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Az ES NordFlex segítségével az ingatlantulajdonos a beltéri klímáról kiváló

áttekintést és szabályozást kap. Szóval, hol szeretne energiát felhasználni?

 

Az ES NordFlex hatékony, nyitott és jövőképes fűtési rendszer, amely 

maximális energiahatékonyságot biztosít. A rendszer alkalmas a meglévő 

fűtési rendszer korszerűsítésére, még új építésű rendszerek esetén is

használható.

• Modul alapú hőszivattyús rendszer fűtéshez, használati melegvízhez

és hűtéshez.

 

• Kis és közepes méretű ingatlanokra tervezve.

• Kompatibilis a már meglévő fűtési rendszerrel és 

az összes különféle kiegészítő fűtéssel.

 

• Megfelelő új építésű ingatlanokhoz.

• Az interneten keresztül ellenőrizhető és
felügyelhető.

Ne pazaroljon
energiát a fűtési
rendszerére!

 

 

  

  

  

Tiszta
energia!

  



Modernizálja az Ön fűtési rendszerét
A grafikon az energiatakarékosságra mutat példát 
az aktuális fűtési rendszer modernizálásakor.

Testreszabható rendszer
A rendszer hőszivattyús modulokon alapul, és az 

Ön igényeinek megfelelően testreszabható. 
Ugyanakkor az igények megváltozásával

kiegészíthető.

Kevesebb energia
A helyesen méretezett hőszivattyúk 

csökkenthetik a költségeket az eredeti
fűtési rendszer egy részénél.

A meglévő rendszer kiegészítése
szükség esetén

Ebben a korszerűsített fűtési rendszerben
az eredeti vagy a teljes fűtési rendszert 

csak akkor kell használni, ha a fogyasztás 
a csúcson van.

Az Ön jelenlegi
fűtési rendszere

 

Az ES NordFlex a meglévő fűtési 
rendszerrel kompatibilis, függetlenül 
attól, hogy milyen fűtési forrást
használ.

Akár
 

 

 

70%-os

Igény szerinti teljesítmény
• Az ingatlan fűtési igényét az inverter szabályozott

(változtatható fordulatszámú) hőszivattyúinak meg-
felelő mennyiségű modulja biztosítja, ami auto-
matikusan kiváltja a megfelelő hatást az 
aktuális külső hőmérséklet alapján.

 
 
 

 

Kompatibilis minden más típusú
fűtési rendszerrel

 

• Támogatja például a távfűtést, a villamos energiát, az olaj-
fűtést vagy a különböző típusú szilárd tüzelőanyagokat.

 

• Támogatja a kiegészítő távfűtést a visszatérő hőmérséklet
növelése nélkül.

 

Biztosítja a használati melegvizet
• A használati melegvíz előállítása kiemelt fontosságú.

• A használati melegvíz keringtetése az ES Nordflex
beállításai szerint történik. 

 

Aktív hűtési funkció
• Élvezze az aktív hűtést az épület egy részében vagy 

az egész épületben, miközben a rendszer fűt vagy
használati melegvizet hoz létre.

Biztosítja a kényelmet
• Akár négy keverőkör csoport szabályozása is lehetséges. 

• Támogatja a vezetéknélküli érzékelőket.

Split-rendszer teljes téli
felszereltséggel

 

• 

• Az ingatlan fűtési rendszer hőjének cseréje 
beltérben történik, csak a hűtőközeg kering 
a szabadban.

 

Hatékony és biztonságos hideg időjárásnál is.

Egyszerű tervezés és beépítés
• 

Tervezze meg saját fűtési rendszerét! 
Saját igényeinek megfelelően.

Az ES NordFlex segítségével egyedi 
kialakítású fűtési rendszert hozhat létre, 
amely hatékonyabbá teszi az ingatlan energia-
ellátását. A rendszer kompatibilis más fűtő-
forrásokkal, legyen az elektromos fűtés, olaj, 
tűzifa, pellet vagy távfűtés.

