MAGIS COMBO

Производство на БГВ
Комби версия с интегриран котел
• С цел използване на възобновяеми
енергийни източници MAGIS COMBO
комби версия* с интегриран котел
може да бъде свързана с бойлер за
соларна инсталация
(например UB INOX SOLAR 200). По
този начин е възможно да се
използва слънчева енергия за
производство на БГВ**.
• MAGIS COMBO – комби версия* с
интегриран котел – е снабдена със
сонда за температурата на БГВ,
което позволява присъединяването
на термо соларна система
за производство на БГВ**.
Комби версия* - с два водни кръга
БГВ**-битова гореща вода

Производство на БГВ
PLUS версия
MAGIS COMBO PLUS версия*,
може да бъде свързан с обемен
бойлер за БГВ (например
INOXSTOR 200-300) като
интегрираният котел и
термопомпата работят към
един общ воден кръг.

*Plus версия - с един воден кръг

Кръг с хладилен агент R410A

Външно тяло
AUDAX PRO 5

Външно тяло
AUDAX PRO 8 и 10

A

≤ 30 метра

≤ 50 метра

H1
(По-високо външно тяло)

≤ 20 метра

≤ 30 метра

H2
(По-ниско външно тяло)

≤ 20 метра

≤ 15 метра

Максималните разстояния изискват допълване на с-та с необходимото к-во R410A

MAGIS COMBO (комби версия)
Режим БГВ
В комби версията на MAGIS COMBO,
вграденият котел работи само в режим
с приоритет на БГВ (при налична
консумация на БГВ).

КОМБИ

Както и при MAGIS VICTRIX е възможно
да се свърже в паралел и отделен
обемен бойлер за БГВ: по този начин
се създава възможност за използването на слънчевата енергия, като
ВЕИ, при подгряването на битовата
вода. Идеята е студената битова вода
да се подгрее предварително със
слънчева енергия и след това да се
доподгрее (ако е необходимо) от
вграденият котел до зададената
температура. Включването на котела
се управлява от сондата за
температура в обемният бойлер.

MAGIS COMBO (комби версия)
Режим Охлаждане
Кръгът с хладилен агент и
кръгът за охлаждане работят
съгласно схемата.

КОМБИ

MAGIS COMBO (комби версия)
Режим БГВ и Охлаждане
Като се има предвид, че подгряването на БГВ се извършва само
от вграденият котел, през лятото
термопомпата може да работи
едновременно за охлаждане.

КОМБИ

MAGIS COMBO (комби версия)
Режим Отопление
При отопление, логиката за
превключване на работа с вградения
котел или термопомпа, може да се
зададе по два начина:
1) Превключване в зависимост на
отношението на външната температура и
зададената температура на водният кръг
(“AUTO” режим, като MAGIS VICTRIX);
2) Превключване по фиксирана
външна температура
(“MANUAL” режим).
Схемата показва режим Отопление
с термопомпа.
В този случай, вграденият котел може
да се включи, едновременно, за
подгряване на БГВ.
КОМБИ

MAGIS COMBO (комби версия)
Режим Отопление
Ако термопомпата работи, но
температурата на водният кръг не
достигне зададената стойност за
определеното време, вграденият
котел се включва и поема
подгряването (виж схемата)

КОМБИ

Режим Отопление (“auto” режим)

Стойностите на Te1 и Te2 се определят от логиката на електронното табло

Логика на превключване по външна
температура (“auto” режим)
Твънш.

Температура
воден кръг

Тест1

Тест2

Тзад. < 35 °C

0 °C

5 °C

35 < Тзад. < 55 °C

от 0 до 10 °C,
линейна

От 5 до 15 °C,
линейна

Тест 1
Тест 2

Тест

работа с термопомпа
работа с вграден котел

Зададена температура на водният кръг

MAGIS COMBO PLUS версия
Режим БГВ
При подгряването на БГВ, вградения котел
и термопомпата работят към един и същи
воден кръг на обемният бойлер.
Възможни са две функционалности:
1) ЕДНОВРЕМЕННО БГВ = НЕ
(стандартна настройка);
2) ЕДНОВРЕМЕННО БГВ = ДА.
При избор НЕ: подгряването на БГВ е с
приоритет; вграденият котел се включва в
зависимост от външната температура и
избраната логика - примерната схема
показва подгряване на БГВ с термопомпа.
Този функционален режим е идеален при
системи с голяма термична инертност например лъчисти (подово, стенно, таванно
отопление); допълнително се повишава
енергийната ефективност; дава възможност
термопомпата също да подгрява БГВ.

MAGIS COMBO PLUS версия
Режим БГВ

При избор ДА: в случай на едновременна
потребност от отопление и БГВ, двете
заявки се изпълняват едновременно
(вграденият котел и термопомпата работят
едновременно).
По този начин, в случай на едновременна
потребност, вграденият котел работи
предимно за подгряването на БГВ (на
примерната схема) I.
Този функционален режим е добър при
системи с ниска термична инертност
(например с вентилаторни конвектори).

MAGIS COMBO PLUS версия
Режим Охлаждане
Кръгът за охлаждане и кръга с
хладилен агент са показани на
схемата.

