WYDAJNOŚCI DZIĘKI WYKORZYSTANIU AWS 

NO NEED OF PEAK INTEGRATION SYSTEM

MODULATING CAPACITY IN COMBINATION WITH AWS 8

9

MOC KW
POWER KW
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Od momentu opracowania, GHP zasilane są specjalnie 
zaprojektowanymi do tego celu silnikami TOYOTA. Dzięki 
tłumikom polimerowym pomiędzy częściami obrotowymi 
a ramą jednostki ograniczono poziom natężenia hałasu. 
Cechą silnika jest relatywnie niewielka moc (maks. 25 KM 
przy pojemności 2 0000 cc) i ograniczony zakres prędkości  
(w granicach od 600 do 3000 obr. / min.). Planowe 
konserwacje uwzględniają uzupełnienie oleju w silniku, 
wymianę filtrów powietrza i oleju, pasków sprężarki i świec 
zapłonowych. Należy je przeprowadzać co 10 000 godzin 
pracy (lub co 5 lat). Wymiana oleju jest niezbędna po dopiero 
po 30 000 godzin pracy.

Since their development, GHP are powered by specifically 
designed TOYOTA engines. Sound level is reduced by using 
polymeric dampers between rotating parts and unit frame. 
It is peculiar of the engine to have low power density (max  
25 HP with 2.000 cc capacity) and limited speed range 
(within 600 and 3.000 rpm). Scheduled maintenance foresees 
engine oil refill, air and oil filter, compressor belts and spark 
plugs replacement. It has to be carried out each 10.000 
running hours (or 5 years). Engine oil replacement is needed 
only after 30.000 running hours.

SPRAWDZONA  
ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA  
MINIMUM 40.000 GODZIN
ENGINE TESTED LIFETIME
OVER 40.000 HOURS

10NIEZAWODNOŚĆ TOYOTY
TOYOTA RELIABILITY
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Do GHP podłączyć można wiele jednostek wewnętrznych, 
urządzeń pojedynczych lub zdalnych sterowników. Taki układ 
umożliwia bardzo uniwersalny montaż. W rzeczywistości, 
możliwe jest podłączenie do systemu pojedynczego (jeden 
agregat) lub podwójnego („combo”) do 63 jednostek 
wewnętrznych w jednym układzie chłodzenia, a ogólna 
zainstalowana moc może sięgnąć 200%. 
Każde pomieszczenie może być sterowane niezależnie 
lub wspólnie dzięki protokołom komunikacyjnym takim 
jak manager sieciowy, LonWorks i BACnet. W przypadku 
pomieszczeń o dużej powierzchni, w których zarządzanie 
świeżym powietrzem jest niezbędne lub gdy budynek 
podzielony jest na kilka dużych przestrzeni otwartych, 
istnieje możliwość podłączenia dodatkowych central 
wentylacyjnych wyposażonych w odpowiednie zestawy 
AHU.

A vast line-up of direct expansion indoor unit and single 
unit or central remote controllers are connectable with the 
GHP. This type of layout makes the installation very versatile.  
In fact, it is possible to connect up to 63 indoor units in a single 
refrigerant circuit to one GHP or to a “combination multi” 
system, whereas the overall connected capacity can reach 
200% of the rated.
Each room can be controlled independently or interfaced 
to communication protocols such as web manager, 
LonWorks and BACnet. In case large rooms where fresh air 
management is needed or in case the building is divided in 
big open spaces, it is possible to connect direct expansion air 
handling units that are equipped with the specific A.H.U. kit.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

UKŁAD BEZPOŚREDNIEGO ODPAROWANIA

INDOOR UNITS

DIRECT EXPANSION LAYOUT
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GHP można podłączyć do jednostek AWS oraz TWIN 
AWS jeżeli projekt przewiduje rozprowadzenie wody 
wewnątrz budynku. System AWS został zaprojektowany, 
opatentowany i wykonany przez Tecnocasa Climatizzazione. 
Jest to interfejs, który umożliwia przesyłanie energii pomiędzy 
układem chłodzącym a wodą, a tym samym podłączenie 
konwektorów wody, ogrzewania podłogowego, central 
wentylacyjnych, central rekuperacyjnych i grzejników 
niskotemperaturowych. Nowy TWIN AWS można podłączyć 
do dwóch jednostek GHP, aby uzyskać ogólną wydajność 
rzędu 50 KM. Dzięki temu można ograniczyć koszty instalacji 
oraz niezbędną przestrzeń.
Ten rodzaj układu zaleca się w przypadku modernizacji 
starych systemów lub wszędzie tam, gdzie niezbędny 
jest osobny pomiar energii. Systemy AWS i TWIN AWS 
współpracują z dowolnym systemem BMS. Dane przesyłane 
są dzięki wejściom - wyjściom cyfrowym i analogowym lub  
w inny sposób, za pomocą protokołu ModBus.

The GHP can be connected to the AWS and TWIN AWS units 
in case the installation foresees water distribution inside the 
building. The Air Water System is designed, patented and 
produced by Tecnocasa Climatizzazione. It is an interface 
that allows the energy transfer between refrigerant gas 
and water and thus the connection of water fan coils, 
under floor heating, air handling units, heat recovery units 
and low temperature radiators. The new TWIN AWS can be 
connected with two GHP units to reach an overall capacity 
up to 50 HP. Installation costs are reduced as well as the 
installation space.
This type of layout is suggested in case of refurbishment of old 
installations or anytime separate energy metering is needed. 
AWS and TWIN AWS are fully compliant with any kind of BMS 
system. Communication can be managed through digital 
and analogue inputs – outputs or else through ModBus 
protocol.