Egy modern rendszert kap - beleértve a fűtést, 
a használati melegvizet és az aktív hűtési funkciót 
- akár 140 kW teljesítmény is elérhető. Az ES NordFlex 
telepítése egyszerű, a teljes rendszer figyelemmel 
kísérhető az interneten keresztül, és mindig saját igény-
re szabható. Minimális karbantartást igényel, ugyanakkor
pénzt takarít meg évről évre.

Egy meglévő rendszert tegyen teljessé
vagy egy teljesen újat telepítsen?

 

Az ES NordFlex segít az energiafogyasztás csökken-
tésében, akár már meglévő rendszerét egészítené ki, 
akár új fűtési rendszert keres.

 
 

4 év alatt megtérül
A gyártó az ES NordFlex esetében több tanulmányt, 
tesztet és értékelést elvégzett. Mind a laboratóriumban, 
ahol minden lehetséges módon és működési esetet 
teszteltek, valamint amár beépített rendszerek hosszú-
távú tanulmányozásával azok valós működési környeze-
tében. Az eredmények azt mutatják, hogy figyelembe-
véve az eredeti fűtési rendszert sok esetben lehetséges 
a rendszer megtérülése négy év alatt.

 

 

KÖLTSÉGHATÉKONY ÉS
KÖRNYEZETBARÁT

 
  

– Nincs energiaveszteség

SZABÁLYOZHATÓ MODULOK  

– Igény szerinti teljesítmény

RUGALMAS ÉS KOMPATIBILIS  
– minden fűtési rendszerbe beilleszthető

Egy teljes és megbízható rendszer.

Fűtés, használati melegvíz és hűtés.

           NordFlex

energiafogyasztás
csökkenés.

Hatékony tervezés két teljes folyamatábra segítségével.



EGYSZERŰ TELEPÍTÉS. KÉT KÜLÖNBÖZŐ MÓDON.

Az ES NordFlex 2  komplex, de rugalmas összeállításokat
kínál a fűtés, a háztartási melegvíz és a hűtés számára, 
adott igények alapján. A szükséges keverőszelepek 
támogatása alap a vezérlőrendszerben. Kitűnő választási 
lehetőség az irodák, valamint a lakóingatlanok számára,
ahol kombinált fűtésre és hűtésre van szükség.
 

Az ES NordFlex 3 olyan rendszert jelent, amely az energia-
fogyasztás és a háztartási melegvíz előmelegítésének hűtési 
funkció nélkül történő hatékony előállítására összpontosít. 
Kiváló választás minden olyan ingatlan esetén,  a raktáraktól 
a lakóhelyig, ahol nincs hűtési igény.Egy komplett rendszer.

Svéd mérnökök által kifejlesztve.
Lenyűgöző svéd mérnöki teljesítmény
Az ES NordFlex-et az energiahatékonyságra szakosodott 
svéd mérnökök fejlesztették ki. 
A hőszivattyú- és energiatechnológiában, valamint 
az épületautomatizálásban szerzett ismereteik hozzá-
járulnak:

•

• a lehetőséghez, hogy a fűtési rendszer háztartási 
melegvíz előállítására, hűtésre és fűtésre
párhuzamosan, váltakozva vagy igény szerint
használható legyen,

a fűtési rendszer nagy energiahatékonyságához,

• és ahhoz, hogy így a rendszer kompatibilis 
legyen bármely más fűtőforrással.

Az inteligens automatika a legjobb
hatékonyságot nyújtja
A biztonságos, stabil és hatékony klíma szabályozás
nemcsak a rendszer hőszivattyúinak gazdaságos és 
hatékony működését szabályozza. Az intelligens

automatika és szabályozás ugyanakkor a hatékony és megfelelő
kiegészítő fűtést működteti, vezérli a motoros szelepeket 
és szabályozza a megfelelő klímát maximum négy keverőkörig. 
A rendszer szabályozza a hőszivattyú hatékonyságát, hogy 
az ingatlan fűtési igényét a lehető leghatékonyabban biztosítsa. 
Az ES NordFlex több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik 
a hőszivattyúk és klímaszabályozás terén. 

Tudás és tapasztalat
A különféle rendszertípusok működéséből tapasztalt teljes 
folyamatábrák lehetővé teszik a hőszivattyú legjobb hatásfokának 
elérését, teljesen vagy részben, párhuzamos vagy váltakozó 
módon, a legjobb fűtés, háztartási melegvíz és aktív hűtés 
előállításához.

