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 VERSATI III ALL-IN-ONE 
 BOMBAS DE CALOR
AR/ÁGUA   

 A versão All-in-One oferece potências de 4 a 9,5 kW e é 
recomendada para novas instalações em casas com espaço 
limitado. Incorpora o acumulador AQS para proporcionar o maior 
conforto em casa. 
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Conduta

Cassete

Consola

Mural

Piso radiante

AQS

Versati III All-in-One (UE)

Depósito de inércia

Versati III All-in-One (UI)

 Sistema All-in-One com depósito 
AQS integrado 200L
• Ligação direta a sistemas de AQS, de 

aquecimento por pavimento aquecido, 
ventiladores e emissores térmicos, etc.

• A versão All-in-One é composta por 
três partes: a unidade externa, o módulo 
hidráulico e o depósito AQS 200L; as duas 
últimas formam a unidade interna.

• O kit hidráulico (interior) inclui um depósito 
de água quente doméstica.

• O seu formato torna-o ideal para espaços 
pequenos que requerem elementos muito 
compactos.

Fiabilidade
• Tem dois resistências de emergência de 1,5 

kW para os modelos 4 e 6, e de 3 kW para 
os restantes modelos.

• Implementadas várias medidas de segurança: 
sistema de descongelamento de circuitos, 
contra sobrecargas do motor e compressor, 
contra sobrepressões e sobreaquecimento 
da água.

Controlo Wifi 

Classe energética A++

Saída de água a 60°C

Componentes de última 
tecnologia
• A Versati III incorpora uma bomba Inverter 

Wilo, um permutador de calor de placas 
Alpha Laval e Danfoss, o compressor de 
injeção de duas fases patenteado pela GREE 
e um motor de ventilador BDLC DC Inverter.

• O compressor e a válvula de controlo de 
dupla etapa produzem calor por injeção, 
o que aumenta a temperatura de saída da 
água com maior precisão e retém a energia a 
temperaturas muito baixas.

Outras funções
• Sensor de temperatura duplo.

• A função de desinfeção a 80°C garante a 
eliminação de bactérias.

• A interface de gestão remota permite que 
a unidade seja gerida através do Modbus e 
integrada num sistema BMS.

• Modos de funcionamento: fora de casa, 
automático, silencioso e pavimento aquecido.

Funcionamento sob 
temperaturas extremas 

*

* O depósito de inércia é recomendado. Com o crescimento do aquecimento por piso radiante, o desaparecimento de radiadores de grande volume, a quantidade de água nos circuitos 
de aquecimento pode se tornar-se insufi ciente e nem sempre permite uma operação ideal. Nos circuitos de aquecimento da bomba de calor, se a diferença de temperatura na saída / 
retorno de água dos emissores, não corresponder às suas necessidades, o depósito de inércia pode ajuda resolver. Recomenda-se consultar o instalador para estudar as necessidades em 
função da sua instalação.
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MONOFÁSICO

MODELO VERSATI III AIO 4 VERSATI III AIO 6 VERSATI III AIO 8 VERSATI III AIO 10

Código 3IGR5115 3IGR5120 3IGR5125 3IGR5130

Referência de UI GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I) GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I) GRS-CQ10PDG/NHH-E(I)

Referência da UE GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O) GRS-CQ6.0PD/NHH-E(O) GRS-CQ8.0PD/NHH-E(O) GRS-CQ10PD/NHH-E(O)

Potência (7°C ext/ 35°C água) Calor (kW) 4 6 8 9.5

Potência (7°C ext/ 45°C água) Calor (kW) 4 5.9 8 9.5

Potência (35°C ext/ 7°C água) Frío (kW) 3.20 4.10 5.30 6.50

Potência (35°C ext/ 18°C água) Frío (kW) 3.80 5.80 7.00 8.50

EER (35°C ext/ 7°C água) 3.42 3.20 3.06 2.86

EER (35°C ext/ 18°C água) 4.63 4.40 4.00 3.79

COP (7°C ext/ 35°C água) 5.13 5.00 4.71 4.59

COP (7°C ext/ 45°C água) 3.92 3.91 3.74 3.60

SEER (35°C ext/ 7°C água) 4.21 4.12 4.11 4.12

SCOP (7°C ext/ 35°C água) 5.65 5.68 5.7 5.6

SCOP (7°C ext/ 55°C água) 3.27 3.25 3.31 3.25

Classe energética Frío / Calor A++/A A++/A A++/A A++/A

Corrente
Frío (A) 10 10 13.8 13.8

Calor (A) 10 10 16.4 16.4

Alimentação (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Amplitude térmica de funcionamento
Frío (°C) +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48

Calor (°C) -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35

Temperatura AQS (°C) +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80

Diâmetro de tubagem
Líquido (Pol.) 1/4 1/4 1/4 1/4

Gás (Pol.) 1/2 1/2 1/2 1/2

Comprimento pré-carregado (m) 5 5 5 5

Comprimento total máximo (m) 20 20 25 25

Comprimento vertical máximo (m) 15 15 15 15

Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas (Pol. (DN)) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25)

Refrigerante R32 R32 R32 R32

UNIDADE INTERIOR

Volume do acumulador (L) 200 200 200 200

Potência da resistência (kW) 1.5 + 1.5 1.5 + 1.5 3 + 3 3 + 3

Pressão sonora (dB(A)) 31 31 31 31

Largura da unidade / altura / profundidade (mm) 600 / 1750 / 600 600 / 1750 / 600 600 / 1750 / 600 600 / 1750 / 600

Peso líquido da unidade / bruto (kg) 53 / 57 53 / 57 85 / 87 85 / 87

UNIDADE EXTERIOR

Fluxo de ar (m³/h) 3200 3200 3512 3512

Pressão sonora (dB(A)) 50 50 53 53

Carregamento de refrigerante (kg) 1 1 1.6 1.6

Carregamento adicional (g/m) 16 16 16 16

Largura da unidade / altura / profundidade (mm) 955 / 700 / 396 955 / 700 / 396 980 / 788 / 427 980 / 788 / 427

Largura da embalagem / altura / profundidade (mm) 1029 / 750 / 458 1029 / 750 / 458 1097 / 862 / 477 1097 / 862 / 477

Peso líquido da unidade / bruto (kg) 55 / 62 55 / 62 82 / 92 82 / 92

*Os valores de eficiência energética são para o clima médio. Uma grande parte da Portugal é considerada como tendo um clima quente, onde os rendimentos são  
significativamente mais elevados.
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