
Ce este o pompă de căldură?
Definiție tehnică: Pompa de căldură este un dispozitiv cu ajutorul căruia se poate transporta căldură de la o
locație ("sursă") la o altă locație ("schimbător de căldură") folosind lucru mecanic, de obicei în sens invers
direcției naturale de mișcare a căldurii. Majoritatea pompelor de căldură sunt folosite pentru a “muta” / extrage
căldura de la o sursă cu temperatură mai mică la un mediu cu temperatură mai mare.

Altfel spus, o pompă de căldură reprezintă un
sistem de înaltă eficiență (clasificat cf U.E. în
categoria produselor de “energie regenerabilă”
ecologice, eficiente) pentru încălzirea (răcirea)
casei și producere apa caldă menajeră

De fapt, pentru fiecare kWh de energie primară absorit, o pompă de căldură poate oferi
mai mult de 4 kWh de energie utilă cu un coeficient de performanță COP mai mare de
400% în schimb performanța unui sistem de încălzire de buna calitate poate atinge 95%.
Toate acestea înseamnă că, spre deosebire de pompa de căldură, sistemele de încălzire
consumă mai mult energie decât energia pe care o oferă sub formă de căldură.

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83ldur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucru_mecanic


Ciclu de funcționare pompă de caldură:

- Vaporizator: schimbator de caldura freon/apa (freonul cedeaza caldura apei), Compresor , Condensator, Vana de laminare (expansiune), Vana cu 4 cai = inverseaza
ciclul frigorific



COP (Coefficient Of Performance)
Exprimă eficiența pompei de caldură în modul de încălzire

EER (Energy Efficiency Ratio)
Exprimă eficiența pompei de caldură în modul de răcire

EER = Puterea de răcire furnizată(W) / Puterea electrică pentru 
răcire (consumată) (W)

COP = Puterea termică furnizată pe încălzire (W) / Puterea 
electrică pt încalzire (consumată) (W)

Exemplu:
O pompă de căldură cu un COP de 4,13 furnizează 4,13 unitatăți de căldură pentru 
fiecare unitate de energie electrică ce a fost consumată (adică 1 kW electric consumat 
furnizează 4,13 Kw energie termică). 

COP / EER



Pompe de căldură aer-apă

Monoblock
1. O singura unitate (externa) 
2. Inauntru “se duce” agent termic => instalare facila
(instalator “termist”)
3. Pericol de inghet, obligatoriu antigel in instalatie!!

Split
1. Doua unitati (U.E + U.I / hidrokit)
2. Inautru “se duce” freon, legatura intre U.E si hidrokit = 
tevi refrigerant=> instalator specialist frigotehnica
3. Fara pericol de inghet, partea hidraulica este in interior 

Apa rece

Apa calda
Apa receApa calda

Hydro unit

Ref. pipe



Unde se folosesc?
În aplicații variate de încălzire (producere ACM – boiler special) / racire pt locuințe sau clădiri rezidențiale / de birouri etc., având 
sisteme de încălzire cu temperatură joasă (încălzire în pardoseală și/sau ventiloconvectoare, chiar si radiatoare).

- Unde nu există posibilitatea de racordare le rețeaua de gaz metan

- Unde se dorește eficiență energetică, folosirea energiei regenerabile, randament, confort crescut ….

- Unde este buget 

LIMITE DE FUNCȚIONARE

Plaja larga: temperaturi exterioare de la -20°C (-25°C) la +43°C (46°C)

Încălzire

Temperatură apă 25 ÷ 55°C

Temperatură aer ext. -20/25 ÷ 35°C

Răcire

Temperatură apă 7 ÷ 25°C

Temperatură aer ext. 10 ÷ 46°C



Pompe de căldură

• Monobloc: - AUDAX (doar o unitate exterioara si un controller interior)

- 3 modele monofazate (6, 8 si 12 kW)

- 3 modele trifazate (16, 18 si 21 kW)

• Split: MAGIS PRO - compusa din unitate exterioara si unitate interioara (hydrokit / hidrobox)

- 3 modele monofazate (5, 8 si 10 kW)

• Hibrid: MAGIS COMBO 
Sistem hibrid compus din pompa de caldura si centrala murala in condensatie

2 game: 

- MAGIS COMBO (preparare ACM instant)

- MAGIS COMBO PLUS (fara ACM instant)