A szabályozórendszer által vezérelt keverőszelepek használatával 
biztosítható az optimális mennyiségű hőszivattyú telepítése. 
Ezzel a módszerrel a rendszer megfelelően méretezhető a fűtés, 

a használati melegvíz és a hűtés iránti igények ki-
elégítésére. Az ES NordFlex 2 alkalmas mind a fűtésre, 
mind a hűtésre, mind pedig a háztartási melegvíz 
megfelelő mennyiségű előállítására, például lakó-
épületek, irodák és üzletek esetén.
Ha az aktív hűtési funkcióra nincs szükség, abban az 
esetben a rendszer könnyen beállítható úgy, hogy 
a készülék a használati melegvíz és a fűtés között 
megfelelő mennyiségű vizet váltson át vagy 
párhuzamosan szállítson.

Az ES NordFlex 3 kevésbé fejlett konfigurációkat kínál,
viszont kiváló és költséghatékony rendszerválasztás olyan 
esetekben, amikor a fő feladata az épület vízének felmele- 
gítése. A hőszivattyú hatékonysága szabályozható és 
beállítható úgy, hogy a lehető leghatékonyabban 
teljesítse az ingatlan fűtési igényeit.

A rendszer olyan kedvező hatékonysággal rendelkezik, hogy 
a háztartási melegvíz melegítésére is használható legyen.

Mind az ES NordFlex 2, mind az ES NordFlex 3 természetesen 
kompatibilis az eredeti fűtési forrással és beállítható annak
megfelelően. Igénynövekedés esetén az eredeti fűtési forrás 
úgynevezett biztonsági tartalékként működik a fűtőrendszer-
ben és a rendszer képes kezelni a csúcsterhelést az év leg-
hidegebb napjain is.

Az ES Nord�ex a legtöbb energia-
megtakarítást adja befektetett
forintonként.

A szabályozórendszer optimális hatásfokot
biztosít

Intelligens és egyszerű rendszerkialakítások

Hőszivattyúkültéri egységek

Hőszivattyúbeltéri egységek

Hűtési pu�ertartály
Melegvíztároló tartály

Fűtőrendszermultifunkciós tartály

Hűtésielosztórendszer
Kiegészítő melegvíztároló

tartály

Fűtésielosztórendszer

Tartalékelektromos
fűtés

ES NordFlex 2

Hőszivattyúkültéri egységek

Hőszivattyúbeltéri egységek

Hűtési pu�er
tartály

Kiegészítő melegvíztároló
tartály

Tartalékelektromos
fűtés

Fűtésielosztórendszer

ES NordFlex 3



Az ES NordFlex skandináv éghajlatra lett teljesen kifejlesztve. 
A készülék rozsdamentes acélból készül és a diszkrét színek 
összhangban vannak a stílusos skandináv dizájnnal. A rendszer 
hőszivattyúkat (levegő/víz), többfunkciós tartályokat és egy 
vezérlőmodult tartalmaz. Az alkatrészeket néhány jól ismert 
európai gyártó - a Grundfos, a Swep, a Sika, a Carel és a Panasonic 
gyártja. Mert a belső ugyanolyan fontos, mint a külső.

 

Skandináv design.
Skandináv éghajlatra.

Egy tiszta és felhasználó-
barát felület megkönnyíti 
a rendszer felügyeletét 
és vezérlését a vezérlő-
szekrény kijelzőjén, 
okostelefonon vagy az 
interneten keresztül. 
A funkciókat és a hatás-
fokot valós időben 
szabályozhatja, és testre 
szabhatja a rendszert, 
amikor az igény meg-
változik.

Még akkor is ha nem tartózkodik az ingatlanban, akkor is szabályozhatja a fűtési rendszert - 
interneten vagy okostelefonon keresztül. A szabályozórendszert a Je� Electronics AB
fejlesztette ki, akik felhasználóbarát vezérlőrendszerekre szakosodtak és piacvezetőnek
számítanak ezen a területen.

 Hatékonyság a világ
legjobb osztályában!
A hőszivattyúk energia-
hatékonysága és az optimális 
klíma szabályozó rendszer 
maximalizálja a készülék
éves hatékonyságát.

