
Gapsal OKS 
Inverter
Nämä tasaisella 4–12 kW:n ja 8–22 kW:n teholla toimi-
vat asuinrakennusten lämmitykseen ja lämpimän käyt-
töveden tuottoon tarkoitetut lämpöpumput käyttävät 
erilaisia lämpöenergian lähteitä maaperästä aina pora-
kaivoon, keruuputkistoon tai vesistöön saakka. 

4–12 kW:n tehoisessa Gapsal OKS Inverterissä käytetään 
yksivaiheista ja 8–22 kW:n tehoisessa kolmivaiheista ta-
savirran invertterikompressoria Emerson Copeland ZPV. 

Gapsal OKS Inverter on yhtenäinen laite, joka sisältää 
kaikki tarvittavat lämpöpumpun elementit. Gapsal OKS 
Inverterin lämpöpumpun kanssa voidaan käyttää eri-
kokoisia vedenlämmittimiä. 4–12 kW:n lämpöpumpun 
kanssa voidaan käyttää mm Gapsal HW200-vedenläm-
mitintä. 
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Parhaan mahdollisen hyötysuhteen varmistamiseksi 
kaikki Gapsalin mallit on varustettu sähköisellä pai-
suntaventtiilillä, joka valvoo kylmäaineen kyllästymistä 
höyrystimessä. Asianmukaiset lisälaitteet mahdollista-
vat Gapsal OKS Inveter- järjestelmän käytön mm aktii-
viseen tai passiiviseen jäähdytykseen. Gapsal OKS In-
verter- mallin käyttöliittymän ansiosta lämpöpumppuja 
voidaan käyttää myös aurinkopaneelin pumppuryh-
män ohjaukseen. Modeemilla in-
ternetiin yhdistetty käyttöliittymä 
antaa käyttäjän seurata ja säädellä 
lämpöpumpun käyttöä tietoko-
neen tai älypuhelimen kautta.

8–22 kW:n Gapsal OKS Inverter- lämpöpumpun kans-
sa soveltuvat vedenlämmittimet, joiden lämmityspin-
ta vastaa maksimitehoa. Käyttövesi lämmitetään jopa 
+65 °C asteeseen. Kalkkisaostumien välttämiseksi ve-
denlämmittimeen on asennettava magnesiumanodi. 
Käyttöveden korkea lämpötila vedenlämmittimessä ta-
kaa suihkuveden runsaan määrän, jonka ansiosta läm-
pöpumppua voidaan käyttää uudistustöissä patterien 
lämmityspinta-alaa kasvattamatta.

Gapsal OKS Inverter- lämpöpumpussa käytetään 
Emerson Copeland ZPV kontaktivapaata kestomag-
neetti-pohjaista tasavirtamoottorilla toimivaa invertte-
rikompressoria. Gapsal OKS Inverter- mallin käyttöliitty-
mä on tarkoitettu invertterikompressorin ohjaukseen. 
Invertterikompressorilla ja sähköisellä paisuntavent-
tiilillä varustettu Gapsal OKS Inverter- lämpöpumppu 
kuluttaa lämmön tuottamiseen jopa kolmanneksen 
vähemmän sähköä tavanomaisella kompressorilla va-
rustettuun lämpöpumppuun verrattuna. Kompresso-
rin kierrosluvun säätölaajuus on 1800–7000 kierrosta 

Kaikki Gaspalin mallit on varustettu sähköisellä 
paisuntaventtiilillä, joka mahdollistaa lämpöpumpun ohjauksen 
tarkkasäädön.

minuutissa. Invertterikompressori kytkeytyy päälle ja 
säätää sujuvasti kierroslukua lämmitys- tai lämpimän 
käyttöveden tarpeen mukaan sekä varmistaa parhaan 
hyötysuhteen pienellä virrankulutuksella. Ellei lämpöä 
enää tarvita, kompressori pysähtyy. Kaikissa Gapsalin 
malleissa käytetään lisälaitteita, jotka suojaavat läm-
pöpumppua sähköisiltä häiriöiltä kuten vaihevika, vai-
hesiirto sekä vaiheiden yli- tai alijännitteet. Tämä turva-
keino takaa sähköjärjestelmän ja kompressorin parhaan 
suojan. 

 Gapsal OKS Inverter 4-12 8-22

Kylmäaineen tyyppi R410a R410a

Kylmäaineen määrä 1,9 kg 2,8 kg

Koepaine 4,5 MPa 4,5 MPa

Työpaine 4,3 MPa 4,3 MPa

Kompressorin tyyppi ZPV scroll ZPV scroll

Sähköliittymä 1 × 240V 3 × 400V

Sähköteho 50% 1,4 kW 2,5 kW

Sähköteho 100% 3,2 kW 6,1 kW

Lämpökerroin (SPF) 50% 5,14 5,08

Lämpökerroin (SPF) 100% 4,22 4,13

Lämmityksen teho 50% 7,2 kW 12,7 kW

Lämmityksen teho 100% 13,5 kW 25,2 kW

Kylmäaine Etanooli 33% Etanooli 33%

Matalapainesuoja 0.35 MPa 0.35 MPa

Korkeapainesuoja 4,3 MPa 4,3 MPa

Käyttölauhduttimen laite 4,0 MPa 4,0 MPa

Paino 160 kg 180 kg

Tehokkuus ja SPF ovat laskettu B0/W35 -käyttölämpötilalle EN 14511:n  mu-
kaisesti (huomioiden kierrätyspumput)


