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Compatibile
Compatible 

Hi-T

 B
 C

Compatibile
Compatible 

i-CR

Risparmio energetico 
rispetto ai concorrenti 

Energy savings com-
pared to competitors

Fino al

Recupero fiscale*

i-HP 25 kW÷70 kW

VERSIUNI
i-HP Pompe de caldura reversibile Inverter

VERSIONS
i-HP reversible inverter heat pump
i-HP LT reversible inverter heat pump with steam injectioni-HP LT Pompe de caldura reversibile Inverter cu injectie de vapori 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Seria de pompe de caldura i-HP atinge valori ridicate SEER și SCOP 
datorită compresoarelor scroll DC Inverter, a ventilatorului EC și a 
schimbătoarelor de înaltă eficiență.
Compresoarele DC inverter de curent continuu utilizate permit 
economisirea a până la 25% din puterea absorbită.
Instalarea compresoarelor scroll inverter DC de înaltă eficiență 
optimizate pentru funcționarea pompei de căldură în condiții de 
lucru severe, integrate cu un sistem de injecție cu abur, permite 
obținerea unui nivel ridicat de confort cu consum redus de energie 
chiar și în anotimpurile de iarnă (chiar si la -25 °C).
Tehnologia de injectie constă în injectarea agentului frigorific, sub 
formă de vapori, în mijlocul procesului de compresie pentru a 
crește semnificativ capacitatea și eficiența compresorului, crescând 
performanța acestui sistem în comparație cu toate tehnologiile 
tradiționale de compresie a gazelor.
Cu acest tip de echipament este posibil să se producă apă caldă 
până la 58 °C, chiar și la temperaturi exterioare scăzute. Pompele de 
căldură sunt potrivite în special pentru a fi combinate cu sisteme de 
încălzire cu panouri radiante sau pentru aplicații în care este 
necesară o eficiență maximă în modul de încălzire.

BUILDING FEATURES: 
The series i-HP reaches high values   of SEER and SCOP thanks to DC 
inverter scroll compressors, the EC fan exchangers and high efficiency.
DC Inverter compressor can save till 25% of power input.
The installation inside the unit of high efficiency DC inverter scroll 
compressors optimized for working under heavy conditions as a heat 
pump and to use of an economizer, allows to obtain a high level of 
comfort in low-energy consumes rooms even during the coldest 
season (until a temperature of -25°). 
The injectiont echnology involves injecting the refrigerant, in the 
vapour status, in the middle of the compression process to implement 
significantly the capacity and efficiency of the compressor improve 
the performances of this system compared to all conventional gas 
compression technologies.
With this kind of unit it is possible to produce hot water up to 58°C 
even with very low outside temperatures. The heat pumps are 
particularly suitable to be combined with radiating panels heating 
systems or for applications where a top efficiency heating mode is 
needed.

Conto termico 2.0

BLDC INVERTER

ACS tutto l’anno

DHW all the year

Pompe de caldura inverter aer/apa cu ventilatoare axiale 
Air/water inverter heat pumps with axial fans
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Izolatie termoacustica (Versiune SL)
Stratul termoacustic inovator permite o reducere a zgomotului cu până la 10% la 
anumite frecvențe de rotație ale compresorului. Structura multistrat particulară permite 
o izolare termică care la temperaturi foarte scăzute reduce pierderile de până la 2% 
comparativ cu o izolație standard.

Thermoacoustic insulation (SL version)
The innovating thermo-acoustic shell allows a noise reduction up to 10% at specific 
compressor rotation frequencies. The special multi-layer structure generates a 
thermal insulation which reduces, at very low outside temperatures, the heat losses of 2% 
compared to a standard insulation.

Tehnologia EC
Tehnologia EC de la baza motorului ventilatorului permite o eficiență de până la 90% și 
permite niveluri ridicate de economii de energie, extinzându-și semnificativ durata de 
viață și făcându-l aproape fără întreținere. Aceste valori sunt benefice pentru protecția 
mediului și economii pentru utilizator. Acest produs prezintă astăzi cea mai mare 
legătură posibilă între economie și ecologie.

