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RAPAX V3
HMV készítő hőszivattyú
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HMV ELŐÁLLÍTÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL
A RAPAX széria ideális családi házak használati melegvíz előállításának felújításához, annak érdekében, hogy a 
HMV előállítás energiaigényét megújuló energiaforrásból tudják fedezni. Ez egy kiváló alternatívája a napenergia 
hasznosításának és használható olyan rendszerekben, amik úgy lettek kialakítva, hogy a HMV előállítást gáz nélkül 
oldják meg. 

KEVESEBB FOGYASZTÁS ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MŰKÖDÉS
A RAPAX széria vízmelegítői jelentősen csökkentik a környezet terhelését a tradicionális, gázos vízmelegítőkhöz 
képest. Egy hőszivattyúnak köszönhetően a levegő hőjét hasznosítják, mint ingyen energiaforrást, a használati melegvíz 
előállítására. Vezérlése képes egy csatlakoztatott napelemes rendszer esetén a termelt villamos áram maximális 
hasznosítására. A RAPAX 300 SOL V3 verzió kombinálható napkollektoros rendszerrel is a további energiafogyasztás 
csökkentés érdekében.

CSENDES ÜZEM
A RAPAX hőszivattyús HMV tároló nagyon alacsony zajszinten működik, ezért alkalmasak lakótérben történő telepítésre 
is.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS
Ezek a vízmelegítők telepíthetők fűtetlen terekbe is, például garázsba, mosókonyhába vagy raktárhelyiségbe; 
beszerelésük nem igényel jelentős munkát. Amennyiben a külső levegőt szeretnénk használni és/vagy a lehűlt levegőt 
a kültérbe szeretnénk kivezetni, a légtechnikai csövek és idomok szerelése a faláttörések elkészítése után egyszerűen 
elvégezhető.

KOMFORT
Ideális nagyobb családok számára. A HMV tároló kapacitása 270 liter. A melegvíz hőfoka egészen 62 °C-ig állítható.
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MŰKÖDÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZERREL

A RAPAX hőszivattyús HMV tároló 300 SOL V3 verziója úgy 
lett kialakítva, hogy napkollektoros rendszerrel is együtt tudjon 
működni. A napkollektoros rendszer a következő kiegészítők 
beépítésével képes teljes rendszert alkotni:
• Síkkollektorok;
• Csatlakozó készlet a síkkollektorokhoz (tartalmazza a 

légtelenítő készletet és szerelvényeket);
• Tartószerkezet a síkkollektorokhoz;
• Hidraulikai egység tágulási tartállyal és feltöltő folyadékkal 

a megfelelő működéshez.

.01 AZ INTEGRÁLT VEZÉRLŐ FUNKCIÓI

A megújult vezérlővel most még egyszerűbben tudja kezelni 
a hőszivattyút. A vezérlő segítségével bármikor megtekintheti 
és módosíthatja a HMV hőmérsékletét, a készülék be/ki 
kapcsolásainak időpontját, az energiafogyasztást kWh-ban, a 
szolár rendszer működési intervallumát (csak a RAPAX 300 
SOL V3 esetében), valamint a legionella baktériumok elleni 
védelmet.

RAPAX 300 V3 RAPAX 300 SOL V3

A 811/2013 ELD direktívának megfelelően, minden hőszivattyúhoz mellékeljük az előírás szerinti energiacímkét annak érdekében, hogy leendő ügyfeleink értékelhessék a termékeket. 

További információk és a címkék a termékekhez mellékelt dokumentációkban is megtalálhatók, valamint az immergas.hu weboldalunkon.

FŐBB JELLEMZŐKFŐBB
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TELEPÍTÉS LEVEGŐCSÖVEK NÉLKÜL 
FŰTETLEN TEREKBEN (térfogat > 20 m3)

Jó megoldás lehet garázsban vagy 
mosókonyhában. Mosókonyha esetén 
az előnye a helyiség párátlanítása és 
a hulladékhő újrahasznosítása, ami 
mosógépekből és szárítógépekből 
származhat.

TELEPÍTÉS FŰTETLEN HELYEKEN
(térfogat > 20 m3) KIVEZETŐ CSŐVEL

Ebben az esetben beszellőző nyílásokat kell 
kialakítani és megfelelő faláttörés szükséges 
a használati útmutató előírásai szerint.

