
ROTEX HPSU compact – Aquecer com o sol, ar e ROTEX

NOVIDADE :  ROTEX HPSU compact 308 -
é mágico 
Bomba de calor ar/água de baixa temperatura com acumulador de 
300 litros integrado ocupando somente 0,36 m² de superfície.

O aquecimento!



Uma só unidade
Uma superfície de somente 59 x 61 cm é suficiente à 
unidade. Preparador de água quente e acumulador de 
300 litros incluídos !
 
Com a HPSU compact 308, revolucionamos a gestão de 
espaço. A sua estrutura compacta reduz igualmente os 
incómodos de instalação de forma considerável. 

ROTEX HPSU compact 308 -  
A unidade interior

A nova HPSU compact 308 
integra a unidade interior 
da bomba de calor dentro 
do acumulador solar, para 
uma ocupação mínima. O 
aparelho, com aquecimento 
e preparador de água quente, 
está contido numa superfície 
ao solo de somente 0,36 m².

A unidade exterior
A unidade exterior capta o calor do ar ambiente que é 
absorvido pelo fluido transportador de calor (fluido frigo-

rigéneo) é depois transmitido 
à unidade interior. Discreta e 
compacta , a unidade exterior 
pode ser instalada no exterior 
de uma construção nova ou 
de habitações existentes.

Utilização directa da energia solar integrada 
A ROTEX HPSU compact é dotada de um equipamento 

que lhe permite utilizar a 
energia solar. 
 
E se o seu cliente preferir 
temporizar, a instalação solar 
pode ser feita posteriormen-
te, de forma simples e rápida.

É mágico – na cave ou nos sótãos

A unidade compacta redefine-se: 
a ROTEX HPSU compact 308 é 
indicada especialmente para os 
espaços de dimensões reduzidas. 
Ela encontrará espaço mesmo em 
nichos ou dentro de armários no 
interior da habitação. Pode ser 
instalada em sótãos. 

Raras são as escadas, clarabóias ou portas estreitas em 
que as dimensões não permitam a passagem da HPSU 
compact 308.

O conforto todo o ano com Comfort 365 : 
aquecer no Inverno, arrefecer no Verão
A bomba de calor HPSU compact 308 não somente aquece 

no Inverno como é igualmente 
capaz de arrefecer no Verão. 

O chão radiante encontra aqui 
igualmente a prova das suas qualidades. Ele constitui uma 
surperfície de aquecimento quase invisível garantindo uma 
atmosfera suave e agradável, tanto em modo de aqueci-
mento como em modo de arrefecimento. 
 
Vantagem : a opção arrefecimento é um bónus, sem 
aumento de custo.

Higiene irrepreensível da água
O acumulador da HPSU compact 308 é concebido para 

garantir uma higiene irrepre-
ensível da água. 

O volume de água quente 
sanitária armazenada é 
reduzido, o risco de desenvol-
vimento de bactérias é assim 
excluído. O acumulador solar 

de estratificação ROTEX integrado na unidade interior foi 
testado e ele garante uma higiene óptima. Mesmo o risco 
de desenvolvimento de legionelas é excluído.

NOVIDADE : A unidade de aquecimento que só ocupa 0,36 m² 
de superfície



ROTEX HPSU compact 308

Montagem fácil
 
As ligações entre a unidade 
exterior e o acumulador são 
extremamente simples

Ocupação reduzida 
(59x61 cm) 

O aparelho não ocupa mais 
que 0,36 m² 

Utilização da energia 
solar  

Para a água quente e o apoio 
ao aquecimento

Opção de funciona-
mento bivalente
Ligação simples de um recu-
perador permite o apoio ao 
aquecimento e preparação 
de água quente sanitária

Tecnologia Inverter 

Funcionamento económico 
e silencioso graças à função 
modulante

Instalação dentro de 
sótãos

Instalação possível

Higiene óptima da 
água

Produção instantânea de 
AQS

Aquecimento e arrefe-
cimento

Equipamento de série

As vantagens
Equipamento da unidade interior 
ROTEX HPSU compact 308

■■ Unidade bomba de calor
■■ Acumulador de 300 litros 
■■ Circulador de alto rendimento  

 classe A
■■ Função secagem do pavimento
■■ Contador de calorias integrado 
■■ Opção de funcionamento bivalente
■■ Uma só resistência para o aquecimento  

 de apoio e AQS
■■ Aquecimento e arrefecimento
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Luft/Wasser-Wärmepumpe Typ:

Inneneinheit passend zu Außengeräten:

Nenn-Heizleistung / COP

HPSU compact 516

007.14 014 49Herstell-Nr. (MFG.No):

A -7/W35 6,56 kW/2,63 8,52 kW/2,66 9,18 kW/2,57

8,20 kW/3,35 10,07 kW/3,31 10,73 kW/3,20

11,82 kW/4,72 14,93 kW/4,52 16,40 kW/4,42

A 2/W35

A 10/W35

11 kW 14 kW 16 kW
Leergewicht:

Gesamtgewicht:

126 kg

626 kg

Produktionsdatum (MFG Date):

603141500001000000

Elektrische Daten:Daten Warmwasserspeicher:

Schutzart: IP 40

007.14 017 49

max. Betriebsdruck Heizung/Kühlung:
max. Betriebsdruck Kältekreis:

3 bar
41,7 bar

(4,2 Mpa)

R 410A kg Heating Systems

Heizstäbe: BUH BOH
400 V
3~50Hz

3x 230 V
1~50Hz

MAX.
13,1A

MAX.
13,1A

230 V
1~50Hz

13,1A

16A 16A
MAX. MAX.