The EC technology
The EC technology at the core of our most efficient motors and fans allows efficiency 
of up to 90%, saves energy at a very high level, significantly extends service life and 
makes our products almost maintenance-free. These values pay off not only for the 
environment, but every cent also pays off for the user! All the products, even those 
for which EC technology does not make sense from an application viewpoint, 
feature the greatest possible connection of economy and ecology. 

Control V.415
Noua logică de control și interfața de afișare instalată pe toate 
unitățile Maxa de nouă generație i-HP 0135-0250F-0270. Permite 
întreținere rapidă cu parametri și actualizări de firmware de la 
periferic USB. Creșterea memoriei odată cu implementarea noilor 
logici.

V.415 control board
New control logic and display interface installed on all new Maxa 
units generation i-HP 0135-0250F-0270. Allows rapid maintenance 
with parameter and firmware updates from USB device. By the 
implementation of new logics  it permit the increase of memory.

ACCESSORII
IM 
CI1 
CI2 
CI3 
CI6 
KA 
GI 
SL 
SSL 
CM 
Hi-T2 
AG 
TR2 
SAS 
DSFR 

RFC 
i-CR 
RP

Comutatoare magnetotermice
Pompa de circulatie EC fără perii
Prearanjare pompă externă cu supapă de închidere. 
Pompa de circulatie auto adaptativa
Pompa de curent alternativ cu invertor
Kit antigel
Modul de gestionare a instalatiei
Insonorizare
Super insonorizare
Activarea interfeței Modbus RS485
Panou de comandă inteligent cu ecran tactil
Suporturi antivibrații din cauciuc
Tratament anticoroziv
Sondă de la distanță/sondă de stocare ACM 
Dispozitiv de control al secvenței, defecțiune de 
fază + releu de tensiune minimă și maximă
Comandă ventiloconvector (Hi-T obligatoriu) 
Panou de comandă pe perete
Grila de protecție a condensatorului

ACCESSORIES
IM Protection module
CI1 EC brushless circulator
CI2 Predisposition for external pump with shut-off valve
CI3 Auto adaptive circulator
CI6 AC inverter pump
KA Antifreeze kit
GI Plant management module
SL Silencing
SSL Super silencing
CM Modbus interface RS485 activation
Hi-T2 Multifunction touch screen remote controller
AG Rubber shock absorbers
TR2 Anti-corrosion treatment
SAS Sanitary water probe
DSFR Sequence control device, phase failure + Minimum  

and Maximum voltage relay
RFC Remote fancoil control (Hi-T control required)
i-CR Remote wall controller
RP Metallic guards for condenser 
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Pompe de circulatie noi
Pompele utilizate (opțional) au un motor sincron conform tehnologiei ECM cu 
randament maxim și cuplu mare de pornire, funcție de eliberare automată, 
protecție integrală a motorului și semnalizare de eroare.

New circulating pumps
The adopted pumps (optional) have an ECM technology synchronous motor, 
with maximum efficiency and high starting torque, unblocking automatic 
function, full protection and error communication.

Difuzor (Versiune SSL)
Acest difuzor crește eficiența ventilatorului, permițându-vă să reduceți viteza 
acestuia, scăzând presiunea sonoră până la 7,2 dB (A) și consumul de energie cu 
până la 27%. În acest fel, este posibil să economisiți cantități substanțiale de 
energie electrică pentru fiecare ventilator pe an. Alternativ, puteți conta pe o 
eficiență mai mare pentru a îmbunătăți debitele de aer cu până la 9% pentru 
același consum de energie.

Diffuser (SSL version)
The diffuser structure improves the air flow efficiency and allows a fan 
speed reduction, lowering the the acoustic pressure by up to 7.2 dB(A) and 
energy consumption by up to 27% with unchanged airflow. That could lead to a 
saving up to hundreds of euro in energy costs per fan per year. Alternatively, you 
could make use of the greater efficiency to boost air performance by up to 9% with 
comparable energy consumption. 