Legmagasabb
energia-

hatékonyság!

 
 

Beltéri egység - stílusos és
könnyen beépíthető

 

Az optimális hőcsere a magas hatásfokú keringtető 
szivattyún és a lemezes hőcserélőn keresztül, a magas 
hőmérsékletű gáztól a vízig minden biztosított. A beltéri 
egység kompakt és könnyen elhelyezhető akkor is, ha 
korlátozott hely áll rendelkezésre.

Hőszivattyú nano-bevonatú elpárologtatóval
A kültéri egység a piac egyik legfejlettebb 
és legmegbízhatóbb változó sebességű 
kompresszorával rendelkezik. Akár egy-
fázisú, akár háromfázisú, mindig hatékony 
és minőségi invertervezérelt kompresszor-
hoz jut. A kültéri egység tartalmazza a 
kompresszort és minden egyéb tartozékot,
hogy a készülék mindig megbízható 
működést biztosítson

-25 Celsius fokig. A rendszert a nano bevo-
natú párologtató leolvasztja, amely igény 
szerint működik és öntanuló vezérléssel 
rendelkezik.  A magas hőmérsékletű gáz a 
kültéri egységtől a hőcserélőn keresztül 
a beltéri egységhez áramlik. Az osztott 
rendszer egyik óriási előnye, hogy a 
kültérben nincs víz, ami azt jelenti, hogy 
nincs fagyás veszélye.

Teljesen felszerelt tartályok
A többfunkciós tartályok használati 
melegvíz és napkollektor vízoldali
csatlakozással vannak ellátva. Ennek 
a rugalmas működésnek köszön-
hetően a tartályokat egy költség-
hatékony fűtési rendszerben lehet
használni, beleértve a használati
melegvizet, az ingatlan fűtését és
hűtését.
A többfunkciós tartályok PU-szigete-
léssel rendelkeznek, ami nagy haté-
konyságú szigetelést biztosít. 
A tartály a fűtési rendszer energiáját 
nagyon hatékonyan tárolja, ami a 
fűtési és használati melegvíz-
fogyasztás csökkentéséhez vezet.

Könnyen szabályozható rendszer
interneten vagy okostelefonon 
keresztül

Erős
rozsdamentes

acél-
szerkezet 

 

A++



Az ES NordFlex egy olyan
megoldás, amely a legtöbb
energiát takarítja meg egy
Euró-ra vetítve.” 

"A hőszivattyúink beépítésével és a Jeff Electronics AB 
rugalmas vezérlési- és felügyeleti rendszerével egyedülálló, 
megbízható és energiatakarékos hőellátást hoztunk létre, 
amely különböző méretű ingatlanokhoz, kezdve a kisebbek-
től a nagyobb ingatlanokig alkalmazható. 
A befejezett projektjeinkben akár 70% -os energiamegtaka-
rítást is dokumentáltak. A jelenlegi energiaárakkal négy év 
alatt a teljes beruházás megtérül.

A webalapú felügyeleti rendszer felhasználóbarát, és kiváló
áttekintést nyújt a fűtési rendszerről. Ez mind az ingatlan-
tulajdonos, mind cégünk részére egy olyan biztonságos 
rendszert nyújt amelyben a rendszer funkciója és az általa
kínált megtakarításások biztosítottak. A Jeff cég az irányítási 
rendszerek specialistája és átfogó ismeretekkel rendelkeznek
a különböző típusú ingatlanokban fellépő igényekről. 
Szakemberek vagyunk az olyan hőszivattyús rendszerek 
kifejlesztésében, melyek megérik a befektetett költséget.
Az ES NordFlex rendszeren keresztül kifejlesztettünk egy 
teljes megoldást, amelyről tudjuk, hogy a felhasználó számára 
a legtöbb megtakarítást eredményezi minden befektetett
Euróra vetítve. "

Fredrik Sävenstrand,
Ügyvezető igazgató, Energy Save Nordic AB

 

Esettanulmány: 7H Bil

Ingyenes támogatás a telepítésnél!
Mindig támaszkodhat az E | S NordFlexre, mely az Ön által kívánt módon működik.
A telepítés és a bekapcsolás folyamatában szakembereink a kialakításhoz segítsé-
gükkel rendelkezésre állnak. Ez biztonságos megoldás mind a telepítők, mind az 
ingatlantulajdonosok, mind a rendszer szállítója szempontjából.