SYSTEM POWIETRZE WODA YOSHI® AWS

UKŁAD DYSTRYBUCJI WODY 

YOSHI® AWS AIR WATER SYSTEM

WATER DISTRIBUTION LAYOUT
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Zestaw składa się z płytowego wymiennika ciepła, wspornika 
ramowego, zaworu termostatycznego i układu sterowania 
pompą obiegową. GHP zapewnia lepsze osiągi w każdych 
warunkach roboczych. Ciepło silnika i spalin jest odzyskiwane 
w 100% i przesyłane do użytkownika. Odzyskana energia jest 
darmowa i może przyczynić się do poprawy SPER. 
Całkowite odzyskane ciepło, właściwe dla silników gazowych, 
można wykorzystać do ogrzewania budynku, produkcji 
gorącej wody użytkowej lub dogrzewania wymienników 
central klimatyzacyjnych. Jednostki GHP stanowią najlepszy 
wybór w przypadku systemów HVAC

The W-kit consists of plate heat exchanger, frame-integrated 
bracket, thermostatic valve and circulation pump operation 
control. The GHP performance is enhanced in every working 
condition. The engine and exhaust gas heat is fully recovered 
and transferred to the user. The resulting energy quota is free 
of charge and can improve the SPER. 
The total energy recovery, which is peculiar to gas driven 
engines, can be used for building heating, domestic hot 
water or re-heat coils in air handling units. GHP units are the 
best choice in HVAC systems.

ZESTAW YOSHI W-KIT

CIEPŁA WODA ZA DARMO

YOSHI® W-KIT

HOT WATER FREE OF CHARGE
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Usługa Termo-manager opracowana została przez 
Tecnocasa Climatizzazione, aby spełnić oczekiwania 
użytkownika końcowego pod względem zarządzania całym 
systemem HVAC. W pierwszej kolejności, przygotowywana 
jest lista wymogów, następnie projektowany jest manager 
i dostarczane są dodatkowe komponenty, łącznie  
z szafkami przygotowanymi na życzenie. Rozruch i ustawienie 
przeprowadzane są przez inżyniera ds. produktu obecnego 
na miejscu, który ustawia parametry zarządzania, aby 
zoptymalizować pracę GHP, jednostek AWS oraz wszystkich 
komponentów dystrybucji (pomp, zaworów mieszających, 
urządzeń integracji szczytowej). Spersonalizowane 
oprogramowanie Termo-manager pozwala zmniejszyć 
zużycie energii zapewniając jednocześnie najwyższy komfort 
w pomieszczeniach.

Thermo-manager service is developed by Tecnocasa 
Climatizzazione to fulfil the end user’s needs in terms of 
managing the whole HVAC system. At first, a requirements 
list is drawn up, then the manager is designed and extra 
components are supplied, including custom produced 
cabinets. Commissioning and set up are held on site by  
a product engineer, which adjusts managing parameters to 
optimise the operation of GHP, AWS units and all distribution 
components (pumps, mixing valves, peak integration 
devices). 
Thermomanager’s customised software allows consumption 
and emission reduction while ensuring the best indoor 
comfort.

AKCESORIA

TERMO-MANAGER

ACCESSORIES

THERMO-MANAGER

ATMOPOMIA
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W przypadku instalacji wielu jednostek lub gdy jednostki 
montowane są w miejscach trudno dostępnych, pracą 
jednostek AWS i TWIN AWS można zarządzać z oddalonego 
miejsca. Ponadto, może istnieć potrzeba zatrzymania 
głównej pompy obiegowej po osiągnięciu wartości zasadnej, 
aby zwiększyć oszczędność energii. Powyższe cele osiągnąć 
można dzięki opcjonalnemu zestawowi, który składa się  
z dodatkowego sterownika i aktywnego czujnika temperatury, 
który umieszczany jest na przewodzie powrotnym obiegu 
pierwotnego lub w zbiorniku buforowym, gdy ten jest 
zainstalowany.

Urządzenie to pozwala monitorować i rejestrować 
wszystkie parametry pracy GHP z oddalonego miejsca 
obsługowego. W przypadku kontraktów na konserwację 
zawartych z Autoryzowanymi Stacjami Obsługi, dostępne 
jest rozwiązywanie problemów on-line. Niewielkie problemy 
można rozwiązać w czasie rzeczywistym. Użytkownicy 
końcowi mogą korzystać ze zdalnego monitorowania i mieć 
pewność, że GHP zawsze pracować będzie przy najwyższych 
parametrach.

W przypadku systemów HVAC, uzdatnianie powietrza staje 
się coraz bardziej istotną kwestią. System ten obejmuje 
zawory rozprężne, sondy temperaturowe, skrzynki sterowania 
i wytyczne do doboru wymiennika AHU. Do GHP podłączyć 
można centralę wentylacyjną nawet w przypadku gdy 
do układu podłączone są już parowniki. Tecnocasa 
Climatizzatione może ponadto dostarczyć jednostkę rooftop.