Noise reduced by up to 
7.2 dB(A)

Up to 27% lower 
energy consumption

Up to 9% greater air 
performance

Compact 
dimensions

i-HP 0250F are un compresor fix on-off de 50 Hz și un
invertor cu o deplasare de 20% mai mare fata de
invertoarele din gama 0250, cu un domeniu de lucru
cuprins între 36 și 96 Hz (20% mai mult de 30 și 80 Hz).
Aceasta implică un minim de 36Hz (1 compresor invertor
cel puțin) până la maxim 146 Hz = 50Hz + 96Hz
(compresorul pornit-oprit și compresorul invertor la
maxim). De asemenea, în acest caz, în funcție de
temperatura externă, capacitatea maximă este modulată
corespunzător pentru a crește eficiența.

Diferența substanțială constă într-o capacitate mai mare a 
i-HP 0250 față de 0250F de a acoperi eficient întreaga
gamă de lucru declarată, în special în condițiile cele mai
extreme (de exemplu, temperaturi ridicate de vară și
temperaturi scăzute de iarnă).

i-HP 0250F has an on-off 50 Hz fixed compressor and an
inverter with 20% higher capacity than inverters of size
0250, with a working range of 36 to 96 Hz (20% more than
30 and 80 Hz) . This involves a minimum of 36Hz (1 inverter
compressor at idle) up to a maximum of 146 Hz = 50Hz + 96Hz
(on-off compressor and inverter compressor at most). Again,
depending on the outside temperature, the maximum capacity
is modulated appropriately in order to increase efficiency.

The substantial difference lies in a higher capacity of the i-HP 
0250 than 0250F to efficiently cover all the stated work range, 
especially in the most extreme conditions (eg high summer 
temperatures and low winter temperatures).

0250F: ultima noutate Maxa  What's new in Maxa
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i-HP 0125 0135 0250F 0250 0260 0270
Racire / Cooling
Capacitate de racire / Cooling capacity (1) kW 21,04 27,80 39,44 36,10 41,10 53,30

Putere absorbita / Power input (1) kW 6,44 8,69 12,29 12,45 14,17 17,77

E.E.R. (1) W/W 3,26 3,20 3,21 2,90 2,90 3,00

Capacitate de racire / Cooling capacity (2) kW 30,45 36,37 49,32 48,86 57,20 70,11

Putere  absorbita / Power input (2) kW 6,83 8,91 12,06 12,53 13,99 18,45

E.E.R. (2) W/W 4,46 4,08 4,09 3,90 4,09 3,80

SEER (5) W/W 4,00 4,15 4,11 4,03 3,86 3,93

Debit de apa / Water flow (1) L/s 1,01 1,33 1,89 1,73 1,97 2,55

Cadere de presiune / Pressure drop (1) kPa 30 35 25 20 56 20

Incalzire / Heating
Capacitate de incalzire (3) kW 24,72 32,65 48,25 48,70 52,00 65,10

Putere absorbita / Power input (3) kW 5,74 7,89 11,43 12,02 12,84 16,07

C.O.P. (3) W/W 4,31 4,14 4,22 4,05 4,05 4,05

Capacitate de incalzire (4) kW 22,16 32,33 41,07 41,40 48,60 60,30

Putere absorbita / Power input (4) kW 6,44 9,80 12,08 12,40 15,14 18,84

C.O.P. (4) W/W 3,44 3,30 3,40 3,34 3,21 3,20

SCOP (6) W/W 3,94 4,10 3,90 3,79 4,01 3,80

Debit de apa / Water flow (4) L/s 1,06 1,55 1,97 1,98 2,33 2,89

Pierdere de presiune schimbator (4) kPa 33 46 27 28 74 25

Eficienta energetica / Energy efficiency  (Apa /Water 35°C-55°C) Classe A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+ A++ / A+ A+ / A+