Speichervolumen:
Trinkwasser-Nenninhalt:
max. zul. Speichertemp.:
max. zulässiger Betriebsdruck im
-Edelstahl-Wärmetauscher:

-Zwischenmedium:
Bereitschaftswärmeaufwand
in 24 Stunden bei 60 °C:

V = 500 l
29 l

85 °C

p = 6 bar

(0,60 Mpa)
MW

BUH-Leistung eingestellt auf:

9kW

6kW

3kW

0kW (extern)
Kältemitteltyp +Füllgewicht
des Geräts:

drucklos

1,4 kWh
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A nova bomba de calor compacta da ROTEX :
ROTEX HPSU compact 308 

Dados técnicos  
Unidade exterior

6 kW 7 kW 8 kW

Potência nominal quente A-7/W35* kW 3,0 3,8 4,4
Potência nominal quente A2/W35* kW 4,3 5,0 5,7
Potência nominal quente A7/W35* kW 6,0 7,0 8,2
Potência nominal quente A10/W35* kW 6,3 7,3 8,7
COP nominal A-7/W35* 2,53 2,70 2,67
COP nominal A2/W35* 3,47 3,49 3,34
COP nominal A7/W35* 4,59 4,52 4,25
COP nominal A10/W35* 4,94 4,78 4,54
Potência máx. arrefecimento A35/W18**  kW 7,2 8,5 9,0
Potência máx. arrefecimento A35/W7**  kW 5,1 6,1 7,1
Potência máx. aquecimento A-7/W35**  kW 4,2 5,1 5,7
Potência máx. aquecimento A2/W35**  kW 5,5 6,6 7,2
Potência máx. aquecimento A10/W35**  kW 8,6 10,1 11,0
Potência máx. quente A7/W35** kW 7,5 8,8 9,6
  *para compressor a regime nominal segundo EN 14511
**para compressor a regime máximo segundo Eurovent 6/C/003-2006

HPSU compact 308 unidade interior 6-8 kW 6-8 kW
Dados técnicos da bomba de calor
Dimensões do aparelho A/L/P mm 1810/615/595
Peso do aparelho kg 94
Intervalo de funcionamento temp. ida em Aquecimento  °C Mín: 15 / Máx: 50
Intervalo de funcionamento temp. ida em Arrefecimento (com chão radiante) °C Mín: 16 / Máx: 22
Intervalo de funcionamento temp. ida em Arrefecimemto (com HP convector) °C Mín:  5 / Máx: 22
Ligações frigorificas
Conexão gás 5/8“ 15,9 mm
Conexão líquido 1/4“ 6,4 mm
Dados do acumulador 
Volume total litros 300
Temperatura máx. da água de acumulação °C 85
Capacidade calorifica necessária para manter uma temperatura de 60 °C kWh/24h 1,3
Volume água quente sanitária (AQS) litros 27,8
Pressão máxima de funcionamento bar 6
Superfície do permutador de calor AQS (inox) m² 5,8
Potência calorifica especifica média do permutador de calor AQS W/K 2790
Volume de água no permutador de calor carga acumulador (inox) litros 13,2
Superfície do permutador de calor carga acumulador (inox) m² 2,7
Potência calorifica especifica média do permutador de calor carga acumulador W/K 1300
Dados técnicos especificos
Volume AQS sem reaquecimento com um débito de 8 l/min / 12 l/min
Débito (TAF = 10 °C/TAQS = 40 °C/TACU = 50 °C) litros 181 / 148

Volume AQS sem reaquecimento com um débito de 8 l/min / 12 l/min
Débito (TAF = 10 °C/TAQS = 40 °C/TACU = 60 °C) litros 278 / 245

Volume AQS sem reaquecimento com um débito de 8 l/min / 12 l/min
Débito (TAF = 10 °C/TAQS = 40 °C/TACU = 65 °C) litros 343 / 317

1) Tempo de reaquecimento para débito 140 l -> 5820 Wh (banheira) mín. 45
1) Tempo de reaquecimento para débito 90 l -> 3660 Wh (duche) mín. 30
Conexão água quente e água fria polegada 1“ macho
Conexão ida e retorno aquecimento polegada 1“ fêmea
1) Tempo de reaquecimento  = Duração necessária para reaquecer o acumulador de áqua quen-
te sanitária à temperatura de 50°C após saída de um certo volume de AQS.

A Acumulador AQS
B Água de acumulação sem pressão
C Zona água quente sanitária
D Zona solar
E Aquecimento de apoio (acessório)
F Válvula anti-termossifão (acessório) 
G Regulação solar e circulador (acessório)

1 Água quente sanitária
2 Aquecimento/arrefecimento
3 Ligações Solaris
4 Ligações frigorigéneas ao modulo exterior 
5 Permutador de calor AQS
6 Permutador de calor carga acumulador
7 Permutador de calor apoio aquecimento (inox)
8 Tubo HCI
10 Circulador de alta performance (classe A)
11 Permutador de placas
12 Válvula de inversão 3 vias 3UV1
13 Válvula de inversão 3 vias 3UVB

Hiperclima S.A.
Rua Cova do Homem nº77

 Pousos, Apartado 4216
2411-901  Leiria

Tel. +351 244 816 600  ·  Fax +351 244 816 618
e-mail: geral@hiperclima.pt · www.hiperclima.pt