In case of multiple-units installations or anytime the units are 
installed someplace not easily accessible, the operation 
of the AWS and TWIN AWS units can be managed from  
a remote location. Moreover, it might be requested to stop 
the primary circuit pump when the set point is reached  
to improve the energy saving merit. The above mentioned 
needs can be fulfilled by this optional kit, which consists of 
additional controller and active temperature sensor to be 
placed on the return line of the primary circuit or in the buffer 
tank when installed.

This device allows to monitor and record all the GHP 
operation parameters from a remote location. In case of 
maintenance contracts with Authorised Service Centres, on-
line troubleshooting is available. Possible small inconvenience 
can be solved in real time. End users can take advantage of 
remote monitoring and make sure the GHP is always working 
at the best performance.

Air handling is becoming a more important issue in HVAC 
installations. This kit consists of expansion valves, temperature 
probes, control box and coils design specifications. A custom 
made air handling unit can be connected to the GHP 
even in combination with other indoor units. Tecnocasa 
Climatizzazione can also provide package rooftop unit.

ZESTAW AHU

VIRTUAL REM

STEROWNIK PLUS

AHU KIT

VIRTUAL REM

CONTROLLER PLUS
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CALDO, FREDDO, ELETTRICITÀ:
POCO GAS, MOLTA ENERGIA
CALDO, FREDDO, ELETTRICITÀ:
POCO GAS, MOLTA ENERGIA
CALDO, FREDDO, ELETTRICITÀ:
HEAT,COOL, ELECTRICITY: LESS GAS, MORE ENERGY

CIEPŁO, CHŁÓD, ELEKTRYCZNOŚĆ:  
MNIEJ GAZU, WIĘCEJ ENERGII
HEAT, COOL, ELECTRICITY: LESS GAS, MORE ENERGY
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Model
Model

AXGP224E1
8 HP

AXGP280E1
10 HP

AXGP355E1
13 HP

Osiągi
Performances

Znamionowa wydajność chłodzenia*
Rated cooling capacity*

100%
50% kW 22,4

11,2
28,0
14,0

35,5
1 7,8

Wydajność odzysku ciepła WKIT
W-KIT cooling capacity*

100%
50% kW 8

3,9
10
4

13
5

Znamionowa wydajność grzewcza**
Rated heating capacity**

100%
50% kW 25,0

12,4
31,5
15,5

40,0
20,2

Wydajność odzysku ciepła WKIT
W-kit cooling capacity*

100%
50% kW 4

2,5
5,1
2,6

6,8
2,9

Maksymalna wydajność grzewcza***
Maximum heating capacity*** kW 26,5 33,5 42,5

Zasilanie gazowe
Fuel gas

Typ
Type

Gaz ziemny G20 Natural Gas G20
Gaz ziemny G25 Natural Gas G25

LPG LPG
Znamionowe zużycie podczas chłodzenia*
Rated cooling consumption*

100%
50% kW 15,0

7,4
19,2
8,0

26,4
9,9

Znamionowe zużycie podczas grzania**
Rated heating consumption**

100%
50% kW 15,9

8,3
20,3
9,6

27,0
11,7

Maksymalne zużycie podczas grzania***
Maximum heating consumption*** kW 21,7 27,5 36,6

Zasilanie elektryczne
Electricity

Zasilanie
Power supply V jednofazowe

single phase
Prąd rozruchowy
Starting current A 20

Zużycie / prąd znamionowy
Rated consumption / Current

Cooling
Heating kW[A] 0,34 / [1,4]

0,42 / [1,8]
0,44 / [1,9]
0,58 / [2,5]

0,57 / [2,4]
0,74 / [3,2]

Silnik
Engine

Typ - pojemność
Type - Displacement

Pionowy - 952 cm3 
Vertical type - 952 cm3

Zakres obrotów
Revolution range

Cooling
Heating

obr./min
rpm

800 ~ 1.250
800 ~ 2.450

800 ~ 1.550
800 ~ 2.900

800 ~ 2.000
800 ~ 2.900

Sprężarka
Compressor

Typ x ilość jednostek
Type x number of units

Spiralna o zmiennej wydajności x 1 - przekładnia pasowa - pasek klinowy / Vari-
able capacity scroll x 1 - Poli V belt transmission

Chłodziwo
Refrigerant

Typ - napełniony fabrycznie
Type - Factory charge R410A - 11.0 kg

Wentylatory
Fans

Typ x ilość jednostek
Type x number of units

Typu śrubowego o zmiennej prędkości x 2
Variable speed propeller type x 2

Całkowite znamionowe natężenie przepływu 
Rated total flow rate m3/h 10.020 11.640 12.780

Standardowe ciśnienie statyczne - [podniesione]
Static pressure: standard - [boost] Pa 5 - [30]

Poziom hałasu
Noise level

Standardowe ciśnienie akustyczne - [tryb cichy]
Sound pressure: standard - [silent mode] dB(A) 54 - [52] 56 - [52] 59 - [57]

Orurowanie
Piping

Czynnik chłodniczy / Refrigerant
Przewód gazowy / Gas line
Przewód cieczowy / Liquid line

mm Ø 19,1
Ø 9,5

Ø 22,2
Ø 9,5

Ø 25,4
Ø 12,7

Przewód gazowy
Fuel gas

cale
inch R 3/4”

Spaliny
Exhaust gas mm Ø 80

Odpływ kondensatu: [zimne regiony]
Exhaust drain: standard - [cold district] mm Ø 15 - [Ø 30]

