
Inspiring Solutions since 1989

VZDUCHEM CHLAZENÝ INVERTOR
TEPELNÉ ČERPADLO A CHILLER

PRO VENKOVNÍ INSTALACI

ELFOEnergy Storm EVO
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zvýšení
úrovně
pohodlí

snížení
spotřeby
energie

snížení
provozních
nákladů

INSPIRUJÍCÍ
ŘEŠENÍ

SPOLEČNOST

PŘIPRAVENI
NA BUDOUCNOST

POHODLÍ
PRO PLANETU
& ČLOVĚKA

Zvýšení pohodlí, úspora energie a poskytování 
nejlepší hodnoty zákazníkům, po celý životní  
cyklus systému: toto jsou hodnoty, jimiž jsou
inspirovány naše systémy pro sektory bydlení, 
služeb a průmyslu.

PRO REZIDENČNÍ, 
KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÝ SEKTOR

NAŠE HODNOTY

Přes 30 let navrhujeme, vyrábíme a prodáváme klimatizační
a vzduchotechnické systémy kombinující vysokou účinnost
s minimálním dopadem na životní prostředí. Clivet vyvinul
řešení pro zajištění udržitelného pohodlí a kvalitního života
člověka i jeho prostředí.
Navrhování a vyvíjení klimatizačních systémů pro celý rok,
s inovativními technologiemi, je součástí DNA Clivetu, což
z něj vytváří společnost stále připravenou na budoucnost.
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VÝROBNÍCH PROSTOR VE FELTRE, 
BELLUNO - ITÁLIE

VELKÁ BRITÁNIE, 
NĚMECKO, INDIE,
RUSKO, SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY,
ČÍNA, BALKÁN

CÍLOVÝCH ZEMÍ
NAŠEHO VÝVOZU

SERVISNÍCH STŘEDISEK

VZNIK CLIVET LIVE

ČLEN  
SKUPINY

KANCELÁŘÍ
V ITÁLII

ZAMĚSTNANCŮ V ITÁLII
A V ZAHRANIČÍ

NAŠE ČÍSLA

OBRAT SPOLEČNOSTI MIDEA

 POBOČEK:



4

ELFOEnergy Edge EVO R-32

5 kW 90 kW

ELFOEnergy Sheen EVO R-32 ELFOEnergy Storm EVO R-32
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ELFOEnergy Storm EVO je nová řada vysoce účinných
kompaktních jednotek pro komerční a průmyslové
aplikace. Jsou navrženy pro venkovní instalaci a zajišťují 
nejvyšší energetickou účinnost v celém provozním cyklu.
Jsou dostupné jak ve verzi tepelné čerpadlo, tak chiller.

Ke standardním součástem nabízejí navíc jako volitelné
příslušenství:

 ✓ integrovaný hydromodul

 ✓ vyrovnávací nádrž

 ✓ třícestný ventil pro přípravu teplé vody (pouze verze
tepelné čerpadlo)

Hlavní prvky

Nová hydronická řada

Kompresor

Ventilátory

Regulace
Výměník

Chladivový okruh

Modulární struktura
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DC INVERTOROVÝ KOMPRESOR

DC invertorový kompresor s permanentními magnety přináší kvalitu, spolehlivost, lepší
parametry při částečném zatížení a obzvláště tichý provoz. Je totiž instalován na pružných
antivibračních podložkách a opatřen speciálním obalem pohlcujícím zvuk. 
Systém úplné DC frekvenční konverze zásadně snižuje spotřebu energie, a to o více než 
o 30%.

DC INVERTOROVÝ VENTILÁTOR

DC bezkartáčové motory ventilátorů pomáhají pokrýt požadavky na chlazení a vytápění
s nízkými emisemi hluku a nízkou spotřebou energie.
Ventilátory i jejich ochrana jsou navrženy za pomoci technologie CFD, což zajišťuje tichý
a vysoce účinný provoz.