Compresor / Compressor

Tip / Type Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter + 
Scroll ON-OFF Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Compresoare / Compressors n° 1 1 1+1 2 2 2

Circuite frigorifice / Refrigerant circuits n° 1 1 1 1 1 1

Cantitate refrigerant / Refrigerant charge (7) kg 9,5 9 16,8 15,5 16,1 15

Ventilator / Fan
Debit de aer nominal / Nominal air flow m3/s 3,90 4,1 6,94 6,9 7,72 8,28

Circuit hidraulic / Hydraulic circuit
Debit de apa / Water flow (1) L/s 1,01 1,33 1,89 1,73 1,97 2,55

Racorduri hidraulice / Water connections inch 2"F 2"F 2"F 2"F 2"F 2"F

Vol. min. de apa / Min. water volume (8) L 84 108 145 145 173 214

Nivel de zgomot / Sound level

Putere sonora / Sound power Lw (9) dB(A) 72,5 /  SL 70,7 / SSL 
69,8

75,5 /  SL 73,7 / SSL 
72,8 78 /  SL 76,2 / SSL 75,3 78 /  SL 76,2 / SSL 75,3 83 /  SL 81,2 / SSL 80,3 83 /  SL 81,2 / SSL 80,3

Presiune sonora / Sound pressure Lp1 (10) dB(A) 40,9 /  SL 39,1 / SSL 
39,1

43,9 /  SL 42,1 / SSL 
42,1

46,4 /  SL 44,6 / SSL 
43,7

46,4 /  SL 44,6 / SSL 
43,7

51,4 /  SL 49,6 / SSL 
48,7

51,4 /  SL 49,6 / SSL 
48,7

Date electrice / Electrical data
Alimentare / Power supply 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

Putere max. absorbita / Max. power input kW 14,83 19,16 28,62 28,62 31,19 34,12

Intensitate max / Max. current input A 21,4 27,7 41,4 41,4 45,1 48,2

Greutate / Weight
Greutate bruta / Gross weight kg 369 396 414/434 434 430/450 441/461

Greutate in functionare / Operation weight kg 357 384 422 422 438 449
Conditii de functionare:
(1) Răcire: temperatura aerului exterior 35 ° C; temperatura apei intrare /iesire 12/7 ° C.
(2) Răcire: temperatura aerului exterior 35 ° C; temperatura apei iintrare /iesire  23/18 ° C
(3) Încălzire: temperatura aerului extern 7 ° C d.b. 6 ° C b.u; temperatura intrării / ieșirii apei 30/35 ° C.
(4) Încălzire: temperatura aerului exterior 7 ° C d.b. 6 ° C b.u; temperatura intrării / ieșirii apei 40/45 ° C
(5) Răcire: temperatura apei de intrare / ieșire 12/7 ° C.
(6) Încălzire: condiții climatice medii; Tbiv = -7 ° C; temperatura intrării / ieșirii apei 30/35 ° C.
(7) Date orientative și pot fi modificate. Pentru datele corecte, consultați întotdeauna eticheta tehnică de pe unitate.
(8) Calculat pentru o scădere a temperaturii apei în sistem de 10 ° C cu un ciclu de dezghețare de 6 minute.
(9) Puterea sonoră: starea (3); valoare determinată pe baza măsurătorilor efectuate în conformitate cu standardul UNI EN ISO 9614-2, în 
conformitate cu cerințele certificării Eurovent.
(10) Presiunea sonoră: valoare calculată de la nivelul puterii sonore utilizând ISO 3744: 2010, referită la 10 m distanță de unitate.
(*) Datele privind capul util și caracteristicile pompei se referă la kitul CI1 pentru toate dimensiunile, cu excepția 0270 pentru care datele sunt 
exprimate pentru kitul CI6 N.B. datele de performanță prezentate sunt orientative și pot fi supuse modificărilor. În plus, randamentele 
declarate la punctele (1), (2), (3) și (4) trebuie înțelese ca referindu-se la puterea instantanee conform EN 14511. Datele declarate la punctele 
(5) și (6) sunt determinat conform UNI EN 14825.