Dopuszczalna długość rur - rzeczywista / ekwiwalentna - [AWS]
Piping permissible lenght: actual / equivalent - [AWS] m 165/190 - [60/70]

Maks. odległość od pierwszego rozgałęzienia
Max distance after the first branch m 60

Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi
Max height difference between indoor units m 15

Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi – [AWS]
Max height difference between indoors and outdoor units - [AWS] m + 50 / -40 - [+25/-20]

Wymiary zewnętrzne
External dimensions

Wysokość
Height mm 2.077

Szerokość
Width mm 1.400

Głębokość
Depth mm 880

Waga: standardowa [zimne regiony]
Weight: standard - [cold district] kg 565 - [570]

Jednostki wewnętrzne możliwe 
do połączenia
Connectable indoor units

Ilość: standard - [zimne regiony]
Number: standard - [cold district] 20 - [13] 25 - [16] 32 - [20]

Wydajność: standard - [zimne regiony]
Capacity: standard - [cold district] % 50 - 200 / [50 - 130]

Konserwacja
Maintenance

Interwały serwisowe
Scheduled maintenance interval h 10.000

Wymiana oleju silnikowego
Engine oil replacement h 30.000

Specjalne modele: Układ zimny (F): temperatura zewnętrzna poniżej - 10°C / AWS (A): jednostka zewnętrzna połączona z AWS / zestawem W (K):  zabudowany zestaw W-KIT
Special models: Cold district (F): outdoor temp lower than - 10°C / AWS (A): outdoor unit connectable with AWS / W-kit (K): built-in W-kit

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR UNITS
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Model
Model

AWGP450E1
16 HP

AWGP560E1
20 HP

AWGP710E1
25 HP

Osiągi
Performances

Znamionowa wydajność chłodzenia*
Rated cooling capacity*

100%
50% kW 45,0

22,5
56,0
28,0

71,0
35,5

Wydajność odzysku ciepła WKIT*
W-kit cooling capacity*

100%
50% kW 16

6,2
20
8

25
9,8

Znamionowa wydajność grzewcza**
Rated heating capacity**

100%
50% kW 50,0

24,7
63,0
30,9

80,0
40,0

Wydajność odzysku ciepła WKIT*
W-kit cooling capacity*

100%
50% kW 7,9

3,7
10,5
4,5

13,4
5,5

Maksymalna wydajność grzewcza***
Maximum heating capacity*** kW 53,0 67,0 84,0

Gaz opałowy
Fuel gas

Typ
Type

Gaz ziemny G20 Natural Gas G20
Gaz ziemny G25 Natural Gas G25

LPG LPG
Znamionowe zużycie podczas chłodzenia*
Rated cooling consumption*

100%
50% kW 31,0

12,4
40,7
16,0

55,1
19,6

Znamionowe zużycie podczas grzania**
Rated heating consumption**

100%
50% kW 31,7

13,5
42,0
17,0

53,6
22,1

Maksymalne zużycie podczas grzania***
Maximum heating consumption*** kW 41,4 54,0 68,9

Zasilanie elektryczne
Electricity

Zasilanie
Power supply V jednofazowe

single phase
Prąd początkowy
Starting current A 20

Zużycie / prąd znamionowy
Rated consumption / Current

Cooling
Heating kW[A] 1,06 / [4,6 ]

1,02 / [4,4 ]
1,10 / [4,8 ]
1,02 / [4,4 ]

1,37 / [5,9 ]
1,18 / [5,1 ]

Silnik
Engine

Typ - pojemność
Type - Displacement

Pionowy - 1.998  cm3 
Vertical type - 1.998  cm3

Zakres obrotów
Revolution range

Cooling
Heating

obr./min
rpm

600 ~ 1.800
600 ~ 2.500

600 ~ 1.950
600 ~ 2.800

600 ~ 2.275
600 ~ 3.000

Sprężarka
Compressor

Typ x ilość jednostek
Type x number of units

Spiralna o zmiennej pojemności x 2 - przekładnia pasowa - pasek klinowy
Variable capacity scroll x 2 - Poli V belt transmission

Chłodziwo
Refrigerant

Typ - napełniony fabrycznie
Type - Factory charge R410A - 11.5 kg

Wentylatory
Fans

Typ x ilość jednostek
Type x number of units

Typu śrubowego o zmiennej prędkości x 2
Variable speed propeller type x 2

Całkowite znamionowe natężenie przepływu
Rated total flow rate m3/h 20,760 23,280

Standardowe ciśnienie statyczne- [doładowanie]
Static pressure: standard - [boost] Pa 5 - [30]

Poziom hałasu
Noise level

Standardowy poziom hałasu  - [tryb cichy]
Sound pressure: standard - [silent mode] dB(A) 56 - [54] 59 - [57] 62 - [60]

Orurowanie
Piping

Czynnik chłodniczy / Refrigerant
Przewód gazowy / Gas line
Przewód hydrauliczny / Liquid line

mm Ø 28,6
Ø 15,9

Ø 28,6
Ø 15,9

Ø 31,8
Ø 15,9

Przewód gazowy
Fuel gas

cale
inch R 3/4”

Spaliny
Exhaust gas mm Ø 100

Odpływ kondensatu: [zimne regiony]
Exhaust drain: standard - [cold district] mm Ø 15 - [Ø 30]

Dopuszczalna długość rur - rzeczywista / odpowiednik - [AWS]
Piping permissible lenght: actual / equivalent - [AWS] m 165/190 - [60/70]

