
Cea mai bună modalitate de a  
folosi energia pământului!

alterra



Muss noch übersetzt werden!

Pompa de căldură, ca generator de căldură extrem de eficient, 
are la bază ideea sustenabilității ecologice.
Prin utilizarea inteligentă a surselor de energie disponibile 
gratuit și regenerabile, precum pământul, aerul și apa, pom-
pa de căldură contribuie în mod activ la protejarea mediului  
înconjurător. Ca utilizator, nu mai sunteți dependent de com-
bustibilii fosili și finiți, nici când vine vorba de încălzire, nici 
de răcire. Pompele de căldură reprezintă alegerea corectă pen-
tru clădirile noi, cele reabilitate sau modernizate – datorită 
conceptelor inteligente de funcționare sau a posibilității de a 
le combina cu alte tipuri de energii regenerabile, precum cea 
fotovoltaică sau energia solară termică.

the better way to heat

Principiul pe care se bazează o pompă de căldură sol / apă: Folosirea energiei naturii într-un mod sustenabil.
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Centrală alpha innotec in Kasendorf, Germania

alpha innotec

Încă din 1998, în Kasendorf, Franconia Superioară, Alpha 
innotec se ocupă cu dezvoltarea, fabricarea și comercia-
lizarea de pompe de căldură ușor de utilizat. În propriul 
nostru Centru de Tehnologie – centrul unic de cercetare și 
dezvoltare la nivel european, cu numeroase posibilități de 
testare și verificare – sunt create pompe de căldură care 
pot satisface toate cerințele pieței și ale clienților. În plus, 
vasta noastră experiență în calitate de producător de so-
luții eficiente în ceea ce privește energia vă oferă siguranța 
că ați luat decizia corectă alegând un produs de la alpha 
innotec.

Pompele de căldură alpha innotec sunt un simbol al ca-
lității, inovației, ușurinței în instalare, utilizare, precum și 
al funcționării fiabile. Având o gamă largă de opțiuni pen-
tru toate tipurile de utilizare, clădiri de orice dimensiune 
și orice cerință, alpha innotec vă oferă o gamă largă de 
produse de calitate care răspund exact nevoilor dumnea-
voastră.
Prin alpha innotec, alegeți o afacere care acordă o import-
anță deosebită sustenabilității ecologice și economice: 
Pompele de căldură vă fac independenți față de sursele de 
energie fosile și finite și ating, de asemenea, cele mai înal-
te standarde în ceea ce privește eficiența energetică.

alpha innotec  |  3 



Rapidă, agilă, extrem de silențioasă și, în același timp, foarte efi-
cientă din punct de vedere energetic

Performanță la cerere
Viteză: 385 lungimi ale corpului pe secundă (27,3 m / s)

Economisește energie.
Prin ajustarea ritmului cardiac și a temperaturii corpului, pasărea colibri își  
poate reduce metabolismul atât de mult, încât poate acoperi distanțe de 800 km 
consumând doar 2 grame de nectar.

Foarte silențioasă pe timpul călătoriei.
Cu o frecvență a bătăii aripilor de la 40 până la 50 de aripi pe secundă, pasărea 
colibri este aproape silențioasă.

Pompele de căldură alterra sol/ apă de la alpha innotec se  
aseamănă din multe puncte de vedere cu pasărea colibri.

Poate fi conectat la 

Internet/ Aplicație

Explicația simbolurilor.

Clasa de eficiență energetică
(ca exemplu pentru dispozitivele selectate din 
gamă în combinație cu regulatorul)

Apa caldă menajeră 
inclusă

Cu inverter

Temperatură de 

ieșire 

Poate fi combinat 

cu energie fotovol-

taică

Avantaje pentru 

proprietarii casei

Avantaje instalator

Încălzire

Răcire Energie term sol

Smart Grid Ready
V-line 
Prin acest simbol puteți recunoaște imediat 
pompele de căldură cu inverter

alpha home Ready

EHPA
(multe dispozitive alpha 
innotec au sigiliul EHPA)
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Prezentare generală a produselor

Toate pompele de căldură alterra sunt controlate printr-o nouă versiune a 

modelului consacrat Luxtronik 2.1.

Nici nu mai trebuie să va deplasați până la pompa de căldură! De acum 

înainte, tabloul de control poate fi detașat din pompa de căldură, aceasta 

putând fi controlată confortabil direct din camera de zi. Acces de oriunde 

v-ați afla! Evident că puteți controla și online pompele de căldură alterra. 

Descoperiți posibilitățile!

Dispozitivele V-line ale gamei alterra de la alpha innotec reprezintă o in-

ovație tehnologică în domeniul pompelor de căldură sol / apă cu inverter: 

sunt ideale pentru clienții cu nevoi în continuă schimbare, asigură rezer-

vele de performanță necesare și sunt caracterizate de o eficiență deosebit 

de ridicată.

Pagina 22 Pagina 28

Pompe de căldură sol / apă
SW

5 – 19 kW*, 3 ~ 400 V 
22 – 30 kW*, 3 ~ 400 V (im Gehäuse der SWC)

Pagina 14

Centrală termică sol / apă
WZS(V)

3 – 17 kW*, 3 ~ 400 V (V-line) 
5 – 12 kW*, 3 ~ 400 V

Pagina 10 Pagina 12

Pompe de căldură sol/ apă compacte
SWC(V)

3 – 17 kW*, 3 ~ 400 V (V-line) 
5 – 19 kW*, 3 ~ 400 V

Pompe de căldură sol/apă

Modalități unice de funcționare Versiuni cu inverter

*  Necesarul total de energie recomandat al clădirii: Necesarul total de energie recomandat al clădirii este suma aproximativă a sarcinii de încălzire a clădirii, a necesa-
rului de energie pentru pregătirea apei calde menajere, timpului de blocare și de funcționare pentru beneficii speciale (de exemplu, piscină).

alpha innotec  |  5 



6  |  alpha innotec



V-line – cel mai ridicat 
nivel de flexibilitate.

