
Powietrze-woda
Pompa ciepła



Zwiększająca się emisja CO₂ oraz innych 
gazów cieplarnianych jest jedną z 
głównych kwestii dotyczących ochrony 
środowiska.

Unia Europejska deklaruje redukcję 
emisji CO2 oraz innych gazów 
cieplarnianych o 20% do 2020r.

Pompy ciepła powietrze woda uważane 
są za odnawialną energię w porównaniu 
do systemów grzewczych opartych 
na paliwach kopalnych lub energii 
elektrycznej.

Uważane są obecnie jako idealne 
rozwiązania do ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Produkcja ciepła dla celów 
mieszkaniowych przy wykorzystaniu 
gazu, oleju lub elektryczności przyczynia 
się do wzrostu emisji CO₂ do atmosfery. 
Dodatkowo, tradycyjne systemy 
grzewcze są mniej wydajne co wpływa na 
zwiększenie kosztów eksploatacji.

Estia - pompa ciepła powietrze woda 
Toshiba jest idealnym rozwiązaniem 
zwiększającym wydajność energetyczną 

(COP), przy wykorzystaniu powietrza 
jako źródła energii. To kompletny system 
zaprojektowany w celu zapewnienia 
odpowiedniej temperatury w 
pomieszczeniach, dostarczenia ciepłej 
wody użytkowej oraz, jako dodatkowa 
korzyść, możliwość klimatyzowania w 
cieplejszych porach roku.

System Toshiba jest w stanie obsługiwać 
dwie niezależne strefy. To rozwiązanie 
daje możliwość dostarczenia wody 
różnym odbiornikom w różnych 
temperaturach do 55 °C.

Nowa technologia pozwala zwiększyć 
oszczędność energii, a niezawodność 
Toshiba jest gwarancją długiej 
eksploatacji.

Inżynierowie firmy Toshiba w ostatnich 
latach opracowali i opatentowali 
przełomowe rozwiązania technologiczne 
takie jak, podwójna sprężarka rotacyjna 
oraz system sterowania IPDU Inwerter, 
który doprowadził do znaczących 
oszczędności energii oraz wzrostu 
wydajności.

System ogrzewania i chłodzenia przyszłości!
Krok w stronę redukcji zanieczyszczeń oraz emisji CO₂
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1. Jednostka zewnętrzna

2. Moduł wewnętrzny

3. Zbiornik ciepłej wody użytkowej

4. Zbiornik wyrównawczy *

5. Zawór mieszający *

6. Czujnik temperatury

7. Ciepła woda użytkowa 

8. Sterownik z programatorem tygodniowym

9. Ogrzewanie podłogowe *

10. Grzejnik *

11. Klimakonwektor *

12. Sterownik pomieszczeniowy.

*dostarczane lokalnie

Jednostka zewnętrzna (jedna i trzy fazy)
Toshiba posiada długoletnie doświadczenie w 
produkcji pomp ciepła powietrze-powietrze. 
Ta niezawodna i wielokrotnie nagradzana 
nowoczesna technologia inwerterowa oraz 
podwójna sprężarka rotacyjna DC
znalazła zastosowanie w nowych pompach 
ciepła powietrze-woda. 
Pompy ciepła są dostępne zarówno w wrsji 1 jak 
i 3-fazowej o zakresie mocy  do 16kW.

Moduł wewnętrzny
Wysoko wydajny płytowy wymiennik ciepła 
otrzymuje optymalną ilość czynnika, aby 
wyprodukować ciepłą wodę o niskich lub 
średnich parametrach (20-55°C) oraz zimną 
wodę (10-20°C). Dodatkowo nagrzewnica 
(3, 6 lub 9 kW jako opcja) wspomaga pracę 
urządzenia w skrajnych warunkach. Moduł 
hydrauliczny scala zaawansowaną kontrolę 
temperatury wody, aby umożliwić optymalną 
dystrybucję do odbiorników i zbiornika ciepłej 
wody użytkowej.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Sterownik z programatorem tygodniowym

Wykonany ze stali nierdzewnej zbiornik Estia 
został specjalnie przystosowany do produkcji 
ciepłej wody użytkowej. Osiągi całego systemu 
są zoptymalizowane dzięki zintegrowanemu 
współosiowemu wymiennikowi ciepła, który 
używa ciepłej wody wyprodukowanej przez 
pompę ciepła, zaś zaawansowany układ kontroli, 
steruje grzałką elektryczną w przypadku 
dodatkowego zapotrzebowaniana ciepłą 
wodę. To rozwiązanie redukuje koszty energii 
elektrycznej oraz gwarantuje stały poziom 
ciepłej wody użytkowej.
Trzy wielkości zbiorników (150, 210 lub 
300 litrów) spełnią oczekiwania wszystkich 
domowników.

