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КОМПРЕСОР

[РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ]

СЪЗДАВАНЕ НА КЛИМАТИЧЕН КОМФОРТ

ГОЛЯМ КОМФОРТ, НИСКИ ЗВУКОВИ НИВА
Природният газ осигурява отлична мощност и производителност. 
Ето защо Газовата термопомпа Yanmar [GHP] е идеалният начин 
за удобно загряване или охлаждане на големи пространства. 
Предлагани във въздушни системи и системи въздух-вода, 
газовите термопомпи Yanmar имат изключителни ценови 
характеристики и оперативност. Функцията за променливо 
управление на оборотите на двигателя  и различните функции за 
разпределение на въздуха или водата си сътрудничат 
безупречно, за да осигурят постоянен комфорт и да премахнат 
всякакви забележими температурни колебания. 
И ... звуковите нива са комфортно ниски!

МНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Уредите за климатизация Yanmar GHP са идеални за магазини 
като бутици, супермаркети и квартални магазини. Също така 
ресторанти, офиси, училища, центрове за дневни грижи, спортни 
клубове, съоръжения за отдих и фабрики се възползват в голяма 
степен от уникалните им качества. Целогодишно, година след 
година, "Yanmar comfort" е за вас.

МЕХАНИЗЪМ НА ГАЗОВАТА ТЕРМОПОМПА 
Модерният газов двигател на Yanmar върти компресора, за да 
осигури отопление и охлаждане въз основа на цикъла на 
термопомпата. Вътрешните модули, работата на хидромодула и 
на системата са основно същите както при електрическата 
система и не се изгаря газ в закрити помещения. Единствената 
разлика от климатика с електрическа термопомпа е, че газов 
двигател задвижва компресора, а не електрически. Тази разлика, 
обаче, води до редица основни ползи.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Тъй като компресорът се задвижва от газовия двигател, 
само вентилаторите и периферното оборудване  
консумират електричество, което премахва 
необходимостта от инсталиране на допълнителни 
входящи електрически съоръжения. Консумацията на 
електроенергия е само приблизително 10% от подобен 
клас електрически климатизатор.

СПЕСТЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

Използването на икономичен газ като основен източник 
на енергия предлага потенциално намаляване на 
текущите разходи до 70% в сравнение с подобен клас 
електрически климатици. Освен това системата за 
управление GHP регулира скоростта на двигателя така, 
че да съответства на вътрешното натоварване, като по 
този начин позволява икономична, удобна и 
високоефективна работа.

СПЕСТЯВАНЕ НА  ВОДА
За разлика от големите системи, които използват 
охладителни кули, климатичните инсталации GHP не се 
нуждаят от използване на скъпи водни ресурси за 
охлаждане. Това може да намали потреблението на вода 
в типична голяма сграда около 20%.

ПРИРОДОСЪОБРАЗНО

Що се отнася до околната среда, природният газ 
генерира по-ниски нива на вредни за околната среда 
вещества като NOx, SOx и CO2, отколкото петрола и 
въглищата. Освен това системата Yanmar GHP използва 
хладилен агент R410A, който има нулев потенциал за 
изчерпване на озона. Не само, че R410A спомага за 
запазването на озоновия слой, но и повишава 
ефективността на климатичната система.
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VRF СИСТЕМА (СИСТЕМА С ПРОМЕНЛИВ ПОТОК НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ)

ПРОДУКТОВАТА ГАМА
Системата VRF се предлага в охладителни мощности от 45, 56, 71 и 85 kW. Благодарение на високия годишен коефициент на 
производителност, компактния монтаж, малкото тегло, монтажа на няколко модула, ниските нива на шума и функцията отопление при 
ниски температури на околната среда, тези модули могат да бъдат подходящи за всеки необходим капацитет. Отоплението, охлаждането 
и захранването с битова гореща вода могат да се постигнат само с една инсталация за всякакъв вид приложение. Разходите за 
поддръжка са ниски при смяна на моторното масло на всеки 20 000 часа и редовна поддръжка на всеки 10 000 часа.

СИСТЕМА ВЪЗДУХ-ВЪЗДУХ
Когато се изискват големи капацитети за отопление и охлаждане, 
системите VRF [Системи с променлив поток на хладилния агент] 
се използват с едно или повече външни тела и няколко вътрешни 
тела. Тези системи извличат топлина от атмосферния въздух, 
която се пренася вътре във вътрешни тела [директно 
разширяване] с топлообменник, вентилатор и управление. 
Вътрешните модули са снабдени с разширителен вентил, който 
позволява отделно регулиране на капацитета на всяко устройство. 
Освен това, системата с три тръби позволява едновременно 
охлаждане и отопление в една сграда.

ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

СИСТЕМА ВЪЗДУХ-ВОДА
В тази система GHP е свързан с хидромодул, който може да 
бъде свързан към съществуващи водопроводи в сградата, 
например радиатори или подово отопление. Отоплението и 
охлаждането се постигат чрез нормалния воден цикъл и не 
протича хладилен агент през сградата. Тази система заменя 
конвенционалните системи за отопление (бойлер) и охлаждане с 
три основни предимства: по-малко инсталационно пространство, 
намалена поддръжка на техническите инсталации и ограничени 
експлоатационни разходи.

ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

ВОДА

ХИДРО
МОДУЛ

СГРАДНА 
ВОДНА СИСТЕМА



GHP ЧИЛЪР (Чилър с газова термопомпа)

GHP С ВГРАДЕН ТОПЛООБМЕННИК

Yanmar е първата компания в света, която въвежда реверсивен 
охладител GHP от 71 кВт в този диапазон на мощност. 

Това е природосъобразна алтернатива на вече съществуващите 
GHP  въздух-въздух с вътрешни модули и въздух-вода GHP с 
хидромодули. Чрез вграждане на топлообменник в GHP агрегата, 
чилърът Yanmar GHP е самостоятелен, позволяващ директна 
хидравлична връзка с уреда, спестявайки инсталационно 
пространство и ресурси, като същевременно осигурява подобрена 
COP (Коефициент на трансформация).

ИНСТАЛАЦИОННО ПРЕДИМСТВО
GHP чилърът е идеален за нови инсталации, но също така лесно 
замества съществуващите системи за охлаждане и котли. Всичко 
в една опаковка намалява инсталационното пространство, тъй 
като един модул GHP чилър може да замени охладителната кула, 
чилъра и котела. Съществуващите водни тръбопроводи в 
сградата могат да се използват за директно свързване към  GHP 
чилъра.

ЗА YANMAR
Yanmar има персонал от над 15 000 души по света и търговска мрежа, работеща в повече от 130 страни. Ние проектираме и 
произвеждаме дизелови двигатели, аксесоари и финишинг оборудване за широка гама от приложения в в плавателни съдове за 
развлечение и търговски морски плавателни съдове, за промишлена употреба, селскостопанска техника, строителна техника, газови 
двигатели за когенерация и газови термопомпени системи. Компанията е пионер в технологиите за чисти емисии и устойчиви енергийни 
системи. В Европа Yanmar наема около 600 души и генерира годишни продажби от около 800 милиона евро.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
С един от най-дългите интервали за поддръжка в 
индустрията, високо качество и надеждност, чипърът 
Yanmar GHP може да осигури вода при широк диапазон 
от температури, подходящи за широка редица от 
търговски приложения започвайки от комфортно 
климатизиране до подмяна на котли и други системи в 
много обекти в промишления и обществения сектор.  
Наред с цялостната характеристика на пакет "всичко в 
едно", основните характеристики на продукта включват:

• отопление и охлаждане [реверсивен цикъл] 
• висока ефективност
• директна връзка на  водната система към уреда
• същия отпечатък като агрегата за директно разширяване 

• lниска електрическа мощност
• няма нужда от охладителна кула
• регенерация на топлата вода за санитарна употребаe

[наличнa в режим на охлаждане]
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

VRF СИСТЕМА

ЧилърСтандартен модел Модел с 3 тръби

Модел Unit P450 P560 P710 P850 P560 P850

Капацитет
Охлаждане kW 45.0 56.0 71.0 85.0 56.0 85.0 71.0

Отопление kW 50.0 63.0 80.0 95.0 63.0 95.0 80.0

Гореща вода
Възстановяване kW 16.0 20.0 25.0 30.0 - 30.0

Изход °C 60.0 70.0 - 70.0

Консумация на газ 
[LHV]

Охлаждане kW 30.9 40.9 51.0 60.9 40.9 60.9 60.9

Отопление kW 29.3 38.8 50.6 59.7 38.8 59.7 57.1

Консумация на 
електроенергия 

Охлаждане kW 0.87 0.99 1.45 1.66 0.99 1.66 1.66

Отопление kW 0.77 0.92 1.36 1.51 0.92 1.51 1.51

Захранване
Напрежение V Еднофазно 220 - 240

Честота Hz 50

Ниво на звуково 
налягане 

Нормален режим dB[A] 57 58 61 62 58 62

Тих режим dB[A] 54 55 58 59 55 59

Хладилен агент

Тип - R410A

Зареждане kg 11.8

Дължина max. m 170 Само вътре

Газов двигател
Производител - Yanmar

Модел - 3GPH88 4GPH88 3GPH88 4GPH88

Система 
въздух-вода

Топлообменник - Външен [опция] n.a. Вътрешен

Система 
въздух-въздух

Вътрешно тяло - Налични са няколко модела -

Поддръжка Интервал h 10,000

Външна 

температура

Охлаждане °C -10 ~ 46 0 ~ 46

Отопление °C -20 ~ 35 -20 ~ 26

Вътрешна 

температура

Охлаждане °C 20 ~ 30 5 ~ 15 
студена вода

Отопление °C 15 ~ 30 35 ~ 55 
студена вода

Размери

Ширина mm 1,690 2,100 1,690 2,100

Дълбочина mm 800

Височина mm 2,170

Повърхнина m2 1.35 1.68 1.35 1.68

Тегло Външно тяло kg 880 890 1,080 1,080 890 1,070 1,050

Всички данни подлежат на промяна без предизвестие.