Pompe de căldură aer-apă 

MODEL pompa caldura
Incalzire

kW
Racire

kW COP EER

Monoblock

AUDAX TOP 6 ErP 5,76 4,73 4,28 3

AUDAX TOP 8 ErP 7,16 5,84 3,97 2,98

AUDAX TOP 12 ErP 11,86 10,24 3,95 2,96

AUDAX TOP 18 ErP 17,14 14,88 4,1 3,87

AUDAX TOP 21 ErP 21,1 18,58 4,1 3,8

Split 6 - 12kW

MAGIS PRO 6 ErP
5,8 4,9 4,53 2,62

MAGIS PRO 8 ErP
7,71 5,33 4,08 2,41

MAGIS PRO 12 ErP
9,7 7,31 4,09 2,38

Split Hibrid
5-10 kW

+ centrala 
condensatie

Pompa Caldura Incalzire
kW

Racire
kW COP EER

U.I
centrala

condensatie

Incalzire
kW Putere kW 

(mod ACM)

Debit ACM
continuu
(∆t 30 °C)

MAGIS COMBO 5 5,8 4,9 4,53 2,62

cu ACM 24 27,3 13,1MAGIS COMBO 8 7,71 5,38 4,08 2,41

MAGIS COMBO 10 9,7 7,31 4,09 2,38

MAGIS COMBO 5 PLUS 5,8 4,9 4,53 2,62

fara ACM 24 - -MAGIS COMBO 8 PLUS 7,71 5,38 4,08 2,41

MAGIS COMBO 10 PLUS 9,7 7,31 4,09 2,38



AUDAX – pompă de căldură monobloc

O singură unitate – montaj exterior
Panou de comandă și control  – montaj interior

INSTALARE UȘOARĂ și RAPIDĂ
CONSUM REDUS și SILENȚIOZITATE MARE
INTERFAȚĂ PRIETENOASĂ: panoul de comanda digital nu afiseaza doar diagnosticele de functionare ci poate servi si ca termostat
saptamanal pentru gestionarea incalzirii/racirii. Conectare usoare (2 cabluri BUS pt informative si 2 cabluri alimentare direct la U.E)
Panoul de control permite:  
- Setarea temperaturii ambientale (mod Confort / Economic)
- Setarea programelor orare si curbei climatice (incalzire / racire)
- Afisare coduri eroare



Caracteristici generale:

- Compresor dublu rotativ (twin-rotary) inverter - BLDC twin
rotary inverter – fiabilitate crescută, consum redus de energie,
functionare fara vibratii indiferent de conditiile de operare,
izolatie acustica cu materiale fonoabsorbante de ultima
generatie,

- Taboul comandă și control cu multiple funcționalități

- Preincarcat cu Refrigerant R410A

- Circuit frigorific: compresor, vană electronică de laminare,
schimbător de caldură in placi freon/apă, vană 4 căi (ciclu
reversibil)

- Ventilator (sau două ventilatoare) cu viteză (rotatie) variabilă cu
3 elice având design inovativ – asigură o distribuție a aerului mai
eficientă

- Pompă de circulație cu consum redus și fluxostat (check- flow =
debit suficient de apă) – pentru o funcționare corectă.

- Vas expansiune

- Supapă siguranță (3 bari)

- Include filtru Y, suporți antivibranți, racord evacuare condens

- Dezaerator



AUDAX TOP ErP – componente principale

Brushless DC fan motor

Twin Rotary Compressor 
with Brushless DC motor

DC Inverter

R-410A

GMC controller
Schimbator caldura
Freon/apa

Pompa circ

Vas expansiune

Sensors monitoringPulse Modulate valve







Exemplu circuit hidraulic – schema montaj

1. Robineti
2. Filtru (standard provided)
3. Manometru (not supplied)
4. Robinet de umplere
5. Robinet de golire

6. Aerisitor
7. Vana cu 3 cai
8. Boiler (DHW tank)
9. Sistemul de incalzire



AUDAX TOP ErP



Distanțe minime de montaj



Pentru a garanta o buna inertie termica a sistemului de incalzire este 
necesar a avea cel putin 6 litri de apa pentru fiecare kW.

Pentru  a avea o functionare corecta a sistemului si un confort ridicat 
pt utilizar este recomandat a avea in sistem cel putin 10 litri de apa 
pentru fiecare kW.  

