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SPHERA EVO 2.0 BOX
SQKN-YEE 1 BC + MiSAN-YEE 1 S 2.1-8.1

m0gm00001-00   09/2021



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 2.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 4 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 130 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 3,61 kW Tj = - 7°C COPd 2,02 -
Tj = + 2°C Pdh 2,16 kW Tj = + 2°C COPd 3,21 -
Tj = + 7°C Pdh 1,54 kW Tj = + 7°C COPd 4,43 -
Tj = + 12°C Pdh 1,29 kW Tj = + 12°C COPd 6,20 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 3,61 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 2,02 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 3,91 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 1,68 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 0,2 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 2750 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 55 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 2542 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 2.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  2.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 - -

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -

Ptn 9 kW  4  

Qhe_prostora 10 kWh  2542  

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 %  130  

ηs_wh 13 %  120  

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW  4  

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW  5  

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh  3164  

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh  1719  

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 %  118  

ηs_toplejše podnebne razmere 24 %  163  

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 %  -  

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 %  -  

Lwa_out 27 dB  55  

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  2.1

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 2.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 2.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 5 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 202 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 4,74 kW Tj = - 7°C COPd 3,15 -
Tj = + 2°C Pdh 3,05 kW Tj = + 2°C COPd 4,96 -
Tj = + 7°C Pdh 1,99 kW Tj = + 7°C COPd 6,81 -
Tj = + 12°C Pdh 1,45 kW Tj = + 12°C COPd 8,94 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 4,74 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 3,15 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 5,21 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 2,86 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 0,2 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 2750 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 55 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 2161 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 2.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 2.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 - -

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -

Ptn 9 kW  4  

Qhe_prostora 10 kWh  2161  

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 %  130  

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW  5  

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW  7  

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 3245

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh  1513  

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh  -  

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh  -  

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 %  163  

ηs_toplejše podnebne razmere 24 %  241  

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 %  -  

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 %  -  

Lwa_out 27 dB  55  

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 2.1

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 2.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 2.1
ErP nalepka



Model: 2.1
ErP nalepka



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 3.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 6 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 139 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh  4,97  kW Tj = - 7°C COPd  2,12  -
Tj = + 2°C Pdh  3,02  kW Tj = + 2°C COPd  3,41  -
Tj = + 7°C Pdh  2,00  kW Tj = + 7°C COPd  4,82  -
Tj = + 12°C Pdh  1,30  kW Tj = + 12°C COPd  6,32  -
Tj = bivalentna temperatura Pdh  4,97  kW Tj = bivalentna temperatura COPd  2,12  -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh  5,27  kW Tj = mejna delovna temperatura COPd  1,64  -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh  - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd  - -

Bivalentna temperatura Tbiv  -7  °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL  -10  °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych  - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych  - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL  65  -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 0,4 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 3000 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 57 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 3283 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 3.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 3.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 - -

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -

Ptn 9 kW  6  

Qhe_prostora 10 kWh  3283  

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 %  139  

ηs_wh 13 %  120  

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW  5  

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW  7  

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh  4087  

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh  2217  

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 %  126  

ηs_toplejše podnebne razmere 24 %  174  

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 %  -  

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 %  -  

Lwa_out 27 dB  57  

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 3.1  

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 3.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 3.1 (190L)
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 6 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 203 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 5,51 kW Tj = - 7°C COPd 3,13 -
Tj = + 2°C Pdh 3,30 kW Tj = + 2°C COPd 4,91 -
Tj = + 7°C Pdh 2,24 kW Tj = + 7°C COPd 7,11 -
Tj = + 12°C Pdh 1,45 kW Tj = + 12°C COPd 8,94 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 5,51 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 3,13 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 5,80 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 2,70 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 0,4 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 3000 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 57 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 2502 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 3.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 3.1  

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 -  -  

Ptn 9 kW 6

Qhe_prostora 10 kWh 2502

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 139

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB 41

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 6

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 8

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 3830

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 1750

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 164

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 242

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 57

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 3.1 

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 3.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 3.1
ErP nalepka



Model: 3.1
ErP nalepka



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 4.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 7 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 146 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh  6,09  kW Tj = - 7°C COPd  2,27  -
Tj = + 2°C Pdh  3,94  kW Tj = + 2°C COPd  3,56  -
Tj = + 7°C Pdh  2,52  kW Tj = + 7°C COPd  4,70  -
Tj = + 12°C Pdh  1,72  kW Tj = + 12°C COPd  9,71  -
Tj = bivalentna temperatura Pdh  6,09  kW Tj = bivalentna temperatura COPd  2,27  -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh  4,97  kW Tj = mejna delovna temperatura COPd  1,88  -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh  - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd  - -