   Planificare fiabilă pentru viitor 
 
O gamă largă de performanțe garantează că pompa de 
căldură este perfectă pentru toate tipurile de utilizare și 
toate clădirile.

   Ecologic 
datorită emisiilor mai scăzute de CO 2 (petrol / gaz) 
 
Pe lângă utilizarea resurselor naturale și a consumului 
redus de energie, pompele de căldură reduc emisiile de 
poluanți și fac reducerea emisiilor de CO2 să pară o joacă 
de copii.

   Costuri mici tot anul 
 
Ideale pentru clienții cu nevoi în continuă schimbare, pom-
pele de căldură cu tehnologie inverter asigură întotdeauna 
performanțele așteptate și sunt, prin urmare, caracterizate 
de un nivel al eficienței deosebit de ridicat.
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Gama alterra

Cea ce nu ocupă mult spațiu
Centrală termică sol / apă

WZS(V)
Pompe de căldură sol / apă 

SWC(V)

Cea bună la toate
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Probabil cea mai frumoasă 
           modalitate de a vă încălzi.

De ce să alegeți o pompă de 
căldură sol / apă de la alpha 
innotec?

   Încălzire, răcire și apă caldă menajeră, toate grație 

unui singur dispozitiv

   Confort. Ușor de utilizat.

   Silențioasă. Aproape că nici nu se aude în timpul 

funcționării

   Economie de spațiu. Toate într-un singur dispozitiv

   Economie. Cea mai mare eficiență energetică

   Inverter. Asigură energia la cerere

   Tehnologie inovatoare cu cel mai modern design

   Tehnologie de încălzire foarte eficientă din 

punct de vedere energetic

   Singura sursă de energie care face ca răcirea să 

fie disponibilă aproape fără niciun cost în plus

   Sursă proprie de energie de pe terenul dumnea-

voastră

   Independența față de combustibilii fosili

   Protejarea activă a mediului înconjurător

   Tehnologie durabilă și sigură

   Creșterea valorii imobilului

De ce să alegeți o pompă 
de căldură sol / apă?

Pompe de căldură sol / apă
SW

Cea puternică
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Cea care nu 
ocupă mult 
spațiu
alterra  WZS(V)

Centrala termică sol / apă este potrivită în special pent-
ru clădirile noi și nu are nevoie de mai mult spațiu decât 
un congelator. Înăuntrul dispozitivelor compacte se gă-
sește tot ceea ce este necesar pentru încălzire, răcire și 
pregătirea apei calde menajere. Un rezervor de apă caldă 
menajeră de 180 litri este deja încorporat și asigură o  
cantitate suficientă de apă caldă în orice moment al zilei.

Aveți o mare libertate de alegere când vine vorba de  
instalarea dispozitivului, deoarece toate conexiunile se 
află în partea de sus a dispozitivului și toate setările se 
află în partea din față a dispozitivului. Centrala termică 
este potrivită oriunde e nevoie de o soluție integrală – fie 
într-o clădire nouă, fie în una reabilitată. 

Întreaga instalație de încălzire ocupă doar jumătate de metru pătrat.
WZS – centrală termică sol / apă
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Avantaje pentru instalator

   Dispozitiv preasamblat, pentru o instalare 
rapidă și ușoară

   Concept unic de transport, care permite  
transportarea dispozitivului pe bucăți
Modele cu inverter

   Dispozitiv subțire, ușor de manevrat
  Flexibilitate în ceea ce privește instalarea și   

   conectarea la energie electrică
   Valori COP ridicate, peste 5.00
    Funcție pentru înregistrarea cantității de căldură 
și pompe eficiente din punct de vedere energetic 
încorporate

Avantaje pentru proprietarul casei

  Eficiență energetică - costuri mici de consum
   Silențioasă – aproape că nici nu se aude în tim-

pul funcționării
   Adaptare optimă a modelelor cu inverter la 

cerințele clienților
   Regulator ușor de folosit
   Sistem complet de încălzire - un singur dispo-

zitiv pentru încălzire, apă caldă menajeră și, la 
cerere, răcire

   Economie de spațiu la instalare

Pompe de căldură sol / apă

Centrala termică se potrivește chiar și în cea mai mică nișă
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alterra  SWC(V)

Cea bună la toate

Prin termenul ”compact” putem reda cel mai bine carac-
teristicile zonei mici de instalare și faptul că multe părți 
componente sunt deja încorporate, deși, în mod normal în 
cazul pompelor standard de căldură acestea sunt montate 
pe peretele de lângă.
În cadrul procesului de dezvoltare ulterioară a celor mai 
bine vândute produse ale alpha innotec, s-a lucrat și la 
opțiunea de a putea combina pompa de căldură cu alte 

generatoare de căldură, cu energie solară termică sau 
fotovoltaică, aceasta fiind considerată o caracteristică 
esențială a produselor companiei. Dispozitivele au un  
interval de putere între 5 și 19 kW și pot fi dotate la ce-
rere cu o funcție de răcire. Având numeroase niveluri de  
putere și modele cu inverter, pompele de căldură sunt 
potrivite pentru aproape toate tipurile de clădiri.

Flexibilitate în utilizare și a intervalului de putere.
SWC – Pompe compacte de căldură sol/ apă

12  |  alpha innotec



Avantaje pentru instalator

   Dispozitiv preasamblat, pentru o instalare 
rapidă și ușoară

   Concept unic de transport, care permite  
transportarea dispozitivului pe bucăți
Modele cu inverter

   Livrare compactă, dispozitiv ușor de manevrat
   Flexibilitate în ceea ce privește instalarea și 
conectarea la energie electrică

   Valoare ridicată a COP, peste 5.00
   Numeroase posibilități de combinare, chiar și cu 
un sistem de ventilație

   Funcție pentru înregistrarea cantității de căldură 
și pompe eficiente din punct de vedere energetic 
încorporate

Pompe de căldură sol / apă compacte

Pompa compactă de căldură sol / apă, una dintre cele mai silențioase pompe de căldură de pe piață

Avantaje pentru proprietarul casei

   Eficiență energetică - costuri mici de consum
   Silențioasă – aproape că nu se aude deloc în 

timpul funcționării
   Adaptare optimă a modelelor cu inverter la 

cerințele clienților
   Instalație de încălzire reglabilă, potrivită pentru 

toate nevoile
   Poate fi combinată cu un sistem de ventilație, 

panouri solare pentru apă caldă menajeră, sobă 
pe lemne sau sobă cu peleți

   Cel mai mare confort când vine vorba de apa 
caldă menajeră

   La cerere și cu funcție de răcire
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Cea puternică

Intrare în forță în domeniul tehnologiei ecologice de încălzire.