Continut minim de apa
[ l ]

Continut min. de apa 
recomandat

[ l ]

AUDAX 6 36 60

AUDAX 8 48 80

AUDAX 12 72 120

AUDAX 16 96 160

Funcționare corectă



MAGIS PRO– pompă de căldură SPLIT

MAGIS PRO sunt pompe de caldura, aer apa,

SISTEM SPLIT, avand o unitare externa (condensing unit) si o
unitate interna (Kit-ul hydronic).
Sufixul PRO indica faptul ca sunt echipamente ce trebuie montate de
personal calificat / specializat care va face conexiunile pe partea de
refrigerant dintre unitatile externa si interna.
Circuitul de apa (hydronic kit) este montat interior, excluzandu-se
astfel orice posibilitate de inghet, ceea ce face pompele de caldura
MAGIS PRO solutia ideala pentru aplicatii de incalzire in zone
foarte reci.
Pompele de caldura MAGIS PRO sunt complet echipate pot fi
folosite in aplicatii "stand-alone" pentru incalzire/racire si producere
ACM cat si integrate in sisteme complexe.



Cum funcționează?

Unitate externa
Condensator

Modul
Hidronic
(hidrokit)

Apă
Max. 55°C

Sistemul de 
incălzireRefrigerant

La MAGIS PRO – pompă de caldură sistem split, față de AUDAX (monobloc), modulul
hidraulic este separat de unitatea condensantă.

Conexiunea dintre hidrokit (unitatea interna) si unitatea condensantă (externă) se
face prin tevi cu refrigerant (freon R410A).



Limite de funcționare

RĂCIRE

Temperatură apă 7 ÷ 25 °C

Temperatură exterioară 10 ÷ 46 °C

ÎNCĂLZIRE

Temperatură apă 25 ÷ 55 °C

Temperatură exterioară -20 ÷ 35 °C







MAGIS PRO – caracteristici / componente principale

➢ monofazate 5-8-10 kW
➢ Functionare reversibila (incalzire / racire)
➢ Tehnologie inverter
➢ Preincarcata cu freon (R410A)
➢ Unitatea externa:

- Compresor dublu rotativ 
- Inverter 
- vana cu 4 cai 
- vana electronica de expansiune
- evaporator (lamele din AL) si ventilator 

Modulul hidronic include:

- Grup hidraulic compact
- Panou de comanda
- Pompa circulatie modulanta
- Vas expansiune(12 lt.)
- Schimbator 48 placi (R410A/apa)
- PCB integrata pregatita pt control 2 zone
- Vana 3 căi deviatoare pt ACM (boiler) 
- Supapa siguranta 3 bar
- Aerisitor 
- Rezistenta 3 kw (optional) 



Componente principale

Vas expansiune (12 lt.)

SCP R410A/apa – 48 plșci

Aerisitor

Colector

Debitmetru

Pompa circ. modulantă
UPM3 7m.

Vana 3 cai (ACM)

Supapa siguranta 3 bar

Transformator si placa de 
comunicatie

Rezisenta electrica 
3 kW (optional)



Racorduri

R410A connections

Racordurile hidraulice cu robineti de izolare si filtru Y (livrare standard) 



Tastă:

1 – Mod de operare(iarnă/răcire/vară/stand-by/off) / confirmare paremetrii

2 – Selectie Meniu

3 - Reset si Escape menu

4 – Temperatură ACM (Domestic hot water temperature selection)

5 – Temperatură încălzireHeating system temperature selection

6 - Presostat

Tablou de comandă

13 2

4 5

6



Conexiuni electrice

High voltage
Ieșiri / comandă

Low voltage
Intrări / semnale

Îndepartând panoul frontal avem acces la toate legăturile electrice (regletele de conexiuni).



Conexiuni electrice

Vană deviație Vară / Iarnă

Pompă Circulație - Zona 2

Pompă Circulație - Zona 1

Vană amestec (3 căi) - Zone 2

Photovoltaic contact

Audax PRO disable contact

Rezistență electrică pentru ACM
DHW integration resistance activation
(220V)



Conexiuni electrice

Sondă externă

Senzor ACM (boiler)DHW probe (remove R8)

Humidity probes zones 1 and 2 

CARV2 zones 1 and 2

BUS connections Audax PRO (U.E)

Dehumidifiers zones 1 and 2

BUS connection cu alte echipamente IMMERGAS

Termostate de cameră zona 1 și 2

Sonda “Puffer” (System hot water tank)

Senzor zona 2 (mixed)



MAGIS PRO – exemplu instalatie



Distanțe minime de montaj



Conducte cu Refrigerant

LimiteGeometrice Audax PRO 5 Audax PRO 8/10

A ≤ 30 m ≤ 50 m

H1 ≤ 20 m ≤ 30 m

H2 ≤ 20 m ≤ 15 m

Niciodată nu depășiți lungimile maxim admise ale țevilor cu refrigerant



Pompa de căldură 
hibrid MAGIS COMBO

• MAGIS COMBO este ultimul pas în evoluția sistemelor “split” IMMERGAS.