HYDROFILICKÝ VÝMĚNÍK (STANDARD PRO VERZI TEPELNÉ ČERPADLO)

Venkovní výměník je vyroben z:

 ✓ vnitřně vrubovaných měděných trubek, které optimalizují účinnost výměny tepla

 ✓ hliníkových lamel
Hydrofilická úprava umožňuje správný odvod kondenzátu a z větší části zamezuje
tvorbě ledu.

CHLADIVOVÝ OKRUH

Chladivový okruh je opatřen:

 ✓ elektronickým expanzním ventilem

 ✓ ekonomizérem (modely 25.2-30.2-35.2) pro zvýšení účinnosti jednotky

 ✓ chlazením ovládacího panelu podchlazeným chladivem

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE REGULACE

ELFOEnergy Storm EVO je novou energetickou referencí pro chladiče kapalin 
a tepelná čerpadla ve své kategorii. Invertorový systém přesně přizpůsobuje výkon
kompresoru zátěži systému a nabízí:

 ✓ Snížení náběhového času a méně časté zapínání a vypínání

 ✓ Dosažení komfortních podmínek za kratší dobu než u systému bez invertoru

 ✓ Nižší úroveň teplotní fluktuace během provozu

MIKROKANÁLOVÝ VÝMĚNÍK

Výměník ze slitiny hliníku s vysokou odolností proti korozi a dlouhou životností.

 ✓ možnost použití povlakového systému E-coating

 ✓ o 30% méně chladiva ve srovnání s tradičními systémy
K dispozici pouze pro verzi chladič kapaliny.
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AUTO
60~70°C

SG

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Nová generace kabelového uživatelského rozhraní nabízí kompletní ovládání,
díky funkčním klávesám, grafickému displeji a víceúrovňovému menu.
Uživatelské rozhraní integrované v jednotce lze obsluhovat dálkově, což 
což zjednodušuje ovládání jednotky.

Komfort pro veškeré požadavky

Priorita
režimu
chlazení

Priorita
režimu
vytápění

Priorita 
režimu přípravy

teplé vody

AUTO  
režim

DEZINFEKCE
režim

Nucená TV 
režim

ECO  
režim

DOVOLENÁ
režim

Tichý 
režim

Smart Grid a FV 

CLIVET EYE
Clivet Eye je monitorovací systém založený na cloudu, pro dálkovou správu
klimatizačních systémů řady APPLIED a RESIDENTIAL, jednotek pro vytápění,
rekuperaci a přípravu teplé vody pomocí chytrého telefonu, tabletu a PC.
Přínosy:

 ✓ zlepšení zákaznické péče,

 ✓ hloubková analýza na dálku,

 ✓ rychlejší reakce a intervence,

 ✓ monitoring provozu.

KLIMATICKÉ KORELAČNÍ KŘIVKY
V režimu vytápění i chlazení může uživatel použít bod nastavení nebo klimatickou
korelační křivku, čili jednoduše definovat dva provozní body. S touto standardní
funkcí si systém automaticky nastaví teplotu výstupní vody podle venkovní
teploty. 
Dojde-li v režimu chlazení ke zvýšení venkovní teploty, bod nastavení výstupní
teploty se automaticky sníží, což umožní zvýšení chladicího výkonu systému.
Rovněž dojde-li v režimu vytápění ke zvýšení venkovní teploty, bod nastavení
teploty se automaticky sníží, což umožní zvýšení topného výkonu systému.

REŽIM ECO
Pro podporu úspor energie, ovšem při zachování přijatelného komfortu, je zde
funkce režimu ECO. S ní je možné definovat v rámci běžného provozu období,
v němž je nutné zachovat podmínky maximálního pohodlí (např. pracovní doba
v kanceláři) a období, v němž je prioritou úspora energie (např. noční doba).
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POZORUHODNÉ TICHO

Speciální konstrukční prvky ELFOEnergy Storm EVO, kromě zvýšení účinnosti
jednotky, minimalizují úroveň jejího hluku a činí ji tak obzvláště tichou.
Aplikace vyžadující speciální pozornost vůči úrovni hluku, naleznou odezvu
ve 2 akustických konfiguracích této řady:

 ✓ Tichá: hladina hluku snížená o 6 dB

 ✓ Supertichá: hladina hluku snížená o 10 dB
Údaje o hlukových parametrech obou akustických konfigurací jsou k dispozici
v technickém bulletinu.