Gama SW nu face compromisuri în ceea ce privește perfor-
manța și tehnologia. Având aceleași dimensiuni ca o mașină 
de spălat, modelul SW 5 – 19 kW este potrivit acolo unde  
trebuie înlocuite pompele de căldură mai vechi sau se  
dorește un model mai ieftin.
Alpha innotec a dezvoltat gama SW din seria alterra, în  
special pentru instalatorii care doresc să aibă cât mai multă  
libertate când vine vorba de instalare. 

Rămâne la latitudinea specialistului să decidă de unde și în 
ce caz să cumpere și apoi să combine accesoriile. În ceea 
ce privește finalizarea instalării pompei de căldură, există 
și un „Pachet special de răcire” de la alpha innotec care vă 
pune la dispoziție funcția de răcire.

SW – pompe de căldură sol / apă

alterra  SW
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Avantaje pentru instalator

   Numeroase posibilități de instalare și de com-
binare cu sisteme de ventilație, energie solară 
termică sau fotovoltaică, ideal pentru instalații 
bivalente

   De asemenea, ideală pentru legarea în paralel cu 
până la patru dispozitive

  Design deosebit de compact
   Potrivită pentru construcții noi, clădiri reabilitate 
sau pentru a înlocui un model mai vechi

   Livrare compactă, manevrare ușoară
  Valoare ridicată a COP, peste 5.00
   Sistem de control al dispozitivului a cărui  
eficacitate a fost dovedită

Pompe de căldură sol / apă

Avantaje pentru proprietarul casei

   Silențioasă – aproape că nici nu se aude în tim-
pul funcționării

   Instalație de încălzire rentabilă, potrivită pentru 
toate nevoile

   Poate fi combinată cu energia solară termică sau 
fotovoltaică

   Ideal pentru încălzire, apă caldă menajeră  
(și, opțional, pentru răcire prin solicitarea  
„Pachetului pentru răcire”)

   Ușor de controlat de oriunde în lume folosind  
internetul și telefonul mobil, cu ajutorul ap 
licației și site-ului alpha

Pompă de căldură sol / apă, motorul sistemului dumneavoastră de încălzire
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Clădiri noi și clădiri reabilitate – Cea bună la toate
SWC(V) – Pompe de căldură compacte sol / apă

Clădire nouă – Cea care nu ocupă mult spațiu.
WZS(V) – Centrale termice sol / apă

Sondă geotermală
(Încălzire / răcire)

Captatori orizontali
(Încălzire)

Sursă de căldură: solul

Încălzirea, răcirea (opțional) și pregătirea apei
calde menajere sunt realizate cu ajutorul SWC
(V). Rezervorul multifuncțional poate fi
combinat și cu alte generatoare de căldură,
cum ar fi termoșemineele cu rezervor de apă și
sistemele solare.

Încălzirea, răcirea (opțional) și pregătirea apei
calde menajere sunt realizate cu ajutorul SWC
(V) și a rezervorului pentru apă caldă adiacent

Sondă geotermală
(Încălzire / răcire)

Captatori orizontali
(Încălzire)

Sursă de căldură: solul

Încălzirea, răcirea (opțional) și pregătirea apei
calde menajere se realizează într-un singur
dispozitiv, în combinație cu un sistem
fotovoltaic

Încălzirea, răcirea (opțional) și pregătirea apei
calde menajere se realizează într-un singur
dispozitiv

Instalație fotovoltaică

Exemple practice| Pompe de căldură sol / apă
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Sonde geotermale

POMPA DE

ÎNCĂLZIRE

INACTIVĂ

FREECOOLING

Încălzire prin
pardoseală sau

ventiloconvectoare

Clădiri reabilitate – Cea puternică.
SW – Pompe de căldură sol / apă

Optional: Freecooling.

Sondă geotermală
(Încălzire / răcire)

Captatori orizontali
(Încălzire)

Sursă de căldură: solul

Încălzirea și pregătirea apei calde menajere
sunt realizate cu ajutorul pompei de căldură
SW și a rezervorului pentru apă caldă. Este
posibilă conectarea rezervorului
multifuncțional la generatoarele de căldură
deja existente sau la sisteme solare termice. De
asemenea, este posibilă și combinarea cu un
sistem fotovoltaic

Încălzirea și pregătirea apei calde menajere
sunt realizate cu ajutorul pompei de căldură
SW și a rezervorului pentru apă caldă adiacent

Instalație solarăInstalație fotovoltaică

Cu toate dispozitivele alterra pot fi utilizați diverși agenți intermediari: monoetilenglicol, propilenglicol, metanol, etanol

Niciun alt sistem de încălzire nu poate
încălzi în timpul iernii și răci în timpul verii.
Freecooling-ul este un mod foarte rentabil
de a utiliza temperaturile scăzute ale
solului pentru a răci camerele pe timp de
vară într-un mod confortabil și ecologic,
deoarece pompa de căldură rămâne oprită
în faza de răcire. Temperatura camerei
este scăzută prin încălzirea la suprafață

Exemple de utilizare | Pompe de căldură sol / apă
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Gamaalterra
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O gamă de produse 
cu multe avantaje

   Cea mai mare eficiență

   Ușor de transportat, instalare rapidă
    Concept flexibil de utilizare, dispozitivele pot fi        

controlate de oriunde în lume
   Design elegant – Fabricat în Germania
    Extrem de silențios, aproape imposibil de auzit în                     

timpul funcționării
   Modele cu inverter
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Pompa de căldură care le face pe toate. Marea varietate de produse din gama alterra oferă întotdeauna o soluție potrivită.

