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GWP e barabartë me 1 dhe ODP e barabartë me 0 
COP vjetor 4.7: më e larta në treg
Konsumon 78% më pak se një kaldajë uji
Deri në 17.000 lt ujë të ngrohtë sanitar në ditë
Deri në 480 kW energji të furnizuar (16 njësi nga 30 
kW)

Q-TON, UJË I NGROHTË SANITAR 
ME ENERGJI NATYRALE 
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Q-TON
Shembuj të përdorimit: 
ujë i ngrohtë sanitar

Karakteristikat kryesore 
Pompa e nxehtësisë me CO2 
Sistemi i kontrollit
Të dhëna teknike të sistemit 
Diagrama dhe matje

Q-ton është një pompë nxehtësie me ftohës natyral R744 (CO2) e 
cila përdoret për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar me 
temperaturë të lartë për ambientet rezidenciale, komerciale, 
turistike dhe industriale. Q-ton ngroh dhe prodhon ujë të ngrohtë 
deri në 90°C në një temperaturë të jashtme prej -25°C.  

Ky rezultat arrihet nga kompresori i ri me dy stade i 
pajisjes i prodhuar posaçërisht nga Mitsubishi Heavy 
Industries.
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SHEMBUJ TË PËRDORIMIT: 
UJË I NGROHTË SANITAR

APARTAMENTET E MËDHA

SISTEME TERMALE, 
HOTELE TË MËDHA

AKOMODIME ME 
STRUKTURA TË VOGLA

UJË I NGROHTË SANITAR
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BANESA REZIDENCIALE 
DHE AKOMODIME 
ME STRUKTURA 
TË VOGLA

UJË I NGROHTË SANITAR

Q-ton është një sistem inovativ i pompës së 
nxehtësisë CO2, i cili përdor energjinë termike 
e gjendur në atmosferë, duke ofruar përfitime 
të mëdha në kosto dhe kursim energjie.

Përdorimi i kësaj teknologjie të integruar nga 
Mitsubishi Heavy Industries, e bën atë tepër 
të përshtatshme për akomodime të tilla si 
hotelet e mëdha, të vogla, SPA dhe palestra, 
duke qenë se arrin performanca maksimale 
dhe kursim energjie të pakrahasueshme me 
sistemet tradicionale. 

Q-ton nuk fuqizon qarkun kryesor për të 
prodhuar ujë ngrohtë sanitar, por ai e bën 
ujin menjëherë të disponueshëm në 
temperaturën e dëshiruar.

Uji i ngrohtë sanitar i prodhuar ruhet në 
depozita me shumë shtresa dhe pa 
shkëmbyes energjie, duke përmirësuar 
kështu efikasitetin e sistemit. 

Kontrolleri i Q-ton përcakton se sa shumë 
ujë të ngrohtë sanitar duhet të prodhohet 
dhe grumbullohet, për të reduktuar 
humbjet e energjisë si shkak i akumulimit 
të dispersioneve.
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UJË I NGROHTË SANITAR

1. APARTAMENTET E MËDHA

PËRSHKRIMI I IMPIANTIT
Tipologjia e aplikimit të ilustruar në figurën e 
sipërme përshkruan një sistem i përdorur për 
apartamentet e mëdha, ku prodhimi i ujit të 
ngrohtë sanitar realizohet nga sistemi Q-ton: 
sistemi është i kombinuar me 3 depozita me 
shumë shtresa, volumi i të cilave arrin nga 500 
deri n 1800 litra.
Q-ton prodhon 750 litra në orë ujë të nxehtë, 
pas përzierjes në 45°C.
Sistemi Q-ton instalohet në seri edhe me 
depozitat që janë pjesë e një sistemi ekzistues.

Prodhimi i ujit të ngrohtë të centralizuar me Q-ton

UJË I NGROHTË ME Q-TON
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UJË I NGROHTË SANITAR

2. IMPIANTE TERMALE/HOTELE TË MËDHA

Prodhimi i ujit të ngrohtë të centralizuar me Q-ton

PËRSHKRIMI I IMPIANTIT
Tipologjia e aplikimit e ilustruar në figurën e 
mësipërme përshkruan një hotel spa, ku 
prodhimi i ujit të ngrohtë realizohet nga sistemi 
Q-ton: sistemi përbëhet nga dy njësi Q-ton të 
lidhura në seri, të kombinuara me 5 depozita me 
shumë shtresa, volumi i të cilave arrin nga 500 
deri në 1800 litra.