• Este un aparat compus dintr-o unitate interioară (cu cazan cu
condensare + modul schimbător de căldură hidraulic cu circuit de
refrigerare) și o unitate exterioară.

• MAGIS COMBO permite alegerea între diferitele opțiuni oferite, în funcție de
cerințele de instalare:

• Este o POMPĂ DE CĂLDURĂ HIBRID, cu cazan mural cu condensare și
pompă de căldură tip split.



Caracteristici principale

• Pompa de căldură hibrid este alcătuită
dintr-un cazan cu condensare cu 27,3
kW (ACC) / 24 kW (încălzire) cu modul
hidraulic integrat care gestionează
schimbul de energie între circuitul
gazului refrigerant și sistemul de
încălzire/răcire și o unitate exterioară
de condensare; disponibilă în 2 versiuni
(Combi și Plus).

• Grupul hidraulic și schimbătorul de căldură
apă/gaz refrigerant sunt instalate în
interiorul unității interioare a MAGIS
COMBO, pentru a gestiona energia
provenită de la cazan și de la unitatea
exterioară de condensare.

• Electronică inteligentă, care decide ce
generator va fi activat (fără Regulator de
Sistem)



• Unitatea interioară a MAGIS COMBO este

combinată cu o unitate de condensare

exterioară (monofazată de 5, 8 sau 10 kW)

• Unitatea interioară poate funcționa și

singură, permițând instalarea unității

exterioare de condensare într-o a doua fază.

• Soluția reprezintă un sistem combinat

pentru încălzire, răcire și preparare de

ACC, proiectat pentru instalații rezidențiale;

cazanul cu combustibil gazos asigură

acoperirea vârfurilor de solicitare energetică.



Modele

MAGIS COMBO 
(versiune instantanee)

MAGIS COMBO 5

MAGIS COMBO 8

MAGIS COMBO 10

MAGIS COMBO PLUS 
(versiune preechipată 

pentru un boiler extern
pentru ACC)

MAGIS COMBO 5 PLUS

MAGIS COMBO 8 PLUS

MAGIS COMBO 10 PLUS



Specificații tehnice – pompă de căldură 



Specificații tehnice – centrală în condensație



Vană de gaz pneumatică

Modul de 
condensare 

Isothermic 3+1

Grup hidraulic Grundfos ICHS 
cu schimbător cu 14 plăci: 

încălzire + ACC (pe partea 
de cazan)

Vană de gaz 
Honeywell PX42

Pompă Grundfos 
UPM3 60 W 15-75: 

pe partea de 
pompă de căldură

Schimbător de căldură 
cu 48 plăci R410A/apă

Versiunea instantanee

Trafo aprindere

Transformator

MAGIS COMBO – componente (unitatea interioară )



Schimbător R410A–apă

Schimbător cu 48 plăci
R410A/apă

Racordurile unității 
exterioare

3/8’’ și 5/8’’



MAGIS COMBO PLUS – componente (unitatea interioară)

Grup Grundfos ICHS

Pompă PWM UPM3 7 
m.c.a.: încălzire + 

ACC (partea de 
cazan)

Pompă Grundfos UPM3 60 W 
15-75: partea de încălzire 
– pompă de căldură (în 

acest caz și pentru 
prepararea ACC)

Vană cu 3 căi G 1’’
(pt. prepararea ACC cu aju-

torul pompei de căldură)

Debitmetru

Schimbător de căldură 
cu 48 plăci R410A/apă

Modul de 
condensare 

Isothermic 3+1

Trafo aprindere

Transformator

Vas expansiune 10 
litri (nu este figurat)

Vană de gaz 
Honeywell PX42



• Integrare «avansată» a generatorului cu avantajele instalării și reducerea
tuturor dimensiunilor, comparativ cu soluțiile similare “do it yourself”;

• Versiunea PLUS maximizează % de RES și pentru prepararea ACC, utilizând
pompa de căldură;

• Circuitul de apă este protejat în totalitate de îngheț, deoarece este instalat în
interiorul clădirii (în aplicațiile interioare, nu este necesar să se adauge lichid
antiîngheț) ➔ ideal pentru zonele reci;

• Logică de activare “deșteaptă“ a generatoarelor (cazan/pompă de căldură),
integrată în electronică (până la 2 zone fără Regulator de Sistem, cu ușurință la
conectarea electrică);

• Unitate interioară compactă, integrând cazanul cu condensare și modulul
schimbător hidraulic.

Principalele avantaje ale produsului