Bivalentna temperatura Tbiv  -7  °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL  -10  °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych  - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych  - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL  65  -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 1,9 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 4750 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 58 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 3824 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 4.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 4.1  

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 - -

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - - 

Ptn 9 kW  7  

Qhe_prostora 10 kWh  3824  

Qhe_tsv 11 kWh  -  

ηs 12 %  146  

ηs_wh 13 %  116  

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW  7  

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW  9  

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh  4761  

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh  2581  

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh  -  

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh  -  

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 %  132  

ηs_toplejše podnebne razmere 24 %  183  

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 %  -  

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 %  -  

Lwa_out 27 dB  58  

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  4.1  

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 4.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 4.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 8 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 210 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 7,15 kW Tj = - 7°C COPd 3,30 -
Tj = + 2°C Pdh 4,65 kW Tj = + 2°C COPd 5,17 -
Tj = + 7°C Pdh 2,91 kW Tj = + 7°C COPd 7,08 -
Tj = + 12°C Pdh 1,85 kW Tj = + 12°C COPd 9,46 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 7,15 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 3,30 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 6,42 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 3,06 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 1,9 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 4750 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 58 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 3141 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 4.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 4.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -   

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 -  -  

Ptn 9 kW 7

Qhe_prostora 10 kWh 3141

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 146

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB 41

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 8

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 10

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 4808

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 2194

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 169

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 250

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 58

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  4.1 

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 4.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 4.1
ErP nalepka



Model: 4.1 
ErP nalepka



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 5.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 9 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 146 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh  7,58  kW Tj = - 7°C COPd  2,02  -
Tj = + 2°C Pdh  4,44  kW Tj = + 2°C COPd  3,63  -
Tj = + 7°C Pdh  2,92  kW Tj = + 7°C COPd  4,95  -
Tj = + 12°C Pdh  1,74  kW Tj = + 12°C COPd  9,87  -
Tj = bivalentna temperatura Pdh  7,58  kW Tj = bivalentna temperatura COPd  2,02  -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh  5,46  kW Tj = mejna delovna temperatura COPd  1,87  -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh  - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd  - -

Bivalentna temperatura Tbiv  -7  °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL  -10  °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych  - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych  - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL  65  -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 3,1 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 5000 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 60 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 4749 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 5.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 5.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -

Ptn 9 kW  9  

Qhe_prostora 10 kWh  4749  

Qhe_tsv 11 kWh  -  

ηs 12 %  146  

ηs_wh 13 %  -  

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW  8  

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW  11  

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh  5914  

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh  3204  

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh  -  

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh  -  

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 %  133  

ηs_toplejše podnebne razmere 24 %  184  

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 %  -  

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 %  -  

Lwa_out 27 dB  60  

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  5.1

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 5.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 5.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 10 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 208 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 8,45 kW Tj = - 7°C COPd 3,18 -
Tj = + 2°C Pdh 5,23 kW Tj = + 2°C COPd 5,03 -
Tj = + 7°C Pdh 3,47 kW Tj = + 7°C COPd 7,33 -
Tj = + 12°C Pdh 1,96 kW Tj = + 12°C COPd 9,94 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 8,45 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 3,18 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 7,38 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 2,97 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 3,1 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 5000 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 60 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 3747 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 5.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 5.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 -  -  

Ptn 9 kW 9

Qhe_prostora 10 kWh 3747

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 146

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB 41

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 10

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 12

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 5737

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 2615

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 168

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 248

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 60

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  5.1 

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 5.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 5.1
ErP nalepka



Model: 5.1
ErP nalepka



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 6.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 12 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 140 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh  10,35  kW Tj = - 7°C COPd  2,05  -
Tj = + 2°C Pdh  6,62  kW Tj = + 2°C COPd  3,51  -
Tj = + 7°C Pdh  4,45  kW Tj = + 7°C COPd  4,77  -
Tj = + 12°C Pdh  3,04  kW Tj = + 12°C COPd  6,43  -
Tj = bivalentna temperatura Pdh  10,35  kW Tj = bivalentna temperatura COPd  2,05  -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh  9,59  kW Tj = mejna delovna temperatura COPd  1,85  -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh  - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd  - -

Bivalentna temperatura Tbiv  -7  °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL  -10  °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych  - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych  - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL  65  -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 2,1 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 6000 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 63 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 6793 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 6.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 6.1 