Gamă variată de produse, potrivite pentru toate tipurile de utilizare

Cea mai mare eficiență.

Datorită diversității de produse a gamei Alterra este  
garantat că există o pompă de căldură potrivită pentru orice  
situație. Gama cuprinde aproximativ 100 de modele  
diferite de pompe de căldură în întreaga lume.
Acest lucru conferă instalatorului siguranța planificării 
– va găsi pompa de căldură potrivită pentru proprietarul  
casei, indiferent de clădire, tip de utilizare sau buget.  
Toate sistemele furnizează temperaturi ridicate, ceea ce le 
face ideale atât pentru pregătirea apei calde, cât și pentru 

Având COP peste 5.00, gama alterra impresionează și 
atunci când vine vorba de eficiență energetică. Datorită 
izolației rezervorului de căldură de înaltă calitate, WZS  
impresionează prin faptul că are cele mai mici pierderi 
de căldură în modul stand-by. Pompele de căldură alter-
ra oferă pe tot parcursul anului un climat interior optim –  
încălzirea, răcirea și pregătirea apei calde menajere nici 
că s-ar putea face într-un mod mai eficient din punct de 
vedere energetic.

utilizarea în clădirile în curs de reabilitare. 
În orice moment este posibil să combinați dispozitivul cu 
alte generatoare de căldură, cum ar fi instalațiile solare 
termice, fotovoltaice sau de ventilație, sau să schimbați 
scopul utilizării.
Instalatorul poate alege: decide dacă să ofere o soluție 
completă sau să planifice el însuși sistemul și să crească 
performanțele la instalare.
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Ușor de transportat, instalare rapidă.
Încă din momentul transportului și aducerii acestora în 
clădire, pompele de căldură impresionează prin avantajele 
pe care le prezintă. Cutia modul cu sistemul încorporat de 
răcire poate fi scoasă repede pentru a transporta pompa. 
Utilizatorii cu experiență au nevoie de aproximativ cinci 
minute pentru a demonta cutia.

Cutia este transportată folosind patru curele de transport. 
În plus, toate părțile fațadei pot fi demontate pentru a fi 
astfel protejate împotriva defecțiunilor pe timpul trans-
portului. Pompa de căldură trebuie băgată în clădire cu  
ajutorul unui cric? Nicio problemă – acest lucru este  
posibil în cazul tuturor dispozitivelor.

Faptul că poate fi scoasă cutia modul prin față și că exis-
tă o varietate de opțiuni pentru conectarea la electricitate 
face ca pompele de căldură să poată fi instalate în nișă sau 
direct pe perete. În caz de trimitere în service, cutia modul 
poate fi scoasă pur și simplu prin față și reparată separate.

Majoritatea pompelor de căldură alterra au deja multe com-
ponente preasamblate – astfel se poate economisi timp la 
instalare (WZS (V), SWC (V)). Gestionarea inteligentă a ca-
blurilor facilitează introducerea cablurilor suplimentare în 
dispozitiv din exterior – chiar și atunci când este instalat 
în nișe
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Avantajele dumneavoastră

   Ușor de utilizat grație principiului cu buton 
rotativ și pe care puteți apăsa

   Afișaj grafic cu funcție de meniu auto-explicativ
   Conexiune la internet / rețea fără accesorii 
suplimentare

   Port USB (pentru citirea datelor și pentru  
actualizări ale software-ului) 

   Asistent pentru punerea în funcțiune

Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Luxtronik 2.1. – 
Stare de bine la o apăsare de buton

Pompa dumneavoastră de căldură știe exact ce trebuie 
să facă, astfel încât să vă simțiți întotdeauna confortabil. 
După ce ați selectat temperaturile dorite și setările în re-
gulator, acesta va regla în mod automat pompa de căldură. 
Datorită butonului rotativ și pe care puteți apăsa, utiliza-
rea pompei de căldură este floare la ureche.

Tabloul de control poate fi scos din pompa de căldură și amplasat direct în camera de zi.
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Luxtronik poate fi controlat di-
rect de pe pompa de căldură, 
dar poate fi instalat și oriunde în 
casa dumneavoastră.
 

Concept unic de utilizare

Prin conexiunea pompei de căldură alpha innotec la ser-
verul web puteți controla foarte ușor toate funcțiile de pe 
computer. Un factor important care conduce la creșterea 
calității mediului în care locuiți și a calității vieții.
În afară de un cablu de conectare, nu aveți nevoie de alte 

echipamente și programe suplimentare pentru a putea uti-
liza această funcție specială. Toate regulatoarele Luxtronik 
2.1 de la alpha innotec pot fi conectate gratuit la serverul 
web – fără costuri suplimentare.

Conexiune la serverul web.
Controlați pompa dumneavoastră de căldură de acasă confortabil de pe computer
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Acasă Acces prin intermediul internetului Mesaj în caz de defecțiune

Face posibil con-
trolul direct prin 
serverul Web

Telefon intelgent 
cu conexiune la 
Internet

Înregistrare pe alpha web
(heatpump24.de)

PC

Lux 2.1
Adresă 
IP

Router
Mac-Adresă

Fax

SMS

E-Mail

Cu alpha web, alpha app și alpha home puteți controla pompa de căldură de oriunde v-ați afla, folosind un computer,  
un telefon inteligent sau o tabletă. Regulatorul Luxtronik 2.1 al pompei de căldură poate fi accesat atât prin rețeaua de 
domiciliu, cât și prin intermediul internetului.

alpha web
Pentru a putea accesa alpha-web de oriunde în lume
trebuie să conectați mai întâi pompa de căldură la server-ul
aplha innotec. După ce pompa de căldură se va conecta la
sistemul de telefonie (router), puteți începe.

alpha app
Posesorii unui telefon inteligent sau unei tablete (iOS sau 
Android) se pot bucura de posibilitatea de controla pom-
pa de căldură prin intermediul aplicației alpha. Aplicația 
este instrumentul ideal pentru a stabili setările sau pentru 
a monitoriza pompele de căldură alpha innotec, fără a fi 
necesar să vă aflați la fața locului. Aplicația este disponi-
bilă gratuit în magazinele de aplicații respective.