Zarządza dystrybucją ciepłej wody pomiędzy 2 
strefy temperaturowe i zbiornikiem ciepłej wody 
użytkowej.
Wbudowany układ logiczny zbiera sygnały 
z czujników, reguluje temperaturę wody i 
optymalizuje zużycie energii elektrycznej. 
Ponadto urządzenie posiada ochronę 
przeciwbakteryjną, która zapobiega rozwojowi 
drobnoustrojów w zbiorniku.
Prosty w obsłudze sterownik jest zintegrowany 
z modułem hydraulicznym. Dzięki dużemu 
i dokładnemu wyświetlaczowi użytkownik 
ma możliwość kontroli wszystkich głównych 
parametrów systemu oraz dzięki programatorowi 
tygodniowemu dopasować jego pracę do 
indywidualnych potrzeb.

Dodatkowy sterownik może być umieszczony 
bezpośrednio w części mieszkalnej pozwalając 
na natychmiastowy dostęp do ustawień żądanej 
temperatury powietrza w pomieszczeniu.
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Korzyści

Najlepsza sprawność energetyczna w swojej klasie - COP do 4.77*

Jeden system, wiele 
zastosowań

Właściwa temperatura we 
właściwym czasie

Prostota instalacji Świadomi odpowiedzialności 
za Środowisko

Z najlepszym COP w swojej klasie, pompy ciepła Estia dostarczają więcej ciepła przy mniejszym 
zużyciu energii.
Estia wykonana jest z elementów najwyższej jakości, które przyczyniają się do wyjątkowej 
energooszczędności. Technologia inwerterowa pozwala na wyprodukowanie odpowiedniej ilości 
energii cieplnej wykorzystując do tego minimalną ilość energii elektrycznej.
Temperatura ciepłej wody jest również optymalizowana dzięki zaawansowanemu sterownikowi 
Toshiba i dostosowywana do temperatury zewnętrznej. W przypadku ocieplenia, pompa 
ciepła automatycznie zmniejsza temperaturę aby dopasować zapotrzebowanie do panujących 
warunków zewnętrznych. Ten sam układ logiczny pozwala również przewidywać wzrost 
zapotrzebowania na ciepło ze względu na pogorszenie warunków atmosferycznych; całkowity 
system zarządzania temperaturą gwarantuje najlepsze warunki komfortu.
Wszystkie te oszczędności mają pozytywny wpływ na indywidualny rachunek za energię oraz 
globalne ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery.

Pompy ciepła Estia mogą być użyte w 
kombinacji z różnymi odbiornikami: istniejące 
grzejniki, ogrzewanie podłogowe
lub klimakonwektory.

Estia może produkować wodę o różnych 
parametrach dla kilku zastosowań 
jednocześnie. 
Pompy ciepła Estia firmy Toshiba pracują bez problemów przy 
niskich temperaturach zewnętrznych do -20 °C w zimie 
i do 43 °C w lato.
System ma wbudowane unikalne zabezpieczenie anty 
zamrożeniowe. Dla krajów w którym panują niskie temperatury, 
proponuje się nowy zakres jednostek zewnętrznych 
(HWS-*** 3H8R-E) z dodatkową taśmą grzejną na tacy skroplin, 
aby nie dopuścić do gromadzenia się lodu podczas niskich 
temperatur na zewnętrz.

Szybki i łatwy montaż. Moduł hydrauliczny 
może być bezpiecznie instalowany w 
większości miejsc każdego domu.
Nie ma konieczności stosowania kominów 
ani podpiwniczeń co ułatwia montaż. Kompaktowa jednostka 
zewnętrzna może być umiejscowiona gdziekolwiek na zewnątrz 
budynku lub na balkonie dzięki wydłużonym instalacjom.