ROZŠÍŘENÝ PROVOZNÍ ROZSAH

ELFOEnergy Storm EVO, ve verzi tepelné čerpadlo a chladič kapaliny, nabízí
úplné řešení veškerých požadavků systému, v režimech vytápění, chlazení
a příprava teplé vody. 
Ve všech provozních režimech je široký provozní rozsah zaručen, a to pokud jde 
o venkovní teplotu i teplotu vyráběné vody.
Kompresor a výměníky jsou dimenzovány tak, aby zajistily nejlepší výkon. 
Například pro verzi tepelné čerpadlo umožní 80% výkonu při -7°C.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Tepelná čerpadla ELFOEnergy Storm EVO umějí vyrábět teplou vodu
až do venkovní teploty -15°C. 
Teplota výstupní vody dosáhne až 55°C i v letním období, kdy se venkovní
teplota pohybuje kolem 30°C. 
To umožňuje použití tepelného čerpadla po celý rok a jeho dokonalé přizpůsobení
systémům se sálavými panely i fan-coily v nových i rekonstruovaných objektech. 

Pro zajištění lepší účinnosti a tím i snížení provozních nákladů, díky zkušenosti
s monitorovanými systémy doporučuje Clivet definovat bod nastavení 
pro přípravu teplé vody mezi 48-50°C.

Heating DHW Cooling

AIR = Ambient temperature
WATER = Water outlet temperature

TAKÉ PRO NÍZKÉ TEPLOTY

Verze chladič kapaliny (WSAT-YES) je rovněž vhodná pro procesní chlazení,
kde lze díky funkci nízké teploty (Brine) společně s použitím glykolu vyrábět
chladnou vodu s teplotou až do -8°C.
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Modularita
Rychle se měnící svět si vyžaduje nová a inteligentní
řešení. To se pojí s požadavkem plynulého provozu
bez přerušování, kombinovaného se snadnou a rychlou
údržbou.
ELFOEnergy Storm EVO všechny tyto výhody nabízí, a to
díky unikátním řešením a modulární konfiguraci umožňujícím
jednoduché propojení všech jednotek.
Regulace může ovládat až 16 jednotek ELFOEnergy Storm 
EVO, ve skupinách po čtyřech.

 ✓ Zvýšená účinnost systému  
V modulární konfiguraci jsou plně využity hlavní prvky
energetické účinnosti ELFOEnergy Storm EVO.

 
Vezmeme-li v úvahu částečný provoz jediné jednotky
v konfiguraci 16 jednotek, je systém schopen snížit
celkový chladicí výkon až na 2%. Ve skutečnosti je každá
jednotka schopna dokonale přizpůsobit svůj výkon, díky 
pokročilému mikroprocesoru, který reguluje proces 
s optimální přesností.

 ✓ Vyšší spolehlivost 
Kromě spolehlivosti více kompresorů, chladivových 
okruhů, elektrických panelů a regulačních systémů, 
je možné přidat další jednotku jako bezpečnostní  
zálohu.  
V tomto případě je zaručen plný výkon, i když dojde 
k poruše jedné jednotky, která může být opravena
za provozu systému: každá z jednotek v této konfiguraci
může být schopná samostatného provozu.

 ✓ Zmenšené odstupové vzdálenosti 
Kompaktní design jednotek ELFOEnergy Storm EVO 
umožňuje zásadní zmenšení odstupových vzdáleností
mezi jednotkami v modulárních instalacích.