Acces de oriunde din lume – 
control confortabil prin intermediul internetului.
alpha web | alpha app | alpha home

alpha web: Acesta este modul prin care puteți comunica cu pompa dumneavoastră de căldură

Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

alpha app

Avantajele dumneavoastră

   Puteți modifica toate setările pompei de căldură 
prin intermediul internetului

   Sunt posibile monitorizarea și identificarea  
defecțiunilor de la distanță

   În afară de accesul la Internet, nu aveți nevoie 
de niciun echipament ori program

Avantajele dumneavoastră

   Ușor de controlat de la distanță
    Setările pompei de căldură pot fi modificate, iar 

întreținerea acesteia se poate face direct prin 
intermediul telefonului inteligent

  O puteți descărca online gratuit
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

alpha home
Acest sistem de control al temperaturii din fiecare cameră 
în parte vă permite să controlați în mod confortabil prin 
aplicație, de pe telefonul inteligent sau tabletă, încălzirea, 
pregătirea apei calde și distribuția căldurii în fiecare ca-
meră. Printre altele, sistemul determină independent tem-
peraturile de alimentare necesare pentru a se ajunge la tem-
peratura camerei setată de dumneavoastră și le adaptează 
în funcție de influențele din exterior. Astfel, alpha home 
distribuie căldura în mod eficient și în funcție de necesități.

Avantajele dumneavoastră

   Temperatura din fiecare cameră în parte poate  
fi controlată cu ușurință de la distanță

   Economie suplimentară de energie și de  
costuri pentru încălzire prin distribuția optimă 
a căldurii

   Punere în funcțiune ușoară
   Funcții de temporizare și de selectare a unui 
mod individual pentru fiecare cameră

alpha home
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Design elegant –
Fabricat în Germania.

Materialele elegante, tehnologia inovatoare și tehnicile de 
prelucrare de înaltă calitate sunt de mulți ani sinonime ale 
mărcii alpha innotec – Fabricat în Germania.

Design-ul gamei de pompe de căldură alterra răspunde  
pretenției clienților alpha innotec la calitate. Fiind echi-
pată cu o fațadă din plastic lucios și având o combinație de  
culori special selectate, antracit și gri argint, gama alterra 
se potrivește în orice spațiu de locuit și în orice clădire.

Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Design și calitate. Pompele de căldură sol/ apă de la alpha innotec.

Liniște deplină. Pompele de căldură din gama alterra sunt extrem de silențioase.

Extrem de silențios – 
aproape că nici nu se aude în 
timpul funcționării.

Pompele de căldură din gama Alterra impresionează prin 
modul lor silențios de funcționare. Datorită tehnicilor de 
cea mai înaltă calitate de prelucrare în ceea ce privește 
emisia sonoră și a izolării fonice duble create prin sistemul  
„box-in-box”, nivelul emisiilor de zgomot este deosebit de 
redus. Pentru instalator, aceasta oferă o soluție simplă,  
chiar și în cazurile în care zgomotul reprezintă un factor 
crucial.
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Modele cu inverter.

Pe piața pompelor de căldură aer / apă, dispozitivele cu 
inverter sunt deja cunoscute și consacrate. alpha innotec 
aduce acum aceste avantaje în gama sol / apă. Pompele 
de căldură sol / apă cu inverter sunt ideale pentru clienții 
ale căror nevoi se schimbă constant, furnizează rezervele 
de energie necesare și se caracterizează prin eficiența lor 
deosebit de ridicată (Coeficientul Sezonier de Performanță 
SCOP).
Pompele de căldură sol/apă cu inverter își adaptează op-
tim performanțele la nevoile locuinței și ale locuitorilor. 
Compresorul și sursele de căldură integrate în mod eficient 
și pompele de recirculare a căldurii își reglează automat 

turația în funcție de nevoia reală a clădirii, astfel că această 
variantă a pompei de căldură sol / apă economisește foarte 
multă energie, iar dumneavoastră economisiți bani.

Imediat ce unei pompe de căldură cu inverter i se cere să 
producă căldură, pompa de căldură este acționată în fun-
cție de nevoile clădirii și adaptată exact la această cerință. 
Adică precum o pompă de căldură convențională, ci emite 
în schimb căldură constantă, conform necesităților.

Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă
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SFAT

Termenul SCOP (coeficientul sezonier de perfor-
manță) se referă la rentabilitatea unei pompe de 
căldură. Acesta se calculează în urma unui sezon 
complet de încălzire. Acesta este o reprezentare a 
capacității de a funcționa la sarcină parțială, ren-
tabilă din punct de vedere energetic, situație în 
care pompele de căldură cu inverter au șansa să 
iasă în evidență.

Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Sistemul de adaptare a perfomanțelor în funcție de 
necesități se aplică și în cazul pregătirii apei calde. 
Rezultatul acestora este o îmbunătățire a performanței 
energetice sezoniere și o creștere a eficienței. Vasul 
tampon poate fi semnificativ mai mic pentru pompele 
de căldură cu inverter sau, atât timp cât se respectă 
condițiile cadru relevante (spațiu suficient pentru  
circulația apei), poate fi chiar omis complet.
Dispozitivele cu inverter au un curent de pornire foarte 
scăzut. Din acest motiv, ele pot fi, de regulă, utilizate 
și în zonele în care există restricții din partea opera-
torului de rețea în ceea ce privește valoarea maximă de 
curent de pornire admis.
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Protejați-vă sursa de căldură pentru ca durata de viață a 
acesteia să fie cât mai lungă.

Conform rezultatelor unei simulări pe o perioadă de 50 de ani, temperatura solului unde a exis-
tat o pompă de căldură cu inverter e în medie cu aproximativ 3 – 4 K mai mare decât cea acolo 
unde a existat o pompă de căldură Fix Speed. Conform acestui calcul, rezultatul arată clar că un 
dispozitiv cu inverter nu are efecte majore asupra sursei de căldură.