TELEPÍTÉS FŰTÖTT VAGY FŰTETLEN 
TÉRBEN, 1 KIVEZETŐ CSŐVEL ÉS 1 
FRISSLEVEGŐ BEVEZETŐ CSŐVEL 
(helyiségtől független üzemmód)

A levegő-vezetékek maximális hosszának 
meg kell felelnie a használati útmutatóban leírt 
értékeknek. Fontos, hogy a párakicsapódás 
elkerülése végett legalább 160 mm-es 
szigetelt csővezetéket kell használni, valamint 
mindkét csővezeték végén szellőzőrács 
felszerelése szükséges, hogy elkerüljük az 
idegen testek (szennyeződések) bejutását.

A hőszivattyú telepítéséhez szükséges egy 
16 A-es három-pólusú megszakító és egy 
30 mA-es földelés, ami nem a RAPAX V3 
tartozéka.

.03

.04

.05

TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK   ÉGEK   
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Hőszivattyú árlista 2020 - Érvényes 2020.08.01-től visszavonásig! A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Rapax 300 V3 Rapax 300 Sol V3

X 304 mm 462 mm

Légcsatorna nélküli konfiguráció Légcsatornázott konfiguráció

Légcsatorna nélküli konfiguráció Légcsatornázott konfiguráció

FŐBB MÉRETEKFŐBB

Könyökidomok 
száma

A csövek* teljes 
hossza a levegő 
kimenettel és 
bemenettel a falra 
szerelve

0 könyökidom 8 m

1db 90° könyökidom 
illesztés

7 m

2 db 90° könyökidom 
illesztés

5 m

* félmerev csövek

Alkalmazható csőhosszak 160mm 
átmérőjű csövekhez

A kiegészítőkkel és elvezetéssel kapcsolatban, 
további adatokat a 37. oldalon lévő táblázatban 
találhat. Az alkalmazható átmérők tekintetében 
keresse ügyfélszolgálatunkat.

 Csatlakozási méretek:

 AC  - Használati melegvíz 3/4 "
 AF  - Használati hidegvíz 3/4"
 MP - Solar fűtő csőkígyó előremenő  1"(Rapax 300 Sol V3 esetén)
 RP  - Solar fűtő csőkígyó visszatérő 1" (Rapax 300 Sol V3 esetén)

 SC - Kondenzvíz kifolyó  20

 RC - Cirkulációs csonk 3/4" (Rapax 300 Sol V3 esetén)
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Hőszivattyú árlista 2020 - Érvényes 2020.08.01-től visszavonásig! A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Műszaki táblázat Mértékegység RAPAX 300 V3 RAPAX 300 SOL V3

Hőszivattyú névleges teljesítménye W 1650 1650

Hatásfok (átlagos hőmérséklet mellett)* % 112 111

Hatásfok (melegebb hőmérséklet mellett)* % 133 130

Elektromos fűtőpatron teljesítménye W 1600 1600

Kompresszor teljesítmény felvétele W 700 700

Tápfeszültség V/Hz 230/50 230/50

Működési hőmérséklethatár min/max °C -5 / +43 - 5 / +43

Használati melegvíz hőmérséklet °C 50 - 62 50 - 62

Tároló térfogata liter 270 270

Maximális nyomás bar 8 8

Tömeg víz nélkül kg 92 92

Hidraulikai és egyéb kiegészítők
RAPAX 
300 V3

RAPAX
300 SOL V3

Rendelési kód Nettó listaár

7 bar-os biztonsági szelep + 12 literes tágulási tartály készlet 3.025231 63 500 Ft

Induló idom levegő vezető rendszerhez - 160 mm 3.025232 8 000 Ft

Toldócső levegő vezető rendszerhez - 160 mm / 0,5 m 3.024659 13 900 Ft

Toldócső levegő vezető rendszerhez - 160 mm /   1 m 3.024516 22 000 Ft

Ív levegő vezető rendszerhez - 160 mm 87° 3.024517 12 900 Ft

Ív levegő vezető rendszerhez - 160 mm 45° 3.024518 11 300 Ft

Hőszigetelő készlet levegő bevezető / kivezető rendszerhez ( 1 pár: 2db 87°, 2db 1m-es csőre)) 3.027545 23 700 Ft

* (812/2013/EU szerint)