 
 

  

Előre elkészíthető projekttervezési dokumentáció
Partnereinkkel együtt olyan teljes rendszert fejlesztettünk 
ki, amely nem csak hőszivattyúkat és szabályozást tartal-
maz. A rendszer egyszerű, de teljes körű áramlási görbéket 
és eszközöket is kínál a szükséges hőszivattyús hatásfok 
kiszámításához, valamint eszközöket a fűtés, használati 
melegvíz és hűtés kialakítási lehetőségeihez.

A két teljes rendszer esettanulmányainak köszönhetően az
az ES NordFlex 2 és az ES NordFlex 3 esetén egyszerűen ki-
számolható az anyagfelhasználás, és áttekintést kaphat 
arról, hogy a rendszer hogyan épülhet fel. Ez megkönnyíti 
a költségek kiszámítását és a tényleges telepítést. A projekt-
tervezéssel járó további költségek szintén minimálisak.

• A telepítés egyszerűsítése

• A költségek kiszámításának megkönnyítése

• A projekttervezés egyszerűsítése

A projekt tervdokumentum tartalmazza a csőátmérők 
számításait, hogy biztosítsa a helyes telepítést és a 
szükséges áramlási méreteket.

Az ES NordFlex rendszerkonfigurátor segítségével ki-
számítható a hőszivattyúk és a tartályok igényei. Biztosítani 
kell azt is, hogy a kívánt konfiguráció a szabályozórendszer 
korlátain belül maradjon. A konfigurációban az ingatlan 
energiaigénye a fűtés, a háztartási melegvíz és a hűtés 
beállítható és meghatározható. 
A kiszámított eredmény tartalmazza a fő összetevők listáját, 
a vezérlőrendszert, valamint a rendszer típusát és folyamat-
ábráját.

www.energysave.se

"Szeretünk akkor befektetni, amikor a számítás gyors 
megtérülési időt mutat! Mivel az ES NordFlex telepítése 
után bővítettük ingatlanunkat, a rendszer bővítését 
tervezzük további hőszivattyús modulokkal "
- Jarmo Järvinen, Ügyvezető igazgató, 7H Bil

Egyszerű és hatékony beépítés.

A rendszer testreszabása webes kon�gurátorral 



E|S Energy Save Nordic AB
Kristineholmsvägen 26B | 441 39 Alingsås | Sweden 
+46 (0)322-790 50 | info@energysave.se 
www.energysave.se

ENERGY SAVE

 Az Energy Save Nordic költséghatékony, intelligens és rugalmas termékeket fejleszt és kínál 
a maximális energiahatékonyság elérése érdekében. Sok éves tapasztalattal rendelkezünk 

a hőszivattyúk fejlesztésében az északi piac számára, és ma már több mint 8000 ingatlan rendelkezik
az általunk kínált fűtési rendszerrel.

Magas minőség – magas igényekre szabva!
A csúcsminőségű termékek fejlesztése, amelyek a funkcionalitás és a hatásfok szempontjából 
magas skandináv igényekkel mérhetők, még a nagyon alacsony kültéri hőmérsékleteken is, 

ezért a teljesítményvizsgálat és a tanúsítás nagyon fontos eszköz számunkra. 
Moduljainkat teljes mértékben tesztelték független és tanúsított vizsgáló intézetek, 

a jelenlegi európai szabványoknak megfelelően a teljesítményvizsgálatokkal, 
és a következő tanúsítványokkal rendelkezünk:

 

 Örömmel segítünk Önnek és adunk ajánlatot arra vonatkozóan, 
hogyan csökkentheti a fűtési költségeket az ES NordFlex telepítésével. 

Ajánlatot szeretne?

Hivatalos magyarországi forgalmazó:
AST Energy Save Komfort Kft.
1047 Budapest, Baross u. 79-89.
+36 70 312 4839 | info@astkomfort.hu
www.astkomfort.hu