Maks. odległość od pierwszego rozgałęzienia
Max distance after the first branch m 60

Maks. odległość pomiędzy jednostkami combination multi: pozioma / pionowa
Max distance between combination multi units: horizontal/vertical mm 10/4

Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi
Max height difference between indoor units m 15

Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi – [AWS]
Max height difference between indoors and outdoor units - [AWS] m + 50 / -40 - [+25/-20]

Wymiary zewnętrzne
External dimensions

Wysokość
Height mm 2.077

Szerokość
Width mm 1.660

Głębokość
Depth mm 880

Waga: standardowa [układ zimny]
Weight: standard - [cold district] kg 735 - [740] 755 - [760]

Jednostki wewnętrzne możliwe 
do połączenia
Connectable indoor units

Ilość: standard - [układ zimny]
Number: standard - [cold district] 40 - [26] 50 - [33] 63 - [41]

Wydajność: standard - [układ zimny]
Capacity: standard - [cold district] % 50 - 200 / [50 - 130]

Konserwacja
Maintenance

Konserwacja planowa - harmonogram
Scheduled maintenance interval h 10,000

Wymiana oleju silnikowego
Engine oil replacement h 30,000

*Temp. zewnętrzna 35°C (DB) – temp. wewnętrzna 27°C (DB) / **Temp. zewnętrzna 7°C (DB) – temp. wewnętrzna 20°C (DB) / ***Temp. zewnętrzna 2°C (DB) – temp. wewnętrzna 20°C (DB)
*Outdoor temp. 35°C (DB) – indoor temp. 27°C (DB) / **Outdoor temp. 7°C (DB) – indoor temp. 20°C (DB) / ***Outdoor temp. 2°C (DB) – indoor temp. 20°C (DB)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR UNITS
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AXKP28 AXKP36 AXKP45 AXKP71

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,8 3,6 4,5 7,1

BTU 9.600 12.400 15.500 24.400

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 3,2 4,0 5,0 8,0

BTU 11.000 13.700 17.200 27.500

Pobór mocy 
Power consumption W 66 76 105

Wymiary orurowania Piping dimensions
ciecz. mm 6,4 9,5

gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W / S / G bez maskownicy
Dimentions H/W/D without decoration panel mm 215x1.110x710 215x1.310x710

Wymiary W / S/ Gz maskownicą
Dimentions H/W/D with decoration panel mm 285x1.240x800 285x1.440x800

Waga
Weight kg 31 34

Min./maks. wartość przepływu powietrza
Air flow rate min/max mc/h 540/660 600/780 900/1.080

AXCP22 AXCP28 AXCP36 AXCP45 AXCP56 AXCP71 AXCP90 AXCP140

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0

BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200 24.400 30.900 48.200

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0

BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600 27.500 34.400 55.000

Pobór mocy 
Power consumption W 31 39 41 59 63 90 149

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz. mm 6,4 9,5

gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W/S/G bez panela dekoracyjnego
Dimentions H/W/D without decoration panel mm 305x775x620 305x990x620 305x1.445x620

Wymiary W/S/G z panelem dekoracyjnym
Dimentions H/W/D with decoration panel mm 360x1.070x700 360x1.285x700 360x1.740x700

Waga 
Weight kg 19 22 25 33 38

Natężenie przepływu powietrza min/znam./maks
Air flow rate min/rat/max mc/h 450/540/630 480/570/690 480/570/690 510/630/720 630/780/900 690/840/960 1.110/1.350/1.560 1.350/1.650/1.920

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
INDOOR UNITS

1 stronne-kasetowe 
1 way cassette

2-stronne-kasetowe    
2 way cassette
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AXJP22 AXJP28 AXJP36 AXJP45 AXJP56

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600

Pobór mocy 
Power consumption W 43 45 59 92

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz. mm 6,4

gaz mm 12,7

Wymiary W / S/ G bez maskownicy
Dimentions H/W/D without decoration panel mm 260x575x575

Wymiary W / S/ G z maskownicą
Dimentions H/W/D with decoration panel mm 315x700x700

Waga 
Weight kg 15.5 16.5 18.5

Natężenie przepływu powietrza min/znam./maks
Air flow rate min/rat/max mc/h 320/450/522 320/480/540 420/510/600 480/570/690 600/750/870

4-stronna kaseta (600x600)    
4-Way cassette type (600x600)

4-stronne z obwodowym wypływem powietrza 
4-Way way round flow cassette

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
INDOOR UNITS

AXFP22 AXFP28 AXFP36 AXFP45 AXFP56 AXFP71 AXFP90 AXFP112 AXFP140

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200 24.400 30.900 38.500 48.200

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600 27.500 34.400 43.000 55.000

Pobór mocy 
Power consumption W 38 53 61 92 115 186

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz. mm 6,4 9,5

gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W/S/G bez maskownicy
Dimentions H/W/D without decoration panel mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840

Wymiary W/S/G z maskownicą
Dimentions H/W/D with decoration panel mm 264x950x950 306x950x950 348x950x950

Waga 
Weight kg 19 20 21 24 26

Natężenie przepływu powietrza min/znam./maks
Air flow rate min/rat/max mc/h 528/636/750 570/696/816 630/768/900 630/810/990 744/1.056/1.368 744/1.170/1.590 1.194/1.590/1.980
ATMOPOMIA
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AXAP22 AXAP28 AXAP36 AXAP45 AXAP56 AXAP71