Operating conditions:
(1) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet temperature 12/7°C.
(2) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet temperature 23/18°C.
(3) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 30/35°C.
(4) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 40/45°C.
(5) Cooling: water temperature inlet/outlet 12/7°C.
(6) Heating: normal climatic condition; Tbiv=-7°C; eater temperature inlet/outlet 30/35°C.
(7) Indicative data and subject to change. For the correct data, always refer to the technical label on the unit.
(8) Calculated in the case of the plant water temperature decreased by 10°C for 6 minutes of defrosting.
(9) Condition (3); the value is determined on the basis of measurements taken in accordance with the UNI EN ISO 9614-2, in compliance with the 
requirements of Eurovent certification.
(10) Sound pressure level measured at 10 m from the unit, in free field, according to ISO 3744:2010.
(*) The prevalence data and characteristics of the pump refer to kit CI1 for all sizes except 0270 for which the data are expressed for kit CI6
N.B. The performance data are indicative and could be subject to change. In addition, the performances declared in apex (1), (2), (3) and (4) refer to 
the instantaneous power according to EN 14511. The declared data stated in the apex (5) and (6) is determined according to the UNI EN 14825.

Dimensiuni - Dimensions 0125 0135 0250F 0250 0260 0270

L mm 1198 1198 1198 1198 1198 1198

P mm 1198 1198 1198 1198 1198 1198

H mm 1673 1673 1745 1745 1745 1745

H (SSL) mm 1915 1915 1920 1920 1920 1920
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Dimensiuni - Dimensions 0125 0235 0250

L mm 1198 1198 1198

P mm 1198 1198 1198

H mm 1673 1673 1745

H (SSL) mm 1915 1915 1915

i-HP/LT 0125 0235 0250
Racire / Cooling
Capacitate de racire / Cooling capacity (1) kW 21,00 28,40 36,10

Putere absorbita / Power input (1) kW 6,44 8,61 12,45

E.E.R. (1) W/W 3,26 3,30 2,90

Capacitate de racire / Cooling capacity (2) kW 30,67 36,37 47,56

Capacitate de racire / Power input (2) kW 7,34 8,91 12,52

E.E.R. (2) W/W 4,18 4,08 3,80

SEER (5) W/W 3,98 4,17 3,90

Debit de apa / Water flow (1) L/s 1,00 1,36 1,73

Cadere de presiune / Pressure drop (1) kPa 32 37 20

Incalzire / Heating
Capacitate de incalzire (3) kW 24,15 32,50 47,78

Putere absorbita / Power input (3) kW 5,79 7,99 12,15

C.O.P. (3) W/W 4,17 4,07 3,93

Capacitate de incalzire (4) kW 23,76 32,50 45,10

Putere absorbita / Power input (4) kW 6,88 9,97 13,56

C.O.P. (4) W/W 3,45 3,26 3,33

SCOP (6) W/W 4,02 4,04 3,81

Debit de apa / Water flow (4) L/s 1,14 1,56 2,16

Pierdere de presiune schimbator (4) kPa 37 47 34

Eficienta energetica / Energy efficiency  (Apa/Water 35°C-55°C) Classe A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+

Compresor / Compressor

Tip / Type Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Compresoare / Compressors n° 1 2 2

Circuite frigorifice / Refrigerant circuits n° 1 1 1

Cantitate refrigerant / Refrigerant charge (7) kg 10,5 11,2 20,0

Ventilator / Fan
Debit de aer nominal / Nominal air flow m3/s 3,9 4,1 6,94

Circuit hidraulic / Hydraulic circuit
Debit de apa / Water flow (1) L/s 1,00 1,36 1,73