Për të përmbushur kërkesat për një sasi të 
madhe të prodhimit të ujit të ngrohtë sanitar, 
sistemi Q-ton duhet të instalohet në kombinim 
modular: është e mundur që të lidhen deri në 
16 njësi, secila me fuqi 30 kW, të kontrolluara 
nga një komandues i vetëm.

Një njësi 30 kW mund të prodhojë deri në 17,000 
litra ujë të ngrohtë sanitar në ditë.

UJË I NGROHTË ME Q-TON
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UJË I NGROHTË SANITAR

3. AKOMODIME ME STRUKTURA TË VOGLA

PËRSHKRIMI I IMPIANTIT
Tipologjia e aplikimit të ilustruar në figurën e 
mësipërme përshkruan një sistem në një godinë 
me strukturë të vogël, ku prodhimi i ujit të 
ngrohtë sanitar realizohet nga një sistem 
HYDROLUTION Flexible i kombinuar me një 
depozitë, kapaciteti i së cilës varion nga 300 deri 
në 500 litra.

Prodhimi i ujit të ngrohtë me
"HYDROLUTION Flexible"

SISTEMI I KONTROLLIT
Sistemi i kontrollit për një tipologji të tillë me HYDROLUTION 
Flexible është RC-HY20/40
Specifikisht, ky kontroller mundëson:

 menaxhimin e ciklit "anti-legionela" dhe aktivizimin e pompës për qarkullimin e 
ujit të ngrohtë sanitar

ndalimin e prodhimit të ujit të ngrohtë sanitar, përmes opsionit "Holiday"
aktivizimin e 3 niveleve të kontrollit (ekonomik, normal, luks) për 
prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar
aktivizimin e funksionalitetit "Temporary luxury"

njësia e kontrollit

RC-HY20/40

UJI I NGROHTË ME "HYDROLUTION FLEXIBLE"
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SUD

Q-TON DHE PRODHIMI I UJIT 
TË NGROHTË SANITAR
Pompa e nxehtësisë për prodhimin e 
ujit të ngrohtë sanitar deri në një 
temperaturë prej 90°C me gaz ftohës 
R744 (CO2)

ÇFARË ËSHTË
Q-ton është pompa e nxehtësisë me ftohës 
natyral R744 (CO2) e cila përdoret për 
prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar me 
temperaturë të lartë për ambientet 
rezidenciale, komerciale, turistike dhe 
industriale. Q-ton ngroh dhe prodhon ujë të 
ngrohtë deri në 90°C në një temperaturë të 
jashtme prej -25°C.  
Ky rezultat arrihet nga kompresori i ri me dy 
stade i pajisjes i prodhuar posaçërisht nga 
Mitsubishi Heavy Industries.

KARAKTERISTIKAT KRYESORE
› COP sezonal rekord 4.7. COP më i lartë

› Reduktim maksimal i kostove dhe i 
emetimeve të CO2

› Aktivizim në distancë i ciklit "anti-legionela"

› Kontroll i optimizuar i qarkullimit 

› Serbator me shtresëzim të lartë
i projektuar për të optimizuar
performancën e pompës së nxehtësisë

› Kursim energjie: 78% më pak sesa një 
kaldajë uji

UJË I NGROHTË SANITAR
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 të ujit të ngrohtë sanitar
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Përdorimi i gazit ftohës R744 (CO2) garanton 
një ndikim shumë të ulët në ambient. Ai ka 
vlerën 1 të Indeksit Global të Ngrohjes (GWP) 
dhe vlerën 0 të Potencialit të Shkatërrimit të 
Shtresës së Ozonit (ODP).

Furnizimi me nxehtësi është konstant dhe i qëndrueshëm dhe gjithashtu për të ulur temperaturën e jashtme. Q-ton ka një 
kapacitet ngrohjeje prej 30kW, i cili është në gjendje të mbahet konstant, edhe në një temperaturë të jshtme prej -7°C, duke 
garantuar sasinë e ujit të ngrohtë të prodhuar përgjatë një viti. Q-ton prodhon rreth 750 litra ujë të ngrohtë, të përzierë në një 
temperaturë prej 45°C për çdo orë të operimit të tij dhe mund të instalohet në një kombinim modular deri në 16 njësi, duke 
lejuar të arrihet një kapacitet prodhimi prej 480 kW (12,000 litra ujë të ngrohtë për një orë). Ky fleksibilitet në instalimin e 
sistemit plotëson kërkesat e godinave të vogla në të njëjtën kohë edhe për hapësirat e mëdha të SPA-ve me një panel kontrolli 
të sistemit me prekje (touch screen).