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -  

Ptn 9 kW  12  

Qhe_prostora 10 kWh  6793  

Qhe_tsv 11 kWh  -  

ηs 12 %  140  

ηs_wh 13 %  -  

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 11

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 15

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 8459

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 4578

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 127

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 175

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 63

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 6.1 

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 6.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 6.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 12 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 197 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 10,69 kW Tj = - 7°C COPd 3,07 -
Tj = + 2°C Pdh 6,57 kW Tj = + 2°C COPd 4,68 -
Tj = + 7°C Pdh 4,48 kW Tj = + 7°C COPd 6,90 -
Tj = + 12°C Pdh 3,67 kW Tj = + 12°C COPd 9,96 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 10,69 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 3,07 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 10,95 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 2,79 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 2,1 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 6000 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 63 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 4994 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 6.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 6.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -  

Ptn 9 kW 12

Qhe_prostora 10 kWh 4994

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 140

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB 41

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 13

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 15

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 7648

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 3483

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 159

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 235

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 63

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  6.1 

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 6.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 6.1
ErP nalepka



Model: 6.1
ErP nalepka



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 7.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 13 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 138 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh  11,12  kW Tj = - 7°C COPd  2,06  -
Tj = + 2°C Pdh  6,82  kW Tj = + 2°C COPd  3,41  -
Tj = + 7°C Pdh  4,73  kW Tj = + 7°C COPd  4,85  -
Tj = + 12°C Pdh  3,03  kW Tj = + 12°C COPd  6,43  -
Tj = bivalentna temperatura Pdh  11,12  kW Tj = bivalentna temperatura COPd  2,06  -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh  9,88  kW Tj = mejna delovna temperatura COPd  1,86  -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh  - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd  - -

Bivalentna temperatura Tbiv  -7  °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL  -10  °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych  - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych  - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL  65  -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 2,7 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 6250 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 64 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 7380 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 7.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 7.1 

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 - -  

Ptn 9 kW 13  

Qhe_prostora 10 kWh 7380

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 138

ηs_wh 13 % 124

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 12

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 16

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 9191

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 4973

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 125

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 173

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 64

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  7.1 

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 7.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 7.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 14 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 193 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 12,33 kW Tj = - 7°C COPd 2,87 -
Tj = + 2°C Pdh 7,97 kW Tj = + 2°C COPd 4,62 -
Tj = + 7°C Pdh 5,21 kW Tj = + 7°C COPd 7,07 -
Tj = + 12°C Pdh 3,67 kW Tj = + 12°C COPd 9,95 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 12,33 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 2,87 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 11,90 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 2,69 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 2,7 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 6250 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 64 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 5868 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 7.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 7.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 -  -  

Ptn 9 kW 13

Qhe_prostora 10 kWh 5868

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 138

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB 41

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 14

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 16

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 8987

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 3670

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 156

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 231

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 64

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  7.1

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 7.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 7.1
ErP nalepka



Model: 7.1
ErP nalepka



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 8.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: NE
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in srednjo temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 13 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 136 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh  11,79  kW Tj = - 7°C COPd  2,04  -
Tj = + 2°C Pdh  7,05  kW Tj = + 2°C COPd  3,34  -
Tj = + 7°C Pdh  4,73  kW Tj = + 7°C COPd  4,85  -
Tj = + 12°C Pdh  3,03  kW Tj = + 12°C COPd  6,43  -
Tj = bivalentna temperatura Pdh  11,79  kW Tj = bivalentna temperatura COPd  2,04  -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh  10,67  kW Tj = mejna delovna temperatura COPd  1,84  -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh  - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd  - -

Bivalentna temperatura Tbiv  -7  °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL  -10  °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych  - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych  - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL  65  -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 2,7 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 6500 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 66 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 7915 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 8.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 8.1

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 -  -  

Ptn 9 kW 13  

Qhe_prostora 10 kWh 7915

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 136

ηs_wh 13 % 124

LwA_in 14 dB  41  

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 13

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 17

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 9857

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 5333

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 124

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 171

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 66

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  8.1

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 8.1
povprečne podnebne razmere / srednje temperaturno območje



Informacije, ki jih je treba zagotoviti za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
model: SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S 8.1
Toplotna črpalka zrak-voda: DA
Toplotna črpalka voda-voda: NE
Toplotna črpalka slanica-voda: NE
Nizkotemperaturna toplotna črpalkal: DA
Opremljena z dodatnim grelnikom: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: NE
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko: 
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji temperaturi, razen za nizkotemperaturne toplotne črpalke. Parametri za nizkotemperaturne toplotne črpalke 
se navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.

Parametri za povprečne podnebne razmere in nizko temperaturno območje.