Używając pomp ciepła Estia Toshiba 
wnosisz wkład w globalną redukcję emisji 
CO₂ do atmosfery oraz przyczyniasz się do 
ograniczenia zużycia paliw kopalnych i innych 
nieodnawialnych źródeł energii. 
W przypadku konserwacji, całość czynnika chłodniczego R410A 
(nieniszczący warstwy ozonowej), może zostać bezpiecznie 
usunięta z instalacji dzięki wbudowanej pompie w jednostce 
zewnętrznej.

*model HWS-1103H-E
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Jeden system, wiele zastosowań

Zarówno dla nowo budowanych, jak i remontowanych budynków, pompa ciepła ESTIA oferuje szereg rozwiązań, których przykłady 
pokazano poniżej:

1 strefa

1 strefa

Jednostka zewnętrzna

Moduł wewnętrzny

Zbiornik ciepłej wody

Prysznic Wanna Kuchnia

Kocioł

Moduł 
wewnętrzny

Grzejnik

2 strefy
Kocioł

Jednostka zewnętrzna

Moduł 
wewnętrzny

Grzejnik

Zbiornik wyrównawczy

Ogrzewanie 
podłogowe

Czujnik 
temperatury

Zbiornik 
ciepłej 
wody

Prysznic Wanna Kuchnia

Ogrzewanie podłogowe

Zawór 
mieszający

W obiektach wyposażonych w tradycyjne piece gazowe 
lub olejowe, Toshiba Estia może być łączona z istniejącymi 
systemami grzewczymi pokrywając dodatkowe lub 
zoptymalizować bierzące zapotrzebowanie na ciepło.
Kocioł używany jest jako dodatkowe źródło ciepła w przypadku 
niskich temperatur zewnętrznych.
Inteligentny system kontroli balansuje poborem ciepła ze  
źródeł aby wykorzystać system w najbardziej efektywny sposób. 

Jednostka zewnętrzna

Moduł wewnętrzny

1 strefa

Ogrzewanie podłogowe

1 strefa ogrzewania

1 strefa

Prysznic Wanna Kuchnia

== == =
Jednostka zewnętrzna

Moduł 
wewnętrzny

GrzejnikZawór

Zbiornik 
ciepłej wody

Klimakonwektor

OGRZEWANIE TYLKO

OGRZEWANIE 
CHŁODZENIE

1 strefa ogrzewania / chłodzenia z ciepłą wodą użytkową1 strefa ogrzewania z ciepłą wodą użytkową

1 strefa ogrzewania z kotłem pomocniczym

2 strefy ogrzewania z ciepłą wodą użytkową i kotłem pomocniczym

1 strefa
Kocioł

Moduł 
wewnętrzny

Grzejnik

1 strefa ogrzewania z kotłem pomocniczym

Moduł opcjonalny

Jednostka zewnętrzna
Zbiornik wyrównawczy

Jednostka zewnętrzna

Zbiornik wyrównawczy
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2 strefy

Jednostka zewnętrzna

Moduł 
wewnętrzny

Grzejnik

Zbiornik wyrównawczy

Ogrzewanie 
podłogowe

Czujnik 
temperatury

Zawór 
mieszający

Zbiornik 
ciepłej 
wody

Prysznic Wanna Kuchnia

2 strefy ogrzewania z ciepłą wodą użytkową



 

Wszystko pod kontrolą

Zaawansowana technologia 
Toshiba

Sterownik został stworzony z myślą o prostej, intuicyjnej i 
bezproblemowej obsłudze.
Daje możliwość kontrolowania nastaw w dwóch strefach 
jednocześnie Pozwala również konfigurować i obserwować 
parametry ciepłej wody użytkowej.

Inwerterowy system Toshiba wykorzystuje nową kontrolę 
wektorową IPDU, która zwiększa zakres częstotliwości i 
zasilania.
Podwójna sprężarka rotacyjna DC Toshiba zapewnia szerokie 
spektrum wydajności ze skutecznym systemem zarządzania 
energią, który redukuje zużycie energii elektrycznej.
Poprawę osiągów uzyskano dzięki szybkiemu przetwornikowi, 
który kalkuluje i optymalizuje pobór prądu sprężarki.