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200 24.400

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600 27.500
Pobór mocy
Power consumption W 29 34 35 20 39 60

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz. mm 6,4 9,5

gaz  mm 12,7 15,9
Wymiary W/S/G 
Dimentions H/W/D mm 290x795x238 290x1.050x238

Waga
Weight kg 11 14

Przepływ powietrza min/znam./maks
Air flow rate min/max mc/h 270/450 300/480 330/510 540/720 720/900 840/1.140

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
INDOOR UNITS

Naścienne    
Wall mounted

Typ kanałowy standardowy   
Standard ducth type

Typ kanałowy wysokiego sprężu   
High static pressure duct type

AXSP22 AXSP08 AXS2S6 AXS P45 AXSP56 AXSP71 AXSP90 AXSP112 AXSP140

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200 24.400 30.900 38.500 48.200

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,0 0,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600 27.500 34.400 43.000 55.000

Pobór mocy
Power consumption W 110 114 127 143 189 234 242 321

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz. mm 6,4 9,5
gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W/S/G 
Dimentions H/W/D mm 300x250x700 300x700x700 300x1.000x700 300x1.400x700

Waga
Weight kg 23 26 35 46

Min./maks. wartość przepływu powietrza
Air flow rate min/max mc/h 540/390 570/420 960/660 1.170/960 1.500/1.200 1.920/1.380 2.340/1.680

AXM P45 AXMP56 AXMP71 AXMP90 AXMP112 AXMP140 AXMP224 AXMP280

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
BTU 15.500 19.200 24.400 30.900 38.500 48.200 77.100 96.000

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
BTU 17.200 21.600 27.500 34.400 43.000 55.000 86.000 110.000

Pobór mocy
Power consumption W 151 110 120 171 176 241 1.294 1.465

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz mm 6,4 9,5
gaz mm 12,7 15,9 19,1 22,2

Wymiary W/S/G 
Dimentions H/W/D mm 300x700x700 300x1.000x700 300x1.400x700 470x1.380x1.100

Waga
Weight kg 26 35 45 46 137

Natężenie przepływu powietrza min/znam./maks
Air flow rate min/rtd/max mc/h 660/810/960 900/990/1.080 960/1.068/1.170 1.200/1.350/1.500 1.380/1.650/1.920 1.680/2.010/2.340 3.000/-/3.480 3.720/-/4.320

Ciśnienie statyczne Rtd/max
Rtd/max. static pressure Pa 100/160 100/200 132/221 191/270
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AXDP22 AXDP28 AXDP36 AXDP45 AXDP56 AXDP71

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200 24.400

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600 27.500

Pobór mocy
Power consumption W 86 89 160 165 181

Wymiary orurowania
Piping dimensions

Ciecz mm 6,4 9,5
gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W/S/G
Dimentions H/W/D mm 200x700x620 200x900x620 200x1.100x620

Waga
Weight kg 23 27 28 31

Natężenie przepływu min/maks
Air flow rate min/rtdllmax mc/h 384/432/480 510/570/630 600/660/750 780/870/990

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
INDOOR UNITS

Typ kanałowy wąski
Slim duct type

Typ kanałowy hotelowy   
Hotel duct type

Typ przypodłogowy   
Floor standing

AXDP22M AXDP28M

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8
BTU 7.500 9.600

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2
BTU 8.600 11.000

Pobór mocy
Power consumption W 50

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz mm 6,4
gaz mm 12,7

Wymiary W/S/G
Dimentions H/W/D mm 230x652x502

Waga
Weight kg 17

Natężenie przepływu min/maks
Air flow rate min/rtdllmax mc/h 312/402 384/432/480

AXLP22 AXLP28 AXLP36 AXLP45 AXLP56 AXLP71

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

BTU 7.500 9.600 12.400 15.500 19.200 24.400

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

BTU 8.600 11.000 13.700 17.200 21.600 27.500

Pobór mocy
Power consumption W 49 90 110

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz. mm 6,4 9,5

gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W/S/G
Dimentions H/W/D mm 600x1.000x232 600x1.140x232 600x1.420x232

Waga
Weight kg 27 27 38

Min./maks. wartość przepływu powietrza
Air flow rate min/ max mc/h 360/420 360/480 510/660 660/840 720/960
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AXHP36 AXHP71 AXH P112

Wydajność chłodzenia
Cooling capacity

kW 3,6 7,1 11,2
BTU 12.400 24.400 38.500

Wydajność ogrzewania
Heating capacity

kW 4,0 8,0 12,5
BTU 13.700 27.500 43.000

Pobór mocy
Power consumption W 107 111 237

Wymiary orurowania
Piping dimensions

ciecz mm 6,4 9,5
gaz mm 12,7 15,9

Wymiary W/S/G
Dimentions H/W/D mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690

Waga
Weight kg 24 33 39

Min./maks. wartość przepływu powietrza
Air flow rate min/ max mc/h 600/720/840 840/1.020/1.200 1.140/1.440/1.770

VAM500 VAM1000 VAM1500 VAM2000

Maks. natężenie przepływu powietrza
Max air flow rate mc/h 500 1.000 1.500 2.000

Ciśnienie dyspozycyjne
External static pressure Pa 98 157 137 137

Pobór mocy
Power consumption W 212 469 864 953

Izoentalpowa sprawność wymiany ciepła
Enthalpy. exch. eff.