MAGIS COMBO PLUS версия
Режим Охлаждане и БГВ
През лятото, избирайки функционален
режим “ЕДНОВРЕМЕННО БГВ = ДА” :
• Вграденият котел подгрява
обемният бойлер за БГВ;
• Термопомпата работи за
охлаждане на помещенията.

MAGIS COMBO PLUS версия
Режим Отопление
Както при MAGIS COMBO PLUS, за
отоплението, логиката за превключване
на работа с вградения котел или термопомпа, може да се зададе по два начина:
1) Превключване в зависимост на
отношението на външната температура и
зададената температура на водният кръг
(“AUTO” режим, като MAGIS VICTRIX);
2) Превключване по фиксирана външна
температура
(“MANUAL” режим).
На схемата е показано отопление с
термопомпата .

MAGIS COMBO PLUS версия
Режим Отопление
Ако термопомпата работи, но
зададената температура на водният
кръг не бъде достигната за
определено време, вграденият
котел се включва и поема
отоплението (виж схемата).

MAGIS COMBO (комби версия) примерна схема
Легенда
1

MAGIS COMBO

2

БГВ бойлер UB INOX SOLAR 200 ErP

3

NTC сензор за обемен бойлер

4

Темп. сензор за соларен кръг

5

Плоски соларни колектори CP4 M

6

Темп. сензор за соларни колектори

7

Буферен резервоар (по размери)

8

Табло за зониране (2 зони)

9

CARV2

10 Стаен хигро/термостат

A

Вътрешен блок MAGIS COMBO

B

Външно тяло MAGIS COMBO

C

Обемен бойлер за БГВ

Вход студена вода

MAGIS COMBO PLUS версия - примерна схема

Легенда
1

MAGIS COMBO PLUS

2

Фотоволтаичен инвертор

3

Фотоволтаични панели

4

Термостатичен смесителен вентил

5

БГВ бойлер INOXSTOR ErP

6

NTC сензор за обемен бойлер

7

Предпазен к-кт на входа (не е вкл)

8

Буферен резервоар (по размери)

9

Табло за зониране (2 зони)

10

CARV2

11

Стаен хигро/термостат

A

Вътрешен блок MAGIS COMBO

B

Външно тяло MAGIS COMBO

Вход студена вода

Минимално водно съдържание
Наличието на минимално съдържание на вода е важно,
особено за подпомагане на правилното изпълнение
на циклите на размразяване (Режим Размразяване).
Поради тази причина, минималния обем вода, който
трябва да се гарантира, е:
7 литра на 1 инсталиран kW за всички системи.
Допълнително е хубаво да да знае, че изсушителите съдържат
минимум 3 l/kW (съдържание на вода в системният кръг на
изсушителя).

Буферен резервоар 75 литра
Вериткален за стенен монтаж (с комплект конзоли за
стенен монтаж - опция) или стоящ на под
- Размери с изолация: височина 716 mm,
∅ 510 mm
- От неръждаема стомана, ∅ 415 mm (без
изолация)
- 2 x G1" свръзки от дясно и 2 x G1" свръзки от
ляво
- 2 x G1" капи (за затапване на неизползваемите свръзки)
- Кран за изпразване в долната част d
- G1/2" втулка + тапа в горната част - за
обезвъздушител.
- Фитинги за температурните сонди
- Подготовка за конзолите за стенен монтаж
- Топлоизолация с PCV покритие
4 свръзки, за да се използва и като
хидравличен разединител, а не само
като буферен резервоар

Основни предимства
В сравнение с единичен кондензационен котел, системата
позволява по-голяма икономия на енергия:
 Тя е идеалното решение за нови сгради (особено PLUS
версията, която използва и термопомпата за подгряване на
БГВ) …
 … но също така и при подмяната на съществуващи котли,
за използването на предимствата и покриване на
нормативните изисквания за използване на възобновяема
енергия (в тези случаи КОМБИ версията е особено
подходяща).

Основни предимства
 Иновативното интегриране на котела с монтажни
предимства и по-компактни размери, в сравнение с
"направи си сам" подобни инсталации;
 PLUS версия за увеличаване на % ВЕИ при подгряване на БГВ,
чрез използване на термопомпа;
 Водният кръг в напълно защитен от замръзване, защото е
изцяло монтиран вътре в сградата (при вътрешни инсталации не
е необходимо използването на антифризи)  идеално за
студени региони;
 Логика за интелигентно включване на топлогенераторите
(котел/термопомпа), вградена в електрониката (до 2
температурни зони без Системен контролер, с опростени
електрически свръзки);
 Компактен вътрешен блок с вграден кондензационен котел
и хидро модул с топлообменници + компоненти за AUDAX
TOP, които да се монтират отделно (разширителен съд за
системата);
 По-компактно външно тяло, в сравнение с AUDAX TOP,
защото в него са монтирани по-малко компоненти
(намалени размери и подобрена естетичност ).

App Immergas TOOLBOX
Available on

Available on

immergas.com
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42041 Brescello (RE) - Italy
T. 0522.689011
F. 0522.689178

АМАКС ГАЗ ООД
1261 Мрамор, София; ул. Васил Левски 148;
тел.: +359 2 9024660;
факс: +359 2 9024670
e-mail: info@amaxgas.com
www.amaxgas.com
IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2008
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