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Bomba de calor Ar-Água Monobloc
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2088

R32 R410a

Refrigerant Type

GWP

A bomba de calor ar-água Super Aqua é uma alternativa ecológica em comparação com as caldeiras a gasóleo e gás 
convencionais. As nossas soluções A2W usam o ar exterior que é uma energia renovável gratuita, usada como fonte 
de calor para aquecimento de espaços e água quente sanitária. Fornecendo uma solução energética eficiente e 
ecológica que reduz substancialmente o consumo energético, o custo de funcionamento e as emissões de CO2 no 
aquecimento.

Porquê escolher a Haier Super Aqua Monobloco

Em primeiro lugar, o fluido
refrigerante R32 tem um potencial
de aquecimento global inferior,
aproximadamente um terço do
antigo R410A. Segundo, as soluções
que utilizam R32 são mais eficientes
e podem atingir temperaturas de
saída de água mais elevadas.

A Super Aqua Monobloc oferece uma solução de aquecimento integrada que garante um conforto absoluto 
na sua casa. A temperatura da água de saída varia entre 5°C e 60°C, proporcionando um arrefecimento ou um 
aquecimento com conforto aos utilizadores. Além disso, assegura a produção de água quente doméstica durante 
todo o ano. Através da caixa terminal ATW-A01, a produção de água quente doméstica pode ser gerida com uma 
válvula de 3 vias instalada exterior à unidade. É possível escolher o tipo de aplicação mais adequado para cada 
ambiente e satisfazer todas as necessidades através da combinação de aplicações num sistema.

Conforto absoluto

Ecológica

Porque usamos R32

A gama Monobloc pode ser devidamente instalada por canalizadores tradicionais, uma vez que o circuito de 
refrigeração é selado e a instalação de tubagem do exterior para o interior transporta apenas água.

energia do ar 3kW de 
calor

eletricidade

Tipo de refrigerante

Ventiloconvetor

Temp. da água

Pavimento aquecido

Radiador de aquecimento
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Aplicação abrangente
A gama Super Aqua Monobloc varia entre 
4kW e 16kW, e é adequada para aplicações 
residenciais e comerciais de pequena e média 
dimensão. 

As unidades de menor capacidade podem 
ser aplicadas em edifícios residenciais 
recentemente construídos com um melhor 
isolamento, enquanto o sistema de capacidade 
média pode ser aplicado em remodelações.

O sistema de elevada capacidade da Super 
Aqua é adequado para ser instalado em 
aplicações comerciais de pequena e média 
dimensão, tais como cafés, restaurantes, 
clínicas dentárias e salões de cabeleireiro.

Casa Café e restaurante Salões de cabeleireiro

Níveis sonoros baixos

Devido à elevada eficiência do 
compressor Scroll Inverter, a Super 
Aqua funciona com um nível sonoro 
baixo. Além disso, os suportes 
antivibráteis são usados para 
proporcionar um funcionamento 
silencioso e reduzir a vibração.

Compressor Ventilador axial
Usa-se um motor com ventilador 
CC sem escovas e uma turbina 
o timizada de forma 
aerodinâmica para reduzir o 
ruído e a vibração.

A grelha da Super Aqua está 
estruturada e concebida para 
evitar eficazmente qualquer 
geração de ruído e vibração.

Conceção da grelha

Além disso, o modo silencioso está disponível para um funcionamento confortável à noite.

Teste de ruído a 1m
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Poupança de energia

A utilização de um compressor DC 
inverter twin rotary proporciona 
poupança de energia, uma vez que a 
sua dimensão é menor e a eficiência é 
maior.

O motor com controlo da velocidade 
contínua e de frequência variável 
permite poupanças de energia 
adicionais. Além disso, a utilização 
de uma bomba de disco refrigerada 
a água, reduz os níveis de ruído e 
aumenta a eficiência.

Tecnologia DC inverter integral

Comodidade

www.climasun.com

Controlo fácil
O controlador é fornecido com um acabamento branco 
estilizado com ecrã tá til, fazendo com que seja um dispositivo 
moderno, simples e esteticamente agradável. A 
retroiluminação e os ícones intuitivos asseguram que seja 
simples e fácil de usar. O temporizador semanal incorporado 
permite um controlo automático pré-definido e exibe códigos 
de erro em caso de ocorrer uma falha, bem como um registo 
histórico para facilitar a manutenção.

Elevada fiabilidade
Tecnologia anticongelante inteligente
A nossa prote ção multi-sensor está concebida para evitar o 
congelamento do sistema da água. No inverno, quan o o sensor 
dete ta que a temperatura da água é inferior a 3°C, a bomba 
começa a funcionar para evitar que o sistema de água congele.

O comutador do caudal da água monitoriza o caudal da água e emite 
um sinal de alarme quanto é inferior ao valor de caudal mínimo, 
garantindo a fiabilidade contínua ao evitar quaisquer problemas de 
congelação. 