Stabilirea dimensiunilor sursei de căldură pentru o pompă 
de căldură cu inverter se face practic precum în cazul unei 
pompe de căldură Fix Speed- în funcție de cererea de în-
călzire a clădirii. În cazul unor clădiri identice, și sursa de 
căldură va avea exact aceleași dimensiuni.

Dacă aceste două situații ar fi simulate independent una 
de cealaltă, s-ar putea observa că funcționarea unei pompe 
de căldură cu inverter are un efect pozitiv asupra tempe-
raturii medii a sursei de căldură, în comparație cu pompa 
de căldură Fix Speed. Acest lucru se datorează faptului că 
pompa de căldură cu inverter funcționează în conformit-
ate cu cerința de căldură reală a clădirii și în principal la  
sarcină parțială. Performanțele mai mici la ieșire au un 
efect mai mic asupra sursei de căldură, adică gradul de ră-
cire al mediului de transfer termic este mai scăzut.

La rândul său, acest lucru are un impact pozitiv asupra efi-
cienței pompelor de căldură și duce în cele din urmă la o 
creștere a totalului coeficientului sezonier de performanță a 
sistemului de încălzire. În plus, tehnologia inverter asigură 
o protecție optimă și o durată de viață deosebit de lungă a 
sondei. 

În plus, dispozitivele cu inverter au o „funcție de protecție 
a sursei de căldură”, ceea ce înseamnă că, dacă se atinge 
temperatura minimă stabilită a sursei de căldură, pompa 
de căldură reduce puterea maximă de încălzire la o valoare 
adecvată.
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă
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Avantaje pentru proprietari și instalatori | Pompe de căldură sol / apă

Sprijin pentru planificare.

Gamă largă de produse ale căror funcționare nu are efecte  
majore asupra sursei de căldură: pompele de căldură cu 
inverter din gama alterra conferă instalatorului o mare  
siguranță de planificare.

Următorul grafic arată clar, și totodată în detaliu, ce inter-
vale de putere acoperă pompele de căldură cu inverter în 
comparație cu dispozitivele Fix Speed.

În principiu, puterea maximă de încălzire a unui dispozitiv 
cu inverter ar trebui să fie adaptată cât de mult posibil la 
necesarul total de energie al clădirii, cu excepția cazului în 
care, din motive individuale, există o nevoie în creștere de 
rezerve de performanță (de exemplu, planificare extinderii 
în viitorul apropiat a spațiului de locuit, care trebuie în-
călzit). Scopul este de a păstra rezerve de energie cât mai 
mari cu putință.

Cu cât este mai apropiată puterea de încălzire minimă a 
pompei de căldură de limita inferioară de încălzire, cu atât 
dispozitivul rămâne în modul de funcționare continuă, fără 
costuri suplimentare: acest lucru corespunde modului op-
tim de funcționare al unei pompe de căldură cu inverter. În 
acest fel, avantajele acestor dispozitive pot fi transferate 
clădirilor, sistemului.

Necesarul total de energie recomandat al clădirii * [kW] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pompa de caldura cu inverter de 6 kW

Pompa de caldura cu inverter de 9 kW

Pompa de caldura cu inverter de 14 kW

Pompa de caldura cu inverter de 17 kW

   Perfect  Standard
*Necesarul total de energie recomandat al clădirii: Necesarul total de energie recomandat al clădirii este suma aproximativă a sarcinii de încălzire a clădirii, a necesa-
rului de energie pentru pregătirea apei calde menajere, timpului de blocare și de funcționare pentru beneficii speciale (de exemplu, piscină).
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alterra WZSV, 3 ~ 400 V – Recomandat pentru clădiri cu necesarul total de energie de 3 – 17 kW

Tip Art nr Date privind performanţa Aparat Clasa de eficiență 
energetică

Putere 
maxima de 
încălzire

COP Echiv. CO2

Cantitate 
agent 
termic

Închis ermetic Dimensiuni 
Lung x H x Lățime Greutate [kg] Dispozitiv încălzire 

combinat cu regulator

(A+++ la G)[kW] [t CO2] [kg] [mm] Totală
Fără 
cutie 

modul

WZSV 62H3M 10072041 6,0 4,86 2,1 1,16 598 x 730 x 1850 240 160 A+++

WZSV 92H3M 10076341 8,7 4,76 2,2 1,25 598 x 730 x 1850 244 160 A+++

WZSV 122H3M 10073641 13,6 4,87 3,5 2,00 598 x 730 x 1850 263 160 A+++

WZSV 162H3M 10072141 17,2 4,92 3,9 2,20 598 x 730 x 1850 275 160 A+++

WZSV 62K3M* 10072241 6,0 4,86 2,1 1,16 598 x 730 x 1850 248 160 A+++

WZSV 92K3M* 10076441 8,7 4,76 2,2 1,25 598 x 730 x 1850 252 160 A+++

WZSV 122K3M* 10073741 13,6 4,87 3,5 2,00 598 x 730 x 1850 271 160 A+++

WZSV 162K3M* 10072341 17,2 4,92 3,9 2,20 598 x 730 x 1850 283 160 A+++

* Cu răcire integrată | Dispozitivele sunt umplute cu gaz fluorurat cu efect de seră R407C, potențial de încălzire globală (GWP) 1774

