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OM TEQUS Spørsmål og svar

Tequs ble dannet fordi vi mente at CO2-
varmepumper var for kostbare og utilgjengelig 
i prosjekter som i utgangspunktet skulle 
vært optimale bruksområder for en CO2-
varmepumpe.

Vi leverer en mer energieffektiv CO2-
varmepumpe, som er mer brukervennlig, har 
bedre byggekvalitet og høyere driftssikkerhet 
enn andre CO2-varmepumper.

Forhåndstestet og klar til bruk. 

Vår Plug-and Play-teknologi åpner for at 
alle kompetente faggrupper kan levere våre 
varmepumper til sine kunder og prosjekter. 
Våre typiske kundegrupper er VVS-
entreprenører, ventilasjonsentrepenører og 
kuldeentreprenører.

Skisser behovet ditt i vårt seleksjonsprogram 
eller kontakt en av våre eksperter på CO2-
varmepumer så finner vi den varmepumpen 
som passer ditt prosjekt.

Tequs (Thermal Equilibrium Systems) utvikler, produserer og leverer 
reversible CO2-varmepumper som er forhåndstestet og prekonfigurert etter 
ditt behov. 

En Tequs varmepumpe kan benyttes til komfortvarme, komfortkjøling og til oppvarming  
av tappevann (90°C) 

Våre varmepumper er Plug & Play og kan leveres av de fleste VVS-entreprenører, ventilasjonsentreprenører,  
eller de med kompetanse innen kulde og varmepumpeteknikk. Dersom du ønsker å levere en av våre varmepumper 
vil din personlige tekniske kontaktperson (TAM) gi deg nødvendig bistand. Hele veien fra bestilling til oppstart. 

Vi stiller krav til våre kunder og partnere, og leverer kun til seriøse aktører. Vi krever ikke at du har inngående 
kunnskap om naturlige kuldemedier, eller at du har levert tilsvarende produkter tidligere. Vi gjør en helhetsvurdering, 
fra gang til gang, for å kunne være sikker på at du innehar den kompetansen som kreves til å jobbe selvstendig  
med våre produkter på sikt. Nødvendig opplæring og innføring får du av oss.

Våre varmepumper kommer prekonfigurert i henhold til bestillingen, slik at oppstarten kan gjøres med et tastetrykk. 
Hvis det mot formodning skulle være behov for å endre innstillinger, eller dukke opp utfordringer  
under oppstarten, vil din personlige tekniske kontaktperson (TAM) gi deg nødvendig bistand. 

Rent intuitivt tenker man fort at karbondioksid (CO2) ikke er bra for miljøet. CO2 som kuldemedium er gjennvunnet 
fra industriprosesser og har derfor i praksis en Global Warming Potential (GWP) ≈ 0. Dette er i sterk kontrast til 
syntetiske kuldemedier som for eksempel R410A (GWP = 2088) og R134a (GWP = 1430).

CO2 har heller ingen nedbrytende effekt på ozonlaget (ODP=0), og brytes heller ikke ned til PFAS som skaper surt 
nedbør som f.eks 1234ze og 1234yf (HFOer).

Hva er bruksområdet til Tequs varmepumper? 

Hva slags kompetanse trenger jeg for å kunne tilby  
mine kunder en CO2- varmepumpe fra Tequs? 

Jeg er usikker på om jeg har nok kunnskap til å levere en varmepumpe fra 
Tequs? 

Er det krevende å starte opp en Tequs varmepumpe for første gang? 

Er CO2 (R744) bra for miljøet?

Foruten at CO2 som kuldemedie er klimanøytralt, så er det et meget godt kuldemedie når det kommer  
til energieffektivitet og oppvarming av vann.

Alle våre varmepumper leveres med ejektorteknologi som sikrer høy COP ved oppvarming og kjøling. I tillegg 
kan våre varmepumper varme vann helt opp til 90°C med en COP på over 5. Denne kombinasjonen gjør våre 
varmepumper til den mest effektive “Plug and Play CO2-varmepumpen” på markedet i dag.

Er CO2-varmepumper bedre enn andre varmepumper?

www.tequs.no  3 2 Heated by Nature



Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel
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TCHP 15
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Modell TCHP 15
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 4PTE-7K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 13,5kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,43
Oppvarming 17,35kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,06
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 4 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,06
Sikringstørrelse 40A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 900 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner 28mm

Modell TCHP 25
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 4MTE-10K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 22kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,71
Oppvarming 28kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,28
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 4 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,28
Sikringstørrelse 50A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 900 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 35mm

Modell kW (kald/varm) L (MM) B (MM) H (MM) KG

TCHP 15 17/20kW 900 690 1200 450

TCHP 25 29/33kW 900 690 1200 500

TCHP 35 43/49kW 1200 690 1200 550

TCHP 45 54/62kW 1200 690 1200 610

TCHP 65 79/91kW 1200 690 1200 695

TCHP 90 116/135kW 1500 690 1200 805

TCHP 105 135/156kW 1500 690 1200 920

TCHP 210 269/313kW 2000 690 1200 1190

Dimensjoner

H

LB

OM TCHP-serien
TCHP-serien er en modellserie med høyeffektive og reversible CO2-varmepumper på 8 ulike ytelser. Typiske 
bruksområder er komfortvarme og/eller komfortkjøling og/eller oppvarming av tappevann. Varmepumpene 
kommer alltid ferdig prekonfigurert og testkjørt i henhold til bruksbehovet.