qarkullimi 
i 

ftohësit 
CO2

Valvula 
e zgjerimit Pompa e 

qarkullimit

Valvula e përzierjes

Furnizim
me ujë     

Prodhimi i ujit të ngrohtë sanitar

Shkëmbyes i
nxehtësisë së ajrit

Pompa e nxehtësisë

Shkëmbyesi i nxehtësisë
për ujin e ngrohtë         

Serbatori i ujit të ngrohtë pa ventilator

Miqësor me ambientin me vlera 
shumë të vogla të GWP

R744 (CO2) R410A R32 R290
GWP 1 2088 675 3

ODP 0 0 0 0

Ndezshmëria (ISO817/2014) A1 A1 A2L A3

A1 = jo i ndezshëm;  A2L = pak i ndezshëm;  A3 = shumë i ndezshëm

Cikli i operimit
Pompa e nxehtësisë Q-ton, përmes avulluesit (shkëmbyes i nxehtësisë së ajrit/gazit), nxjerr energji termike të rinovueshme 
në një temperaturë të ulët atmosferike. Falë veprimit të kompresorit me dy stade, kjo energji kalon tek uji sanitar me një 
temperaturë të lartë në mënyrë që të nxehet nga ftohësi i gazit (shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit/ gazit).

Kompresori GSR me dy stade
Q-ton përdor kompresorin GSR me dy stade "Rotary and Scroll" (Rrotullues dhe i Lëvizshëm) për të arritur performanca 
tepër të larta në nivelet e ulta të temperaturës së jashtme. Konfigurimi i dy stadeve ka avantazhin e garantimit të efiçencës 
së lartë të kompresimit. Për më tepër, vendosja e ftohësit në ndarjen e presionit të mesëm midis dy stadeve të kompresimit 
lejon një qarkullim më lartë të ftohësit në ftohësin e gazit, duke rritur ndjeshëm fuqinë e ngrohjes.

Futja e gazit

stadi i dytë
SCROLL

stadi i parë
ROTARY

FTOHËSI CO2AJËR

UJË I NGROHTË

transferimi i nxehtësisë

rritja e temperaturës së ftohësit 
gjatë procesit të kompresimit

reduktimi i temperaturës së ftohësit 
përmes procesit të zgjerimit

UJË I NGROHTË SANITAR

Q-TON - POMPA E NXEHTËSISË CO2
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Kontrolleri LCD përmes panelit të tij realizon kontrollim
dhe përshtatje precize të sistemit për të arritur kursime të
mëdha energjie 
Për të përmirësuar performancën e kursimit të energjisë në sistemin e 
pompës së ngrohjes ajër/ujë me ftohës CO2 për ambientet komerciale 
dhe turistike është i nevojshëm kontrolli i gjeneratorit të nxehtësisë për të 
harmonizuar funksionimin e depozitës termike në përputhje me kërkesat 
për ujë të ngrohtë.
Telekomanda është e pajisur me një kohëmatës javor, të arritjes së 
pikut, me një funksion të kontrollit të temperaturës së ujit të ngrohtë të 
grumbulluar dhe me një manual përdorimi brenda ekranit. Mjafton një 
telekomandë e vetme për të menaxhuar njësi me fuqi termike 30 kW si 
dhe 16 njësi të bashkuara (me një fuqi totale prej 480 kW).

E LEHTË NË PËRDORIM
Panel LCD me butona.  
Ekran me gjerësi 2.8 inç. 

Butona me ndriçim.

PROGRAMIMI
Opsion për programim ditor, javor dhe 

vjetor.

SERBATORI
Serbatori duhet të mbushet gjithmonë 

manualisht.

Paneli LCD me prekje (touch screen) për
komandim në distancë

UJË I NGROHTË SANITAR

Q-TON - SISTEMI I KONTROLLIT
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Për prodhimin e ujit të ngrohtë 
sanitar në temperatura të larta

16 njësi të kontrolluara nga një komandë e vetme

Kapacitet prej 490 kW, 16 njësi të lidhura, secila prej tyre nga 30 kW. Në 
këtë mënyrë, është e mundur të prodhohet një sasi e ujit të ngrohtë që 
plotëson të gjitha kërkesat.