Tip Art nr Date privind performanţa Aparat Clasa de eficiență 
energetică

Putere 
maxima de 
încălzire

COP Echiv. CO2

Cantitate 
agent 
termic

Închis ermetic Dimensiuni 
Lung x H x Lățime Greutate [kg] Dispozitiv încălzire 

combinat cu regulator

(A+++ la G)[kW] [t CO2] [kg] [mm] Totală
Fără 
cutie 

modul

WZS 42H3M 10066041 4,7 4,70 2,2 1,05 598 x 730 x 1850 250 160 A++

WZS 62H3M 10066141 6,1 4,68 3,0 1,42 598 x 730 x 1850 255 160 A++

WZS 82H3M 10066241 7,7 4,90 3,6 1,72 598 x 730 x 1850 270 160 A++

WZS 102H3M 10066342 9,3 5,05 4,1 1,98 598 x 730 x 1850 275 160 A++

WZS 122H3M 10066442 12,2 5,00 4,7 2,25 598 x 730 x 1850 280 160 A+++

WZS 42K3M* 10066541 4,7 4,70 2,2 1,05 598 x 730 x 1850 258 160 A++

WZS 62K3M* 10066641 6,1 4,68 3,0 1,42 598 x 730 x 1850 263 160 A++

WZS 82K3M* 10066741 7,7 4,90 3,6 1,72 598 x 730 x 1850 278 160 A++

WZS 102K3M* 10066842 9,3 5,05 4,1 1,98 598 x 730 x 1850 283 160 A++

WZS 122K3M* 10066942 12,2 5,00 4,7 2,25 598 x 730 x 1850 288 160 A+++

alterra WZS, 3 ~ 400 V – Recomandat pentru clădiri cu necesarul total de energie de 5 – 12 kW

* Cu răcire integrată | Dispozitivele sunt umplute cu gaz fluorurat cu efect de seră R410A, potențial de încălzire globală (GWP) 2088

Specificații tehnice

V-line 
Prin acest simbol puteți recunoaște  
imediat pompele de căldură cu inverter
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Tip Art nr Date privind performanţa Aparat Clasa de eficiență 
energetică

Putere 
maxima de 
încălzire

COP Echiv. CO2

Cantitate 
agent 
termic

Închis ermetic Dimensiuni 
Lung x H x Lățime Greutate [kg] Dispozitiv încălzire 

combinat cu regulator

(A+++ la G)[kW] [t CO2] [kg] [mm] Totală
Fără 
cutie 

modul

SWCV 62H3 10071541 6,0 4,86 2,1 1,16 598 x 665 x 1500 145 65 A+++

SWCV 92H3 10076741 8,7 4,76 2,2 1,25 598 x 665 x 1500 149 65 A+++

SWCV 122H3 10072841 13,6 4,87 3,5 2,00 598 x 665 x 1500 168 65 A+++

SWCV 162H3 10071641 17,2 4,92 3,9 2,20 598 x 665 x 1500 180 65 A+++

SWCV 62K3* 10071741 6,0 4,86 2,1 1,16 598 x 665 x 1500 153 65 A+++

SWCV 92K3* 10076841 8,7 4,76 2,2 1,25 598 x 665 x 1500 157 65 A+++

SWCV 122K3* 10072941 13,6 4,87 3,5 2,00 598 x 665 x 1500 176 65 A+++

SWCV 162K3* 10071841 17,2 4,92 3,9 2,20 598 x 665 x 1500 188 65 A+++

* Cu răcire integrată | Dispozitivele sunt umplute cu gaz fluorurat cu efect de seră R407C, potențial de încălzire globală (GWP) 1774

alterra SWCV, 3 ~ 400 V – Recomandat pentru clădiri cu necesarul total de energie de 3 – 17 kW

Specificații tehnice

Tip Art nr Date privind performanţa Aparat Clasa de eficiență 
energetică

Putere 
maxima de 
încălzire

COP Echiv. CO2

Cantitate 
agent 
termic

Închis ermetic Dimensiuni 
Lung x H x Lățime Greutate [kg] Dispozitiv încălzire 

combinat cu regulator

(A+++ la G)[kW] [t CO2] [kg] [mm] Totală
Fără 
cutie 

modul

SWC 42H3 10068041 4,7 4,70 2,2 1,05 598 x 665 x 1500 155 65 A++

SWC 62H3 10068141 6,1 4,68 3,0 1,42 598 x 665 x 1500 160 65 A++

SWC 82H3 10068241 7,7 4,90 3,6 1,72 598 x 665 x 1500 175 65 A++

SWC 102H3 10068342 9,3 5,05 4,1 1,98 598 x 665 x 1500 180 65 A++

SWC 122H3 10068442 12,2 5,00 4,7 2,25 598 x 665 x 1500 185 65 A+++

SWC 142H3 10068542 13,5 5,08 5,0 2,38 598 x 665 x 1500 200 70 A++

SWC 172H3 10068642 16,9 4,93 5,5 2,65 598 x 665 x 1500 205 70 A+++

SWC 192H3 10068742 18,6 4,87 5,8 2,80 598 x 665 x 1500 210 70 A++

SWC 42K3* 10069041 4,7 4,70 2,2 1,05 598 x 665 x 1500 163 65 A++

SWC 62K3* 10069141 6,1 4,68 3,0 1,42 598 x 665 x 1500 168 65 A++

SWC 82K3* 10069241 7,7 4,90 3,6 1,72 598 x 665 x 1500 183 65 A++

SWC 102K3* 10069342 9,3 5,05 4,1 1,98 598 x 665 x 1500 188 65 A++

SWC 122K3* 10069442 12,2 5,00 4,7 2,25 598 x 665 x 1500 193 65 A+++

SWC 142K3* 10069542 13,5 5,08 5,0 2,38 598 x 665 x 1500 212 82 A++

SWC 172K3* 10069642 16,9 4,93 5,5 2,65 598 x 665 x 1500 217 82 A+++

SWC 192K3* 10069742 18,6 4,87 5,8 2,80 598 x 665 x 1500 222 82 A++

alterra SWC, 3 ~ 400 V – Recomandat pentru clădiri cu necesarul total de energie de 5 – 19 kW

* Cu răcire integrată | Dispozitivele sunt umplute cu gaz fluorurat cu efect de seră R410A, potențial de încălzire globală (GWP) 2088

V-line 
Prin acest simbol puteți recunoaște  
imediat pompele de căldură cu inverter
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Specificații tehnice