 ✓ Rychlá a snadná instalace  
Jednotky ELFOEnergy Storm EVO mají elektrické
zapojení z výroby, s rychlým připojením k další jednotce. 
To zaručuje podstatné zrychlení instalace.  
ELFOEnergy Storm EVO nabízí rovněž možnost přidání
dalších jednotek v případě zvýšení zátěže systému.
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COMPLIANT

ErP
2 0 2 1
COMPLIANT

A

4,08 SCOP

A

4,77 SEER

2,80

3,05 IPLV

COPR

Výhody sezónní účinnosti

Po většinu času pracují tepelná čerpadla a chladiče 
kapaliny v režimu pokrývajícím polovinu maximální tepelné 
zátěže stavby. Proto už není účinnost jednotky dána 
jediným pracovním bodem, ale sezónní účinností.

ELFOEnergy Storm EVO neodpovídá pouze směrnici
o ErP, ale o 50% překračuje minimální požadavky
této směrnice:

 ✓ Sezónní účinnost pro vytápění: SCOP ve třídě A++
(W35°C)

 ✓ Velmi vysoká účinnost i pro chlazení: SEER až 4,77

ERP VYHOVUJÍCÍ

ELFOEnergy Storm EVO vyhovuje Směrnici EU o ErP (Energy Related Products).
Ta obsahuje Nařízení Komice v delegované pravomoci (EU) č. 811/2013
(nominální topný výkon ≤ 70 kW v konkrétních referenčních podmínkách) 
a č. 813/2013 (nominální topný výkon ≤ 400 kW v konkrétních referenčních 
podmínkách). 

LEED VYHOVUJÍCÍ
ELFOEnergy Storm EVO splňuje požadavky LEED týkající se "Minimální 
energetické náročnosti" a "Základního zacházení s chladivem".

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

V důsledku vyšší účinnosti může ELFOEnergy Storm  EVO splňovat podmínky 
dotačních programů ve Vaší zemi.

Třída pro vytápění

TAX 
CREDIT

Třída pro chlazení

R32

 ✓ Ekologické chladivo s GWP (Global Warming Potential) o 70% nižším
než R410A

 ✓ Lepší výkon v nepříznivějších podmínkách

 ✓ Nižší objem chladiva v systému

 ✓ Vyšší součinitel přestupu tepla

Vyhovující
požadavky
pro všechny
modely
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18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
2337 2337 3190 3190 3190
1130 1130 1130 1130 1130
2152 2152 2155 2155 2155
800 800 800 800 800
800 800 800 800 800
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
580 580 780 780 780

18.2* 20.2* 25.2* 30.2* 35.2*
2337 2337 3190 3190 3190
1130 1130 1130 1130 1130
2152 2152 2155 2155 2155
800 800 800 800 800
800 800 800 800 800
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500

- - - - -
A

A2
B

B2

C

B1

A1

Výše uvedená data se vztahují ke standardní jednotce v uvedených konstrukčních konfiguracích. V případě jiných
konfigurací použijte technický bulletin.

* Předběžná data, modely budou k dispozici ve druhé polovině r. 2020

MODEL – WSAN-YES
A - Délka mm
B - Šířka mm
C - Výška mm
A1 mm
A2 mm
B1 mm
B2 mm
Provozní hmotnost kg

rozměry a odstupové vzdálenosti

POZOR! 
 Pro bezproblémový provoz jednotky je nezbytné dodržet 
bezpečnostní odstupy znázorněné barevnými ploškami.