* Fuqia ngrohëse, konsumi i elektricitetit dhe kushtet e matjes së COP janë në përputhje me udhëzimet JRA4060 të Shoqërisë Japoneze të Industrisë së 
Ftohësave dhe Kondicionerëve, e lidhur me performancën e sistemeve me pompë të nxehtësisë për ngrohjen e ujit me fuqi 30kW. Të dhënat e 
mësipërme janë në përputhje me këto standarde: EN16147:2011; EN50564:2011; (EU)No:812:2013; (EU) No:813:2014; OJ 2014/C 207/02:2014

ESA30E-25Modeli 
Fuqia 380~410V/3Ph/50Hz
Fuqia në stinë të ndërmjetme*
Temperatura e jashtme 16° C DB/12° C WB 
Uji në hyrje 10° C, uji në dalje 60° C

Kapaciteti ngrohës kW 30
Fuqia elektrike e absorbuar kW 6,4
COP W/W 4,7
Kapaciteti ngrohës kW 30
Fuqia elektrike e absorbuar kW 7,0
COP W/W 4,3

Fuqia në dimër* 
Temperatura e jashtme 7° C DB/6° C WB 
Uji në hyrje 5° C, uji në dalje 60° C 
Efiçenca energjike e ujit të ngrohtë sanitar 114%
Klasa e efiçencës energjike të ujit të ngrohtë sanitar A
Madhësia e ciklit të ujit të ngrohtë sanitar XXL
Kompresori tipi DC Inverter me dy stade "Rotary & Scroll"
Gazi ftohësi tipi/kg/GWP R744(CO2)/8,5/1

Ventilatori tipi aksial x 2
m3/h 15.600

Qarkulluesi tipi elektronik
- 5m @ 17 litër/min

Fuqia e zhurmës dB(A) 70
Presioni i zhurmës (1 m) dB(A) 58
Lidhjet hidraulike (brenda/jashtë/shkarkim) inç 3/4 (bakër)

Temperatura e operimit
Ajri i jashtëm °C -25~+43
Ajri i brendshëm °C +5~+63
Ajri në dalje °C +60~+90

Dimensionet GjatësixLartësixGjerësi mm 1690 x 1350 x 720
Pesha neto/bruto kg 375/385

UJË I NGROHTË SANITAR

Q-TON - TË DHËNAT TEKNIKE TË SISTEMIT

Në varësi të aplikimit dhe kërkesave të instalimit, një modul i vetëm 
30 kW prodhon deri në 17,000 litra ujë të ngrohtë sanitar në ditë.
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Dimensionet 1 2
L1 800 800

L2 10 10

L3 800 800

L4 100 500

H1 500 1500

H2 Pa limit Pa limit

H3 1000 1000

H4 Pa limit Pa limit

Hapësirat për instalimin ESA30E-25 dhe shërbimin

Diagramat dhe matje për ESA30E-25

lartësia e murit

hapësirat e instalimit

lartësia e murit lartësia e murit

ingresso aria(hapësirat e 
instalimit të 
kompresorit dhe 
komanda)

lartësia e murit

futja e 
ajrit

(hapësirat e instalimit 
për ftohësin e gazit dhe 
shkëmbyesin e 
nxehtësisë)

etichetta con 
nome modello

vrima e inspektimit
për segmentint
me ekran a7

kutia për kabllimin
e kavove të sinjalit

kutia për kabllimin
e kavove të fuqisë

D (ballor)

(ballor)
(djathtas)

(djathtas)

Njësia Përshkrimi
A Porta e hyrjes së ujit RC 3/4 (tuba bakri 20A)

B Porta e daljes së ujit të ngrohtë RC 3/4 (tuba bakri 20A)

C Linjat e jashtme për lidhjen midis pompës së nxehtësisë
dhe serbatorit 0 88 (ose 0 100)

0 50 (djathas, ballor) vrima e poshtme 40x80 

RC 3/4 (tuba bakri 20A)

D Hyrja e kabullit të fuqisë

 G       Dalja e tubacioneve të shkarkimit të ujrave

 L Hapja për lëvizje 180x44,7

futja e ajrit

UJË I NGROHTË SANITAR

Q-TON - DIAGRAMA DHE MATJE
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