zimno %
cool % 58 61

ciepło %
heat % 62 66

Temperaturowa sprawność wymiany ciepła
Temp. exch. efficiency % 74 75

Wymiary W/S/G
Dimentions H/W/D mm 301x828x816 364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156

Waga
Weight kg 33 61 132 158

Średnica kanału
Duct diameter mm Ø 200 Ø 250 Ø 350

VKM50 VKM100

Wydajność chłodnicza przy świeżym powietrzu
Fresh air cond. load cool kW 4,71 9,12

Obciążenie świeżym powietrzem podczas grzania
Fresh air cond. load heat kW 5,58 10,69

Maks. natężenie przepływu powietrza 
Max air flow rate mc/h 500 950

Zewnętrzne ciśnienie statyczne
External static pressure Pa 200 110

Pobór mocy
Power consumption W 270 410

Wymiary orurowania
Ref. piping dimensions

ciecz mm 6,4
gaz mm 12,7

Izoentalpowa sprawność wymiany ciepła
Enthalpy. exch. eff.

zimno %
cool % 64 62

ciepło %
heat % 67 65

Temperaturowa sprawność wymiany ciepła
Temp. exch. efficiency % 76 74

Wymiary W/S/G
Dimentions H/W/D mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214

Waga
Weight kg 100 123

Średnica kanału
Duct diameter mm Ø 200 Ø 250

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
INDOOR UNITS

Podsufitowe   
Ceiling suspended

Centrala rekuperacyjna VAM/VKM   
Heat recovery VAM/VKM
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STEROWNIKI
CONTROLLERS

Sterowniki centralne 
Central remote controllers

I -Touch Manager  
I -Touch Manager

Czasomierz
Timer

Roczny
Yearly

Grupy możliwe do podłączenia
Connectable groups

do 2560
(z ITMP PLUS/
with ITMP PLUS)

Ethernet TCPIP Tak 
Yes

Sterownik centralny dotykowy
Touch Controller

Czasomierz
Timer

Roczny
Yearly

Grupy możliwe do podłączenia
Connectable groups 64

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 128

Standardowy sterownik centralny
Standard central controller

Jednostki zewnętrzne możliwe do podłączenia
Connectable outdoor units 10

Grupy możliwe do podłączenia
Connectable groups 64

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 128

Centralny sterownik zał. / wył.
Central on/off controller

Wskazanie trybu pracy
Operation mode indication 

Zał / Wył
On / Off

Grupy możliwe do podłączenia
Connectable groups 16

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 128

Czasomierz tygodniowy
Weekly timer

Programy tygodniowe
Weekly programs 8

Grupy możliwe do podłączenia
Connectable groups 64

Bateria pamięci
Backup battery 48 h

Standardowy sterownik przewodowy 
Standard wired controller

Czasomierz
Timer

Tygodniowy
Weekly

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 16

Sterownik uproszczony wbudowany w ścianę
Wall built-in simplified controller

Czasomierz
Timer

Brak
No

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 16

Sterownik hotelowy do zabudowy w ścianie
Wall built-in hotel controller

Czasomierz
Timer

Brak
No

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 16

Sterownik bezprzewodowy
Wireless controller

Czasomierz
Timer

Tygodniowy
Weekly

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Checkable indoor units 16

Pojedyncze sterowniki zdalne
Single remote controllers

DCM601A51

DCS601C51

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

ABRC1D528

BRC2C51

BRC3A61
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Model  
Model

AWS AWS AWS AWS AWS AWS
8HP-E1(J) 10HP-E1(J) 13HP-E1(J) 16HP-E1(J) 20HP-E1(J) 25HP-E1(J)

P224 P280 P355 P450 P560 P710

Tryb chłodzenia
Cooling mode

Wydajność znamionowa*
Rated capacity*

100% 
min kW 21,0 

10,0
26,5
10,0

33,5
10,0

41,5
17,0

52,0 
17,0

63,0 
17,0

G HP - zużycie znamionowe*
G HP rated consumption*

100%
min kW 15,3 

6,6
20,0
6,6

27,7 
6,6

32,0 
12,0

41,5 
12,0

55,1 
12,0

Std. temp. wody na wylocie
Std water temperature out °C 7

Tryb ogrzewania
Heating mode

Wydajność znamionowa**
Rated capacity**

100%
min kW 23,5

12,0
30,0
12,0

37,5 
12,0

47,5
19,8

60,0
19,8

75,0 
19,8

G HP - zużycie znamionowe**
G HP rated consumption**

100%
min kW 15,5

7,3
20,2
7,3

27,0
7,3

30,2
12,0

42,0
12,0

53,6
12,0

Std. temp. wody na wylocie
Std. water temperature out °C 47

Wartość przepływu wody
Water flow rate m3/godz. 4,5 4,5 6,0 7,5 9,5 12,0

Zakres ustawień wydajności
Capacity modulation rate % 40 - 100 30 - 100 25 - 100 40 - 100 30 - 100 25 - 100

AWS z 
wbudowaną 
pompą
Built in pump unit

Zasilanie***
Power supply*** V/Ph/Hz 230/1/50

Zużycie znamionowe
Rated consumption W 840 1.100

Prąd rozruchowy
Starting current A 1,5

Spadek ciśnienia na wymienniku
Heat exchanger pressure drop mca 3,3 3,3 4,6 2,2 3,3 4,6