Rozbudowane sterowanie trybami ogrzewania: umożliwia 
wybór trybu pracy dla dwóch różnych stref temperaturowych 
wg automatycznej krzywej grzania lub stałej temperatury 
wody.
3 dodatkowe funkcje:
Tryb pracy nocnej: samoczynne dopasowanie temperatury 
w nocy 
Praca w niskich temperaturach: umożliwia bezawaryną pracę 
przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Cicha praca nocna: redukuje głośność jednostki 
zewnętrznej od 6 do 7dB(A)* (wysoko cenione na osiedlach 
mieszkaniowych).

Funkcja Timera: Programowanie wymaganych funkcji można 
realizować dla pracy dziennej i nocnej każdego dnia tygodnia 
(do 10 funkcji/dzień).

Ciepła woda użytkowa.
Dwa dodatkowe przyciski, umożliwiające prostą aktywację 
następujących funkcji.
“Hot water boost”: pozwala na natychmiastowe 
podwyższenie temperatury ciepłej wody.
“Anti bacteria”: w określonych odstępach czasu i 
zaprogramowantch porach, zasobnik podgrzewa wodę,
aby wyeliminować bakterie i drobnoustroje. 

Na wyświetlaczu pojawiają sie odpowiednie ikony dla 
wybranych funkcji, aby ułatwić identyfikacje trybu pracy 
systemu.

*W normalnych warunkach. Wymusza zmniejszenie poboru prądu.

Poprawione uzwojenie silnika 
zwiększa jego efektywnośc

Zwiększona kompresja dzięki 
zastosowaniu dokładniejszych 

komponentów

Przeprojektowany kanał 
przepływowy zwiększa kompresje

6



 

Mechanizm oszczędności

Każdy kraj w Europie wprowadził lub jest w fazie promowania programów motywujących do 
instalowania systemów z wykorzystaniem pomp ciepła. 

Ograniczenie wzrostu rocznego zużycia energii stanowi podstawę dla przyznania dodatkowych 
dotacji lub odliczeń podatkowych, obliczanych na bazie nominalnego współczynnika COP. 
Instalacja pomp ciepła Estia z najwyższym nominalnym współczynnikiem COP i bardzo wysoką 
wartością współczynnika COP przy częściowym obciążeniu (dzięki zastosowaniu podwójnej 
sprężarki rotacyjnej DC) jest gwarancją dopasowania do wszystkich wymogów władz.

Motywacja

Ciepła woda 
użytkowa

Jednostka zewnętrzna Moduł 
wewnętrzny

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Grzejnik

Klimakonwektor

Ogrzewanie podłogowe

do +55 °C

do +55 °C

od +40 °C do +75 °C

do +35/40°C

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA OGRZEWANIE

Motywacja

Zakres temperatur ciepłej wody

Instalator może wybrać: stałą temperaturą ciepłej wody lub automatyczną kontrolę krzywej grzania.

Jesienią, w okresach przejściowych temperatru zewnętrznych, pompa ciepła Estia nie pracuje z pełną wydajnością. Automatyczna 
kontrola krzywej grzania samoczynnie reguluje temperaturę uwzględniając warunki zewnętrzne, optymalizując zużycie energii.

Ten wyjątkowy system zarządzania wydajnością został stworzony przy wykorzystaniu zaawansowanego sterowania inwerterowego 
jednostek zewnętrznych Toshiba.

Optymalne zarządzanie energią
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TOSHIBA - Beijer Ref Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22, Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel. +48 22 715 58 58
kontakt@toshiba-hvac.pl
www.toshiba-hvac.pl

Specyfikacja techniczna pompa ciepła.

C = tryb chłodzenia
H = tryb ogrzewania

* Wszystkie parametry w katalogu podane w oparciu o następujące warunki:
 Ogrzewanie:
 Temperatura wody wychodzącej 35°C (ΔT 5°C).  Temperatura zewnętrzna 7 °C TS / 6 °C TM.
 Chłodzenie:
 Temperatura zimnej wody na wylocie 7°C (ΔT 5°C). Temperatura zewnętrzna 35 °C TS.
 Pomiar ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m od jednostki zewnętrznej oraz 1,5 m od modułu hydraulicznego.