Racorduri hidraulice / Water connections inch 2"F 2"F 2"F

Vol. min. de apa / Min. water volume (8) L 90 108 151

Nivel de zgomot / Sound level
Putere sonora / Sound power Lw (9) dB(A) 72,5 /  SL 70,7 / SSL 69,8 75,5 /  SL 73,7 / SSL 72,8 78 /  SL 76,2 / SSL 75,3

Presiune sonora / Sound pressure Lp1 (10) dB(A) 56 /  SL 54,2 / SSL 53,9 59 /  SL 57,2 / SSL 56,9 61,4 /  SL 59,6 / SSL 58,5

Date electrice / Electrical data
Alimentare / Power supply 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

Putere max absorbita / Max. power input kW 14,83 19,16 28,62

Intensitate max / Max. current input A 21,4 27,7 41,4

Greutate / Weight
Greutate bruta / Gross weight kg 385 444 460

Greutate in functiune / Operation weight kg 373 432 442
Conditii de functionare: 
(1) Răcire: temperatura aerului exterior 35 ° C; temperatura apei intrare /iesire 12/7 ° C.
(2) Răcire: temperatura aerului exterior 35 ° C; temperatura apei iintrare /iesire  23/18 ° C
(3) Încălzire: temperatura aerului extern 7 ° C d.b. 6 ° C b.u; temperatura intrării / ieșirii apei 30/35 ° C.
(4) Încălzire: temperatura aerului exterior 7 ° C d.b. 6 ° C b.u; temperatura intrării / ieșirii apei 40/45 ° C
(5) Răcire: temperatura apei de intrare / ieșire 12/7 ° C.
(6) Încălzire: condiții climatice medii; Tbiv = -7 ° C; temperatura intrării / ieșirii apei 30/35 ° C.
(7) Date orientative și pot fi modificate. Pentru datele corecte, consultați întotdeauna eticheta tehnică de pe unitate.
(8) Calculat pentru o scădere a temperaturii apei în sistem de 10 ° C cu un ciclu de dezghețare de 6 minute.
(9) Puterea sonoră: starea (3); valoare determinată pe baza măsurătorilor efectuate în conformitate cu standardul UNI EN ISO 9614-2, în 
conformitate cu cerințele certificării Eurovent.
(10) Presiunea sonoră: valoare calculată de la nivelul puterii sonore utilizând ISO 3744: 2010, referită la 10 m distanță de unitate.
(*) Datele privind capul util și caracteristicile pompei se referă la kitul CI1 pentru toate dimensiunile, cu excepția 0270 pentru care datele sunt 
exprimate pentru kitul CI6 N.B. datele de performanță prezentate sunt orientative și pot fi supuse modificărilor. În plus, randamentele 
declarate la punctele (1), (2), (3) și (4) trebuie înțelese ca referindu-se la puterea instantanee conform EN 14511. Datele declarate la punctele 
(5) și (6) sunt determinat conform UNI EN 14825.

Operating conditions:
(1) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet temperature 12/7°C.
(2) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet temperature 23/18°C.
(3) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 30/35°C.
(4) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 40/45°C.
(5) Cooling: water temperature inlet/outlet 12/7°C.
(6) Heating: normal climatic condition; Tbiv=-7°C; eater temperature inlet/outlet 30/35°C.
(7) Indicative data and subject to change. For the correct data, always refer to the technical label on the unit.
(8) Calculated in the case of the plant water temperature decreased by 10°C for 6 minutes of defrosting.
(9) Condition (3); the value is determined on the basis of measurements taken in accordance with the UNI EN ISO 9614-2, in compliance with the 
requirements of Eurovent certification.
(10) Sound pressure level measured at 10 m from the unit, in free field, according to ISO 3744:2010.
(*) The prevalence data and characteristics of the pump refer to kit CI1 for all sizes except 0270 for which the data are expressed for kit CI6
N.B. The performance data are indicative and could be subject to change. In addition, the performances declared in apex (1), (2), (3) and (4) refer to 
the instantaneous power according to EN 14511. The declared data stated in the apex (5) and (6) is determined according to the UNI EN 14825.




