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Exotic Compact

Exotic® Compact
En ny gEnEration vätska/vattEn värmEpumpar

för bErg-, sjö- och jordvärmE

•	Stor varmvattenkapacitet 
utan eltillsats

•	Tillverkad i rostfritt stål för 
hög kvalitet och långt liv

•	Värmesystemet är shuntat för 
jämn värme utan knäppningar 
i rörsystemet 

•	Förberedd för kommunikation 
med smartphone

fLik: 9-1209-383
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Exotic Compact är en kompaktvärmepump med 
värmepump och elpanna integrerade i en enda 
enhet för högsta verkningsgrad. Önskas en enk-
lare produkt kan elpannan köpas separat. Det är 
ändå möjligt att komplettera med värmepumps-
modulen i efterhand, om man vill erhålla högsta 
möjliga effektivitet.

UNIKA MÖJLIGHETER
Exotic Compact är en produkt i FlexiFuel-serien och 
kan kombineras med Euronoms solfångare eller med 
en vattenmantlad vedkamin, t.ex. ExoFlame. 

Exotic Compact kan producera mera varmvatten till en 
lägre kostnad än någon annan kompaktvärmepump.

Exotic® compact 
– sannerligen en unik värmepump. 

UNIK FUNKTION
Exotic Compact använder en mycket speciell teknik 
för att minimera elpatrondrift vid varmvattenproduk-
tion. Genom att styra flödet genom värmepum-
pen med den varvtalsstyrda cirkulationspumpen 
kan tanken laddas med mycket varmt vatten, även 
om vattnet som cirkulerar åter till värmepumpen är 
kallt. Normalt behöver då inte elpatronen användas 
alls. Den högeffektiva varmvattenväxlaren ser till att 
fräscht nyvärmt varmvatten finns tillgängligt utan 
risk för legionellabakterier. Via den integrerade BIV-
shunten ges en jämn värme ut till radiatorer/golv-
värme utan störande knäppningar.

NY GENERATION
Exotic Compact ingår i en serie nya värmepumpar 
som lanseras av EURONOM. Precis som tidigare 
kännetecknas en Euronomprodukt av hög kvalitet, 
driftsäkerhet, miljöansvar samt optimala prestanda.
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När världen upplever alltmer ökande energipriser, har 
Euronom utvecklat FlexiFuel-systemet, ett produktsor-
timent som gör att kunden kan välja mellan energikällor 
alltefter hur de varierar i pris och tillgång.

Centralt i systemet finns avancerade ackumulatortankar 
med bl.a. varmvattenberedning som kan kopplas till mil-
jövänliga källor som värmepumpar, solfångare, pellets-
pannor, vedpannor och vattenmantlade vedkassetter.

Exotic® Compact



STYRSYSTEM FÖR FRAMTIDEN
Exotic Compact har ett nytt modernt styrsystem med 
stor tydlig textdisplay där inställningar och aktuella 
värden enkelt kan kontrolleras. Systemet kan byg-
gas ut med många tillbehör. Via USB-porten kan 
du enkelt uppdatera programvaran, t.ex. om du i 
framtiden önskar tillföra eller förändra en funktion via 
EURONOM:s hemsida, www.euronom.se. 

Exotic Compact är förberedd för styrning direkt från 
din mobiltelefon eller dator.
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Vid Energimyndighetens test av 
ExoTank VPX var tappvatten-
kapaciteten bäst av alla testade. 

Tankdelen i Exotic Compact 
har samma konstruktion.

FLEXIBEL INSTALLATION
Exotic Compact har samtliga rör, växlare, ventiler och 
anslutningar utanför tanken. Installationen kan där-
med göras uppåt, nedåt eller åt sidan. Brineslangarna 
kan lätt anslutas från höger eller vänster. För att 
underlätta intagning i villan kan värmepumpsmodulen 
enkelt demonteras, lyftas in och förflyttas separat.