Tip Art nr Date privind performanţa Aparat Clasa de eficiență 
energetică

Putere 
maxima de 
încălzire

COP Echiv. CO2

Cantitate 
agent 
termic

Închis ermetic Dimensiuni 
Lung x H x Lățime Greutate [kg] Dispozitiv încălzire 

combinat cu regulator

(A+++ la G)[kW] [t CO2] [kg] [mm] Totală
Fără 
cutie 

modul

SW 42H3 10070041 4,7 4,70 2,2 1,05 598 x 665 x 850 135 45 A++

SW 62H3 10070141 6,1 4,68 3,0 1,42 598 x 665 x 850 140 45 A++

SW 82H3 10070241 7,7 4,90 3,6 1,72 598 x 665 x 850 155 45 A++

SW 102H3 10070342 9,3 5,05 4,1 1,98 598 x 665 x 850 160 45 A++

SW 122H3 10070442 12,2 5,00 4,7 2,25 598 x 665 x 850 165 45 A+++

SW 142H3 10070542 13,5 5,08 5,0 2,38 598 x 665 x 850 175 45 A++

SW 172H3 10070642 16,9 4,93 5,5 2,65 598 x 665 x 850 180 45 A+++

SW 192H3 10070742 18,6 4,87 5,8 2,80 598 x 665 x 850 185 45 A++

SW 232H3 10074642 22,4 4,95 6,7 2,90 598 x 665 x 1500 207 65 A++

SW 262H3 10074742 25,6 4,92 6,9 3,10 598 x 665 x 1500 212 65 A++

SW 302H3 10074842 29,6 4,88 7,7 3,50 598 x 665 x 1500 219 65 A++

alterra SW, 3 ~ 400 V – Recomandat pentru clădiri cu necesarul total de energie de 5 – 30 kW

* Cu răcire integrată | Dispozitivele sunt umplute cu gaz fluorurat cu efect de seră R410A, potențial de încălzire globală (GWP) 2088

Explicație
Echivalentul CO2 al unui agent frigorific este calculat din cantitatea totală înmulțită cu GWP (potențial de încălzire 
globală). GWP (potențial de încălzire globală) reprezintă potențialul de încălzire globală al unui gaz cu efect de seră în 
raport cu dioxidul de carbon (CO2).
Necesarul total de energie recomandat al clădirii este suma aproximativă a sarcinii de încălzire a clădirii, a necesarului 
de energie pentru pregătirea apei calde menajere, timpului de blocare și de funcționare pentru beneficii speciale (de 
exemplu, piscină).

Toate informațiile privind COP la sarcină parțială 
în conformitate cu EN 14511 pentru B0 / W35 Toate 
informațiile privind puterea de încălzire în confor-
mitate cu EN 14511 pentru B0 / W35
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Specificații tehnice

Accesorii alterra

Tip Art nr Denumirea produsului

KSE 122 15093001 Pachet de răcire 4 – 12 kW (pentru SW, SWC, WZS)

KSE 192 15093101 Pachet de răcire 14 – 19 kW (pentru SW, SWC, WZS) 

MLRH 1/3 15078101 Reglarea manuală a puterii elementelor de încălzire (pentru WZS și SWC)

BDBA 2 15091801 Capacul tabloului de control

SVEK 3 15093301 Distribuitor sol cu 3 căi

SVEK 4 15093401 Distribuitor sol cu 4 căi

SVEK 6 15093501 Distribuitor sol cu 6 căi

SVEK 7 15093601 Distribuitor sol cu 7 căi

SVEK 8 15093701 Distribuitor sol cu 8 căi

SVEK 10 15093801 Distribuitor sol cu 10 căi

SPP 12 150892VS01 Pachet primar de siguranță, cu vas de expansiune de 12 l, 4 – 10 kW

SPP 18 150893VS01 Pachet primar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 18 l, 12 – 19 kW

SPP 24 150894VS01 Pachet primar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 24 l, 23 – 30 kW

SPS 25 150895VS01 Pachet secundar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 25 l

SPS 35 150896VS01 Pachet secundar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 35 l

SPS 50 150897VS01 Pachet secundar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 50 l

SPS 80 150898VS01 Pachet secundar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 80 l

SPS 100 150899VS01 Pachet secundar de siguranță, cu rezervor de expansiune de 100 l

SPS 140 150900VS01 Pachet de siguranță secundar, cu rezervor de expansiune de 140 l

ÜV 5/4" 15090101 Limitator de debit 5/4“

PHZ 2 150906VS01 Ansamblu pompă de încălzire DN 25 pentru sistemul de încălzire (ansamblu de descărcare) cu pompă de recirculare, 
cordoane, termometru și frână gravitațională 

PHZM 2 150907VS01 Ansamblu pompă de încălzire DN 25 cu valvă de mixare pentru sistemul de încălzire (ansamblu de descărcare) cu pompă 
de recirculare, cordoane, termometru, senzor de debit și frână gravitațională 

PWP 2 15090901 Ansamblu pompă de încălzire, sol de până la 10 kW

PWP 3 15091001 Ansamblu pompă de încălzire, sol de până la 17 kW

PWP 4 15091101 Ansamblu pompă de încălzire, sol de până la 30 kW

alpha innotec  |  35 



Ihr Fachpartner

Wärmepumpen von alpha innotec.
Know-how vom Fachpartner.
Hier treffen Sie die richtige Wahl!

www.alpha-innotec.com

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Deutschland

T +49 9228 / 9906-0
F +49 9228 / 9906-189

E info@alpha-innotec.de
W www.alpha-innotec.de
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ait-austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 15, Objekt 77, Stiege 4, 2. OG, TOP 7
2355 Wiener Neudorf, Austria

T +43 800 / 205852
F +43 800 / 205854

E info@alpha-innotec.at
W www.alpha-innotec.at
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Pompe de căldură de la alpha innotec.
Aceasta este alegerea corectă!
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alpha innotec – o marcă de ait-deutschland GmbH

ait-deutschland GmbH 
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Deutschland

T +49 9228 / 9906-0
F +49 9228 / 9906-189
E info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.de

ai heating solutions românia srl
Str. Vilcele Nr.1
510002 Alba Iulia
Romania

T +40 761 / 337 997
E info@alpha-innotec.ro
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