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota

Nazivna toplotna moč Prated 16 kW Sezonska energijska učinkovitost 
pri ogrevanju prostorov ηs 193 %

Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri notranji 
temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj

Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije 
za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji 
temperaturi Tj

Tj = - 7°C Pdh 13,82 kW Tj = - 7°C COPd 2,86 -
Tj = + 2°C Pdh 8,55 kW Tj = + 2°C COPd 4,59 -
Tj = + 7°C Pdh 5,88 kW Tj = + 7°C COPd 7,13 -
Tj = + 12°C Pdh 3,67 kW Tj = + 12°C COPd 9,95 -
Tj = bivalentna temperatura Pdh 13,82 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 2,86 -
Tj = mejna delovna temperatura Pdh 12,64 kW Tj = mejna delovna temperatura COPd 2,59 -
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 
= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) Pdh - kW Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj 

= –15 °C (če je TOL < – 20 °C) COPd - -

Bivalentna temperatura Tbiv -7 °C Za toplotne črpalke zrak-voda: 
mejna delovna temperatura TOL -10 °C

Zmogljivost intervala cikla za 
ogrevanje Pcych - kW Učinkovitost intervala cikla COPcych - -

Koeficient degradacije (**) Cdh 0,9 - mejna delovna temperatura za 
ogrevanje vode WTOL 65 -

Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega 
delovanja Dodatni grelnik

Stanje izključenosti POFF 0,015 kW Nazivna izhodna toplota (**) Psup 2,7 kW
Stanje izključenosti termostata PTO 0,015 kW
Stanje pripravljenosti PSB 0,015 kW Vrsta dovedene energije -
Način grelnika ohišja PCK 0,000 kW
Druge postavke

Upravljanje zmogljivosti spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak-voda: 
nazivna stopnja pretoka zraka, 
zunanja

- 6500 m3/h

Raven zvočne moči, notranja/ 
zunanja LWA 41 / 66 dB(A) Za toplotne črpalke voda/ 

slanica-voda: nazivna stopnja 
pretoka slanice ali vode, zunanji 
izmenjevalnik toplote

- - m3/h
Letna poraba energije QHE 6602 kWh

Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:

Določeni profil rabe - Energijska učinkovitost pri 
ogrevanju vode ηwh - -

Dnevna poraba električne 
energije Qelec - kWh Dnevna poraba goriva Qfuel - kWh

Letna poraba električne 
energije AEC - kWh Letna poraba goriva AFC - gJ

Kontakt: CLIVET SPA - VIA CAmP LONC, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32032 FELTRE (BL) - ITALY
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko je nazivna izhodna toplota Prated enaka 

nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh, nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti 
ogrevanja sup(Tj).

(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.

Model: 8.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Podatkovni list izdelka: kombinirani grelniki

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 - 8.1 

Uporaba pri srednji temperaturi 3 °C  55  

Uporaba pri nizki temperaturi 4 °C  35  

Profil TSV 5 -  -  

Razred sezonske učinkovitosti pri srednji temperaturi 6 -  A++  

Razred sezonske učinkovitosti pri nizki temperaturi 7 -  A+++  

Razred TSV 8 -  -  

Ptn 9 kW 13

Qhe_prostora 10 kWh 6602

Qhe_tsv 11 kWh -

ηs 12 % 136

ηs_wh 13 % -

LwA_in 14 dB 41

FOm 15 - -

Opozorila 16 glejte navodila za uporabo in navodila za montažo

P th_hladnejše podnebne razmere 17 kW 16

P th_toplejše podnebne razmere 18 kW 17

Q HE_hladnejše podnebne razmere 19 kWh 10111

Q HE_toplejše podnebne razmere 20 kWh 3914

Q HE_hladnejše podnebne razmere_wh 21 kWh -

Q HE_toplejše podnebne razmere_wh 22 kWh -

ηs_hladnejše podnebne razmere 23 % 155

ηs_toplejše podnebne razmere 24 % 230

ηs_hladnejše podnebne razmere_wh 25 % -

ηs_toplejše podnebne razmere_wh 26 % -

Lwa_out 27 dB 66

Podatkovni list izdelka: naprave za uravnavanje temperature

SERIJA SPHERA EVO 2.0

model 1 -  SQKN-YEE 1 TC miSAN-YEE 1 S  

Velikost 2 -  8.1  

Razred naprave 3 - VIII

ηs 4 % 5 

Model: 8.1
povprečne podnebne razmere / nizko temperaturno območje



Model: 8.1
ErP nalepka



Model: 8.1
ErP nalepka
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ŽE VEČ KOT 30 LET NUDImO REŠITVE 
ZA ZAgOTAVLJANJE TRAJNOSTNEgA UDOBJA 
IN UDOBJA LJUDI
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www.clivet.com

CLIVET SPA
Via Camp Loc 25, Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) - Italija
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info@clivet.it

Član skupine