Varmepumpene er utviklet for å gjøre inntransport mulig i de fleste bygninger. Også i eldre bygninger med smale 
åpninger. Den kan løftes med palleløfter uten palle for å forenkle en skånsom plassering.

Kapslingen kommer med «knockouts» som gjør det mulig å bestemme plassering av rør og ventiler etter utforming 
på rommet der varmepumpen skal plasseres.
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Komfortvarme
• Vannbåren varme som gulvvarme
• Vannbåren varme mot ventilasjon
• Vannbåren varme mot fancoils

Komfortkjøling
• Isvann mot ventilasjon
• Isvann mot fancoils

Tappevann (90°C) Dataromkjøling

Ytelser - Kald: Vann inn/ut 12/7°C. Retur varm side 25°C
Ytelser - Varm: Vann inn 25°C. Retur varmekilde 10°C
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TCHP 65TCHP 35

TCHP 90TCHP 45

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Modell TCHP 65
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 4FTE-30K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 62 kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,73
Oppvarming 77,9 kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,35
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 18 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,35
Sikringstørrelse 100A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 1200 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 54mm

Modell TCHP 35
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 4KTE-12K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 33 kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,82
Oppvarming 41,7 kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,39
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 10 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,39
Sikringstørrelse 63A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 1200 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 42mm

Modell TCHP 90
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 6FTE-50K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 91 kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,55
Oppvarming 115 kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,20
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 27 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,20
Sikringstørrelse 125A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 1500 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 54mm

Modell TCHP 45
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 4HTE-20K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 41,8 kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,86
Oppvarming 52,3 kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,47
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 12,5 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 4,19
Sikringstørrelse 63A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 1200 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 42mm
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TCHP 105

TCHP 210

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Beskrivelse

 � Tequs sine enheter er Plug & Play. 
Den kommer ferdig fylt med CO2 
og er prekonfigurert i hennhold til 
behov. Noe som sikrer enkel og 
rask oppstart

 � Tequs sine enheter kan brukes til 
oppvarming av rom, nedkjøling av 
rom og oppvarming av tappevann 
til 90°C

 � Tequs sine enheter kommer 
standard med fleksislanger 
som sikrer god fleksibilitet ved 
installasjon

 � Med et 3-veis ventil-kit kan man 
gjøre varmepumpen reversibel

Modell TCHP 105
Kuldemedie CO2

Komressor Bitzer 6DTE-50K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 105kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,55
Oppvarming 134 kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,21
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 10 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,21
Sikringstørrelse 160A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 1500 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 54mm

Modell TCHP 210
Kuldemedie CO2

Komressor 2* Bitzer 6DTE-50K
Kapasitetsregulering CRII: 10-100%
Isvann +15°C to -10°C
Varmtvann +20°C - +90°C
Høyeste tilatte returtemp +37°C
Ytelser ved bruk til komfort
Kjøling 210 kW
COP Kjøling (isvann 7/12) 4,55
Oppvarming 268 kW
COP Oppvarming (retur kald side 10) 5,21
Ytelser tappevannsoppvarming 70°C 64 L/min
COP Tappevann (retur kald side 10) 5,21
Sikringstørrelse 250A
Spenning 400V
Dimensjoner LxBxH: 2000 x 690 x 1200mm
Montasjekrav Plug&Play

Tilkoblingsdimensjoner: 76mm
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TEQUS - Selection Tool

Vårt seleksjonsprogram gjør det enkelt for deg å finne riktig maskin til ditt prosjekt. Enten du skal kjøle et datarom, 
varme vann eller levere isvann.

Før du kan få tilgang til seleksjonprogrammet vil vi gjerne bli kjent med deg og din virksomhet. Registrer deg på 
Tequs.no eller kontakt en av våre ansatte.

I seleksjonsprorammet får du tilgang til ulike parametere, legg inn ønsket effekt og temepraturer. Så vil programmet 
plukke ut maskiner som er best egnet.

Når du har funnet din Tequs-enhet kan maskinen bestilles og du vil få oppgitt priser og leveringstider.

TEQUS - Seleksjonsprogram
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