Műszaki jellemzők Mértékegység RAPAX 300 V3 RAPAX 300 SOL V3

Nettó listaár 639 000 Ft 685 000 Ft

Rendelési kód 3.030072 3.030073

Tömeg (víz nélkül) kg 92 92

Zománcozott acél HMV tároló űrtartalma l 270 263

Hőszigetelés vastagsága mm 38 38

Hőveszteség (7 °C-os levegő hőmérséklet esetén) kW 0,039 0,039

COP (15 °C-os levegő hőmérséklet esetén) 3,61 3,44

COP (7 °C-os levegő hőmérséklet esetén) 2,72 2,72

Használati melegvíz mennyiség hőszivattyús fűtés esetén (62 °C) l 520 520

Használati melegvíz mennyiség elektromos fűtés esetén (62 °C) l 440 440

Korrózió elleni védelem Magnézium anód Magnézium anód

Maximális használati víznyomás bar 8 8

Elektromos tápfeszültség V - Hz 230-50 230-50

Maximális elektromos teljesítmény-felvétel W 2300 2300

Hőszivattyú névleges teljesítmény-felvétele W 525 525

Hőszivattyú maximális teljesítmény-felvétele W 665 665

Elektromos fűtőpatron névleges teljesítménye W 1800 1800

Hőszivattyú által előállított HMV hőmérséklet beállítási tartománya °C 50°C -tól  62 °C-ig 50 °C-tól  62 °C-ig

Környezeti hőmérséklet tartománya °C - 5 °C-tól 43 °C-ig - 5-°C-tól 43 °C-ig

Hőszivattyú névleges teljesítménye (15 °C-os levegő hőmérséklet esetén) W 1650 1650

Ventilátor légszállítása (légcsatorna nélkül)
1-es fokozat
2-es fokozat

m3/h
m3/h

310
390

310
390

Maximális nyomásesés a légcsatorna körben teljesítmény 
csökkenés nélkül

Pa 25 25

Hűtőközeg R513A R513A

Hűtőközeg tömege g 860 860

Hangnyomásszint 2 m távolságra (légcsatorna nélkül) dB(A) 53 53

Hőszivattyú felfűtési ideje (15°C -ról 51°C -ra 15 °C-os levegő hőmérséklet esetén) h 7,5 7,5

A fenti adatok a következő állapotok teljesülése esetén érvényesek:

• előremenő használati melegvíz hőmérséklet /levegő hőmérséklet 30°-35°C / 7°-6 °C és 40°-45 °C / 7°-6 °C

• hűtési vízhőmérséklet/levegő hőmérséklet 12°-7 °C / 35 °C és 23°-18 °C / 35 °C

MŰSZAKI ADATOK   

0 SOL V3

000 Ft

ATOK   
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INSPIRÁLÓ MEGÚJULÁS
MINDIG MEGBÍZHATÓ, HATÉKONY, NAPRAKÉSZ ÉS ELÉRHETŐ 

Az Immergas több mint 50 éves, a gázkazánok terén szerzett gyártói tapasztalatát és a megújuló energiaforrások 

kiaknázásának lehetőségeit arra használja fel, hogy komplett rendszereket állítson össze. 

Célunk, hogy megoldásaink a felhasználók és az üzemeltetők igényeit teljes mértékben kielégítsék és a lehető 

leggazdaságosabb működést eredményezzék. Mindezt úgy, hogy a környezetünket a legkisebb mértékben terheljük.

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET ÉS SZERVIZKÖZPONT

Az Immergas Hungária Kft., mint magyarországi leányvállalat, nem csak a termékek kereskedelmével foglalkozik, hanem 
teljes körű műszaki hátteret biztosít, valamint az országos szervizhálózat folyamatos képzését és irányítását is ellátja.

• a Felhasználók tájékoztatása, illetve vásárlás előtti segítése a legjobb döntés érdekében;
• Tervezők és Kivitelezők munkájának támogatása, tervek átnézése, méretezési feladatok segítése;
• az 5 éves gyári jótállás biztosítása; 
• eredeti Immergas alkatrészek biztosítása a feljogosított Szakszerviz hálózat részére;
• igényesen végzett javítási és karbantartási munkák érdekében rendszeres továbbképzések biztosítása;
• szükséges engedélyek, magyar nyelvű leírások és tervezési segédletek rendelkezésre bocsátása.

SZOLGÁLTATÁS
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IMMERGAS SPA - ITALY

CERTIFIED COMPANY

UNI EN ISO 9001:2000

Gázkészülékek és tartozékaik tervezésének, 
gyártásának és az értékesítés utáni 
szolgáltatásainak minősítésére.

Immergas Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
Tel. +36 24 525 800
Ügyfélszolgálat: +36 80 990 960
www.immergas.hu

Minden Immergas készülék a vonatkozó EU előírásoknak és szabványoknak maradéktalanul megfelelve lett kifejlesztve és legyártva a maximális üzembiztonság érdekében. A kazán 
élettartama alatt a teljesítményt külső tényezők befolyásolják, például a víz keménysége, az égéshez szükséges levegő szennyezettsége, a rendszer vízkövesedés stb. A kiadványban 
szereplő műszaki adatok a helyi előírásoknak megfelelően szabályosan szerelt új termékekre vonatkoznak. Megjegyzés: Javasoljuk a rendszeres karbantartást!