MODEL – WSAT-YES
A - Délka mm
B - Šířka mm
C - Výška mm
A1 mm
A2 mm
B1 mm
B2 mm
Provozní hmotnost kg

18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
53,3 58,9 72,0 77,7 85,0
18,1 20,3 22,9 25,1 29,2
2,95 2,90 3,15 3,10 2,91
4,57 4,51 4,64 4,62 4,50
53,0 66,0 79,3 84,7 91,0
16,5 20,8 23,8 25,7 28,00
3,21 3,17 3,33 3,29 3,25

2
1

ROTAČNÍ INVERTOROVÝ SCROLLOVÝ INVERTOROVÝ
6889 6889 10333 10333 10333

400/3/50+N
65 65 66 67 67

A++ A++ A++ - -
3,93 3,91 4,08 4,07 4,06

18.2* 20.2* 25.2* 30.2* 35.2*
52,2 58,7 72,0 78,0 85,0
16,7 19,9 22,9 25,2 29,1
3,14 2,95 3,22 3,17 3,00
4,77 4,70 4,71 4,69 4,60

2
1

ROTAČNÍ INVERTOROVÝ SCROLLOVÝ INVERTOROVÝ
6889 6889 10333 10333 10333

400/3/50+N
65 65 66 67 67

MODEL – WSAN-YES
 �Chladicí výkon (EN14511:2018) (1) kW
Celkový příkon (EN14511:2018) (1) kW
EER (EN14511:2018) (1) -
SEER (4) -
 �Topný výkon (EN14511:2018) (2) kW
Celkový příkon (EN14511:2018) (2) kW
COP (EN14511:2018) (2) -

Počet kompresorů Nr
Chladivové okruhy Nr
Typ kompresorů
Standardní průtok vzduchu l/s
Standardní elektrické připojení V
Hladina akustického tlaku (3) dB(A)
Směrnice ErP (Energy Related Products)
ErP třída energie - PRŮMĚRNÉ podnebí - W35
SCOP - PRŮMĚRNÉ podnebí - W35 (4) -

technická data

MODEL – WSAT-YES
 �Chladicí výkon (EN14511:2018) (1) kW
Celkový příkon (EN14511:2018) (1) kW
EER (EN14511:2018) (1) -
SEER (4) -

Počet kompresorů Nr
Chladivové okruhy Nr
Typ kompresorů
Standardní průtok vzduchu l/s
Standardní elektrické připojení V
Hladina akustického tlaku (3) dB(A)

(1) Výpočet údajů dle normy EN 14511:2018 se vztahuje k následujícím podmínkám: 
Teplota vody ve vnitřním výměníku = 12/7°C; teplota venkovního vstupního vzduchu = 35°C

(2) Výpočet údajů dle normy EN 14511:2018 se vztahuje k následujícím podmínkám: 
Teplota vody ve vnitřním výměníku = 40/45°C. Teplota venkovního vstupního vzduchu 7 D.B. /6 (°C) 
W.B.

(3) Hlukové hodnoty odpovídají jednotce v plném zatížení, ve výpočtových zkušebních podmínkách.
 Hodnoty akustického tlaku odpovídají vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu jednotky v podmínkách 

volného pole. Měření dle UNI EN ISO 9614-2, s přihlédnutím k certifikaci EUROVENT 
8/1. Údaje odpovídají následujícím podmínkám: teplota vody ve vnitřním výměníku = 12/7°C;
teplota venkovního vzduchu = 35°C

(4) Výpočet hodnot dle nařízení EN 14825:2016

Výrobek je v souladu se směrnicí Erp (Energy Related Products). Ta obsahuje nařízení Komise
v delegované pravomoci (EU) č. 811/2013 (jmenovitý topný výkon ≤70 kW v konkrétních
referenčních podmínkách) a č. 813/2013 (jmenovitý topný výkon  ≤400 kW v konkrétních 
referenčních podmínkách).

*Předběžné údaje, modely budou dostupné od druhé poloviny r. 2020



Údaje v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou být výrobcem měněny bez předchozího upozornění. 
Reprodukování, ať už celku nebo části, je zakázáno. 
Clivet, v souladu s Nařízením č. 517/2014, informuje, že jeho výrobky obsahují fluorované skleníkové plyny nebo s nimi
pracují.



CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
info@clivet.it

www.clivet.com

PŘES 30 LET NABÍZÍME ŘEŠENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO POHODLÍ A KVALITY ŽIVOTA
ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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