Gama de funcionamento abrangente

A temperatura da água de saída varia entre 5°C e 60°C fornecendo 
arrefecimento e aquecimento aos utilizadores. É possível manter 
a temperatura da água de saída de 60°C mesmo quando a 
temperatura ambiente exterior for inferior a -25°C(unidade 5kW). 

Common inverter Haier inverter

180°vector drive control

Step speed

Common drive control

Haier inverter

VS

50

40

30

20

0

-25
-25°C

35°C

60

20°C

60°C

Velocidade por etapas Inverter Haier

Controlo de acionamento do vetor 180ºControlo de acionamento comum

Inverter comum Inverter Haier

Corrente

Corrente 90-graus
Flutuação de corrente interligada

Temperatura 
ambiente exterior 

(ºC)

Temperatura da água 
de saída (ºC)

Aquecimento

Aquecimento

Equivalente á velocidade do compressor
0rps - 120rps

Equivalente á velocidade do compressor
30rps - 90rps

Força eletromotriz induzida

Força eletromotriz induzida

VS
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Especificações e dimensões

Modelo AU052FYCRA(HW) AU082FYCRA(HW) AU112FYCRA(HW) AU162FYCRA(HW)

Aquecimento
(LWT 35°C / OAT 7°C)

Capacidade kW 5,00 7,80 11,0 16,00

Consumo kW 0,99 1,77 2,61 3,86

COP - 5,05 4,40 4,22 4,15

Aquecimento  
(LWT 55°C / OAT 7°C)

Capacidade kW 5,00 7,01 9,99 14,01

Consumo kW 1,64 2,76 4,40 5,63

COP - 3,05 2,54 2,27 2,49

Aquecimento de 
espaços - Climatização 
média saída da água 
35°C

SCOP - 4,61 3,87 4,35 4,00

ns % 181 152 171 157
Classe 
energética 

- A+++ A++ A++ A++

Aquecimento de 
espaços - Climatização 
média de saída da água 
55°C

SCOP - 3,28 2,90 3,20 3,09

ns % 128 113 125 121
Classe 
energética 

- A++ A+ A++ A+

Arrefecimento  
(LWT 18°C / OAT 35°C)

Capacidade kW 5,00 7,00 13,50 16,00

Consumo kW 1,00 2,06 2,94 3,64

EER - 5,00 3,40 4,60 4,40

Arrefecimento
(LWT 18°C / OAT 35°C)

Capacidade kW 5,00 5,50 11,50 14,50

Consumo kW 1,56 2,34 3,83 4,92

EER - 3,20 2,35 3,00 2,95

Amplitude térmica 
do funcionamento 
temperatura exterior

Aquecimento °C -25  ~  35 -20  ~  35 -20  ~  35 -20  ~  35

Arrefecimento °C 10  ~  46 10  ~  46 10  ~  46 10  ~  46

Amplitude térmica  da 
água de saída

Aquecimento °C 25  ~  60 20  ~  55 20  ~  55 20  ~  55

Arrefecimento °C 5  ~  20 5  ~  20 5  ~  20 5  ~  20

Caudal da água L/min 14,30 23,00 31,05 45,80
Ligação da tubagem 
da água Entrada/Saída polegadas 3/4 1 1 1

Compressor
Quantidade - 1

Tipo - DC inverter twin rotary 

Refrigerante
Tipo - R32

Carga/CO2 Eq. kg/T 1,05 / 0,709 1,15 / 0,777 2,40 / 1,620 2,60 / 1,755

Dimensão efetiva (LxAxP) mm 920 × 760 × 372 950 × 965 × 370 950 × 1490 × 370 950 × 1490 × 370
Dimensão da 
embalagem (LxAxP) mm 1045 × 890 × 488 1010 × 990 × 458 1010 × 1520 × 458 1010 × 1520 × 458
Peso líquido/
bruto kg 69/80 87/97 145/157 145/157

Nível de potência sonora dB(A) 59 64 67 68
Fonte de 
alimentação ~/V/Hz 1, 220-240, 50/60 1, 220-240, 50/60 1, 220-240, 50/60 1, 220-240, 50/60
Corrente de 
funcionamento máx. A 13,5 21,3 24,3 31,7

Disjuntor recomendado A 20 32 32 40

Acessório

Controlador 
/ YR-E27 (Padrão)

Filtro / Padrão

Nota:
1. Os dados de eficiência baseiam-se na EN14511.
2. LWT: Temperatura da água de saída ; OAT: Temperatura do ar exterior.
3. Os valores do nível sonoro são medidos numa câmara semi-anecoica E os valores do nível de potência sonora baseiam-se na medida da EN2012 nos termos da EN14825.
4. Os dados acima podem ser alterados sem aviso, com vista a melhorar a qualidade e o desempenho no futuro.

AU082FYCRA(HW) AU112FYCRA(HW)
AU162FYCRA(HW)

Super Aqua Monobloco

AU052FYCRA(HW)
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Esquema de dimensões - Super Aqua Monobloco