Jednostka zewnętrzna HWS- 803H-E 1103H-E 1103H8(R)-E 1403H-E 1403H8-E 1603H8-E

Kombinacja modułów hydraulicznych HWS- 803XWH**-E 1403XWH**-E 1403XWH**-E 1403XWH**-E 1403XWH**-E 1403XWH**-E

Nominalna wydajność grzewcza kW HP 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0

Pobór prądu kW HP 1,82 2,35 2,39 3,11 3,21 3,72

COP W/W HP 4,40 4,77 4,69 4,50 4,36 4,30

Nominalna wydajność chłodnicza kW CO 6,0 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0

Pobór prądu kW CO 2,13 3,52 3,52 4,08 4,08 4,80

EER W/W CO 2,82 2,84 2,84 2,70 2,70 2,71

Wymiary (WxSxG) mm 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Waga kg 63 93 93 93 93 93

Przepływ powietrza m³/h - l/s 3420 - 950 6060 - 1683 6060 - 1683 6180 - 1717 6180 - 1717 6180 - 1717

Ciśnienie akustyczne dB(A) 49 49 50 51 51 52

Moc akustyczna dB(A) 64 66 66 68 68 69

Typ sprężarki
Podwójna rotacyjna 

DC
Podwójna rotacyjna 

DC
Podwójna rotacyjna 

DC
Podwójna rotacyjna 

DC
Podwójna rotacyjna 

DC
Podwójna rotacyjna 

DC

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Połączenie kielichowe (gaz - ciecz) 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"

Minimalna długość orurowania m 5 5 5 5 5 5

Maksymalna długość orurowania m 30 30 30 30 30 30

Maksymalna różnica wysokości m 30 30 30 30 30 30

Długość rurociągu bez doładowania m 30 30 30 30 30 30

Zakres pracy dla ogrzewania °C -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25

Zakres pracy dla ciepłej wody użytkowej °C -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43

Zakres pracy dla chłodzenia °C 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43

Moc taśmy grzewczej* W - - 75 - 75 75

Zasilanie V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 380/400-3N-50 220~230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50

*Tylko w modelach 3H8R - dodatkowa grzałka działa w zależności od warunków zewnętrznych

Specyfikacja techniczna pompa ciepła.
Moduł wewnętrzny HWS- 803XWHM3-E 803XWHT6-E 803XWHT9-E 1403XWHM3-E 1403XWHT6-E 1403XWHT9-E

Wielkość jednostki zewnętrznej 80 80 80 110-140-160 110-140-160 110-140-160

Temperatura wody na wyjściu °C H 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C

°C C 10 ~ 25°C 10 ~ 25°C 10 ~ 25°C 10 ~ 25°C 10 ~ 25°C 10 ~ 25°C

Wymiary (WxSxG) mm 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355

Waga Kg 54 54 54 54 54 54

Ciśnienie akustyczne dB(A) 29 29 29 29 29 29

Wydajność nagrzewnicy elektrycznej kW 3 6 9 3 6 9

Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej V-ph-Hz 220/230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50 220~230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50

Maksymalny prąd A 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3

Specyfikacja techniczna pompa ciepła.
Zbiornik ciepłej wody użytkowej HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E

Ilość wody litry 150 210 300

Maksymalna temperatura wody °C 75 75 75

Nagrzewnica elektryczna kW 2,75 2,75 2,75

Zasilanie V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50

Wysokość mm 1090 1474 2040

Średnica mm 550 550 550

Waga Kg 31 41 60

Materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Akcesoria
Nazwa modelu Opis Funkcje

TCB-PCIN3E
Płyta z sygnałami 
wyjścia

Sygnał wyjścia z kotła, sygnał wyjścia alarmów, sygnał wyjścia odszraniania, sygnał wyjścia pracy sprężarki

TCB-PCMO3E
Płyta z sygnałami 
wejścia

Wejście termostatu, wejście wyłącznika awaryjnego

HWS-AMS11E Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy dedykowany do kontrolwania temperatury w pomieszczeniu