Przyłącza wodne
Water ports

cale
inch 2

Średnica orurowania pierwotnego obiegu wodnego 
Primary circuit piping diameter

cale
inch 2

Przyłącza freonowe
Refrigerant gas ports gas - liquid mm 28,6 - 12,7 28,6 - 18,0

GHP-AWS - średnica rury cieczowej – gazowej
G HP-AWS piping diameter gas - liquid mm 19,1 - 9,5 22,2 - 9,5 25,4 - 12,7 28,6 - 15,88 28,6 - 15,88 35,0 - 15,88

Wymiary i waga
Size and Weight

Wysokość
Height mm 915

Szerokość
Width mm 710

Głębokość
Depth mm 1.020

Waga standard - bez pompy
Weight standard - without pump kg 164/153 204/177

Możliwe do przyłączenia jednostki GHP
Connectable GHP units 1

* Wydajność chłodzenia obliczona jest na podstawie poniższych warunków testowych: temp. wody 7° C; temperatura zewnętrzna 35°C (DB)
**  Wydajność grzania obliczona jest na podstawie poniższych warunków testowych: temp. wody 35°C; temperatura zewnętrzna 7°C (DB) / 6° C (WB)
*** w przypadku zasilania 60 Hz, wyłącznie jednostka bez pompy

* Cooling capacity is calculated according to the following test conditions: water temp. 7° C; outdoor temp. 35°C (DB)
**Heating capacity is calculated according to the following test conditions: water temp. 35°C; outdoor temp. 7°C (DB) / 6° C (WB)
***In case of 60 Hz power supply only unit without pump

AWS YOSHI
AWS YOSHI

Specyfikacje, rysunki i ogólne informacje zawarte w tej broszurze mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
Specifications, drawings and general information within this brochure are subject to change without notice.
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Model  
Model

AWS AWS
40HP-E1J 50HP-E1J

16+16HP 16+20HP 20+20HP 16+25HP 20+25HP 25+25HP

Tryb chłodzenia
Cooling mode

Wydajność znamionowa*
Rated capacity*

100% 
min kW 83,0

17,0
93,5
17,0

104,0
17,0

104,5
17,0

115,0
17,0

126,0
17,0

G HP - zużycie znamionowe*
G HP rated consumption*

100% 
min kW 64,0

12,0
73,5
12,0

83,0
12,0

87,1
12,0

96,6 
12,0

110,2
12,0

Min. temp. wody na wylocie
Min water temperature out 7

Tryb ogrzewania
Heating mode

Wydajność  znamionowa**
Rated capacity**

100% 
min kW 95,0

19,8
107,5
19,8

120,0
19,8

122,5 
19,8

135,0
19,8

150,0 
19,8

G HP - zużycie znamionowe**
G HP rated consumption**

100% 
min kW 60,4 

12,0
72,2
12,0

84,0 
12,0

84,0 
12,0

95,6
12,0

107,2 
12,0

Temperatura na wyjściu
Water temperature out - in °C 47

Wartość przepływu wody
Water flow rate m3/godz. 19,0 19,0 19,0 24,0 24,0 24,0

Zakres ustawień wydajności
Capacity modulation rate % 21 - 100 19 - 100 17 - 100 17 - 100 15 - 100 13 - 100

Jednostka bez 
pompy (J)
Unit without 
pump (J)

Zasilanie***
Power supply*** V/Ph/Hz 230 / 1 / 50

Zużycie znamionowe
Rated consumption W 250

Prąd początkowy
Starting current A 1,5

Spadek ciśnienia na wymienniku
Available static pressure mca 3,3 3,3 3,3 4,6 4,6 4,6

Przyłącza wodne
Water ports

cale
inch 2,5

Średnica orurowania pierwotnego obiegu wodnego
Primary circuit piping diameter

cale
inch 2,5

Przyłącza freonowe
Refrigerant gas ports gas - liquid mm 2 x 28,6 - 18,0

GHP-AWS - średnica rury cieczowej – gazowej
G HP-AWS piping diameter gas - liquid mm 2 x 28,6- 15,88 28,6 - 15,88 + 35,0 - 15,88 2 x 35,0 - 15,88

Wymiary i waga
Size and Weight

Wysokość
Height mm 915

Szerokość
Width mm 710

Głębokość
Depth mm 1.020

Waga
Weight kg 230

Możliwe do przyłączenia jednostki GHP
Connectable GHP units 2

 *Temperatura zewnętrzna 35°C (DB) - temp. wody7°C
 ** Temp. otoczenia 7°C (DB) – temperatura wody 35°C(DB)
*Outdoor temp. 35°C (DB) - water temp.7°C
**Outdoor temp. 7°C (DB) - water temp. 35°C (DB)

AWS TWIN YOSHI
AWS TWIN YOSHI

Specyfikacje, rysunki i ogólne informacje zawarte w tej broszurze mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
Specifications, drawings and general information within this brochure are subject to change without notice.

W-KIT YOSHI®
W-KIT YOSHI®

Model
Model WKIT - 8HP WKIT - 10HP WKIT - 13HP WKIT - 16HP WKIT - 20HP WKIT - 25HP

Temp. na wlocie/wylocie
IN/OUT temp. °C 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60

Natężenie przepłwu
Flow rate 1,7 2,0 2,3 2,8 3,5 4,3

Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła
Heat exchanger pressure drop 25 30 35 30 35 42

Przyłącza wodne
Water ports 22 22 22 28 28 28ATMOPOMIA
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