HUR vARMvATTNET pRODUcERAS
Exotic Compact har ingen behållare eller slingor inne i 
tanken med varmvatten, utan producerar hela tiden fräscht 
varmvatten genom en speciell varmvattenväxlare. Denna 
växlare använder vatten från både den undre tankdelen, 
som oftast är något svalare, och vatten från den övre 
tankdelen som alltid har varmt vatten. Den undre tankdelen 
förvärmer det inkommande kallvattnet, den övre används 
till att spetsa så att varmvattnet blir riktigt varmt. Exotic 
Compact värmer bara varmvattnet när du använder det. 
Flödesvakten känner av när varmvatten används, en pump 
startas då och vatten skickas genom varmvattenväxlaren.
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franska vägen 12   sE 393 56  kalmar   sWEdEn
telephone +46 480 221 20   telefax +46 480 870 17

www.euronom.se   info@euronom.se

ÅtErförsäLjarE:DISTRIBUTOR:

HÖG ENERGIEFFEKTIvITET

Exotic Compact är en vätska/vatten-värmepump, 
vilket innebär att energin utvinns från en kollek-
torslinga i t.ex. bergrund, ytjord eller sjö. 

Enheten har en tankdel som ser till att du all-
tid har värme och varmvatten i huset. Exotic 
Compact är utrustad med en lågenergi, varv-
talsstyrd cirkulationspump. Med vår speciella 
växelventillösning behöver elpatronen användas 
enbart i undantagsfall. 

SvENSKTILLvERKAD
I Sverige har vi lång erfarenhet av att bygga värmepum-
par. Alla värmepumpar som kommer ut från fabriken 
har först testats, både vad det gäller funktionalitet och 
teknik. Kvaliteten övervakas kontinuerligt i alla steg, från 
plåtchassi till färdig värmepump.

Värmepumpens chassi samt alla ingående skruvar och 
nitar är tillverkade i rostfritt material. Maskinens kompo-
nenter är valda från kända leverantörer efter funktionalitet 
och kvalitet. Tillsammans ger detta en hållbar konstruk-
tion med lång livslängd, minimalt underhåll och ett fåtal 
servicefall.

Modell Exotic Compact 5 Exotic Compact 8 Exotic Compact 10 Exotic Compact 12 

Art.nr. 1921224 1921225 1921226 1921227

Mått b x h x d                                        600 x 1830 x 730 

Vikt 250 kg 253 kg 260 kg 265 kg

Total volym                                        250 l  

Isolering                                         35 mm polyuretan

Elanslutning                                       400 V N PE

Elpatron                                     7 steg, 1,5 kW/steg. Totalt 10,5 kW 

Mjukstartsrelä                                        Standard

Varmvatten                        2-stråks plattvärmeväxlare (säkerhetsventil ej nödvändig)

Värmestyrning                                       Bivalent shuntventil

Extra anslutningar                                        3 st DN20 utv. 

Drift som elpanna                                       Ja 

Anslutning brine                             Slang Ø28 mm (anslutning höger eller vänster)

Tryckfall förångare 1,3 kPa 2,2 kPa 3,2 kPa 4,3 kPa

Tryckfall kondensor 2,0 kPa 3,5 kPa 5,5 kPa 7,2kPa

Köldmedia                                       R407C

Fyllmängd 2200 g 2200 g 2400 g 2400 g

Modell Exotic Compact 5 Exotic Compact 8 Exotic Compact 10 Exotic Compact 12

Värmeeffekt 0/35 5,60 kW 7,69 kW 9,77 kW 11,25 kW

COP 0/35 4,03 4,39 4,31 4,35

Värmeeffekt 0/45 5,38 kW 7,33 kW 9,28 kW 10,70 kW

COP 0/45 3,24 3,49 3,44 3,44

Värmeeffekt +5/35 6,64 kW 9,17 kW 11,55 kW 13,35 kW

COP +5/35 4,64 5,07 4,97 5,03

Värmeeffekt +5/45 6,30 kW 8,65 kW 10,95 kW 12,60 kW

COP +5/35 3,72 4,00 3,96 3,97
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Exotic® Compact

Euronom är medlem i nedanstående branschorganisationer
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