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ISI POMPASI
NEDİR?

MİDORİ ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR?

MİDORİ ISI POMPALARI | 01

Isı Pompaları elektrik enerji-

sini kullanarak ısıyı bir 

yerden başka bir yere 

taşıyıp soğutma, ısıtma ve 

sıcak su ihtiyaçlarını karşıla-

yan sistemlerdir.

Midori Isı Pompası, enerjisini havadan alır. Kompresörün sıkıştırdığı akışkan gaz 

yardımıyla bu enerji arttırılır ve ısı eşanjörü (ısı değiştiricisi) sayesinde enerji 

çevrimde dönen suya aktarılır. Bu işlem sırasında Midori Isı Pompası tükettiği her 1 

kWh elektrik için 3-5 kWh ısı enerjisi üretir.

Kompresör

Kullanılan
Elektrik
Enerjisi

1 kW

İç Ortama
Verilen Enerji

3-5 kW

Dış Ortam
Enerjisi
2-4 kW

Buharlaşma Yoğuşma



NEDEN MİDORİ ISI POMPASI

Midori Isı Pompası Avantajları
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Maliyet Midori Isı Pompaları soğutma, ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını tek bir cihaz ile karşıladığı için 
diğer sistemlere göre düşük yatırım maliyeti gerektirir. Aynı zamanda diğer enerji kaynaklarına göre, 
aylık tüketim fiyatları daha düşüktür. Güneş enerjisi takviyesiyle aylık tüketim maliyetleri düşürülebilir. 
Ülkemizde yeni gelişen kendi elektriğini üretme imkanları arttıkça aylık tüketim maliyetleri de aşağıya 
doğru eğilim gösterecektir.

Soğutma İmkanı Midori Isı Pompaları istendiği takdirde havadaki enerjiyi kullanarak dışarıya sıcak hava 
gönderirken içeriye de soğuk su sağlar. Fancoil sistemleri bu soğuk suyu ev içindeki havayı soğutmak 
için kullanırlar. Bu durumda sadece alacağınız fancoiller sayesinde evinizin hem ısıtma hem soğutma 
ihtiyacını karşılamış olursunuz.

Tek Kaynak Kullanımı Midori Isı pompaları elektrik ile çalışır ve başka bir enerji kaynağı gerektirmez. 
Elektiriğin en son zam yapılan ürün olması her zaman avantajdır. Doğalgaz, LPG, Mazot gibi diğer 
kaynakların fiyatları iç ve dış piyasalardaki gelişmelere göre hızlı bir şekilde yükselmektedir.

Güvenlik Midori Isı Pompaları Mazot, LPG ve Doğalgaz gibi patlayıcı maddeler kullanmaz. Bu maddeler 
depolama alanlarına taşınmaları sırasında ve kullanımları esnasında tehlike arz ederler.

Kolay Kullanım ve Düşük Bakım Onarım Maliyetleri Midori Isı Pompaları kapalı sistem çalışırlar. İçlerin-
den sıvı veya katı yakıt geçmediği için bakım ve onarım maliyetleri çok düşüktür. Kolay kullanımları da 
önemli bir avantajdır.

Kolay Montaj ve Kurulum Midori Isı Pompalarının montajı kolaydır. Monoblok yapısı sayesinde iç 
kurulum masrafı gerektirmez. Cihaz atmosfere açık dış cephe, balkon, bahçe ve teras gibi yerlere  
kurulabilir.

Çevre Dostu Teknoloji ve Yeşil Enerji Midori Isı Pompaları çevreye zararlı gaz yaymazlar ve CO2 salınımı-
nı düşürerek çevreye duyarlı çözümler sunarlar.
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1. Midori Isı Pompası
2. Midori Aqua Su Isıtıcısı
3. Su Tankı
4. Su Besleme Vanası
5. Su Ayırıcı
6. Su Kollektörü
7. Yerden Isıtma
8. Radyatör
9. Dikey Fan Coil
10. Yatay Fan Coil
11. Duş Suyu
12. Kullanma Suyu
13. Banyo Suyu
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Midori Comfort Isı Pompaları evinizin soğutma, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını
karşılamak için düşük maaliyetli ve çevre dostu çözümler sunar.

Midori
COMFORT

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Monoblok yapı
• Yüksek verimli Copeland kompresör
• R407C akışkan gaz çevrimi
• LCD ekranlı dokunmatik kontrol ünitesi
• Buzlanmaya karşı otomatik termostatik ısıtıcı
• Kompakt tasarım
• Dahili su akış anahtarı
• Paslanmaz kasa seçeneği
• Mevcut tesisata uygulanabilme
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Midori Plus Isı Pompaları özel tasarımı ve donanımı sayesinde
zorlu hava koşullarında bile yüksek verim sağlamak için üretilmiştir.

Midori
PLUS

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Monoblok yapı
• Kademeli çalışan yüksek verimli kompresörler
• Kapasiteye göre değişen kompresör sayısı
• Çevre dostu R410A akışkan gaz çevrimi
• Uzaktan kumanda opsiyonlu “Carel” akıllı kontrol ünitesi
• Buzlanmaya karşı otomatik termostatik ısıtıcı
• Dahili Wilo sirkülasyon pompası ve dahili su akış anahtarı
• Paslanmaz kasa seçeneği
• Soft start özelliği
• Mevcut tesisata uygulanabilme
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Midori Pro Isı Pompaları büyük evler, ticari binalar, süpermarketler, okullar, oteller ve 
AVM’ler için tasarlanmıştır. Eşsiz “V” tipi evaporatör tasarımı, kondensör için hava akımı 
yönünden daha fazla yer ve verimli hava hacmi sağlar.

Midori
PRO

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Monoblok yapı
• “V” dizayn evaporatör sayesinde dikey hava akışı
• Kademeli çalışan yüksek verimli kompresörler
• Kapasiteye göre değişen kompresör sayısı
• Çevre dostu R410A akışkan gaz çevrimi
• Uzaktan kumanda opsiyonlu “Carel” akıllı kontrol ünitesi
• Buzlanmaya karşı otomatik termostatik ısıtıcı
• Dahili Wilo sirkülasyon pompası ve dahili su akış anahtarı
• Paslanmaz kasa seçeneği
• Soft start özelliği
• Kaskadlanabilir yapı
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Midori Pool Isı Pompaları havuzlar ve SPA merkezleri için tasarlanmıştır. Özel tasarım 
titanyum eşanjörü sayesinde doğrudan havuz ısıtması yapar. Titanyum eşanjör, havuz ısı 
pompasının daha uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlar.

Midori
POOL

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Monoblok yapı
• Yüksek verimli kompresör
• Çevre dostu R410A akışkan gaz çevrimi
• Özel tasarımlı tuz ve klora dayanıklı titanyum eşanjör
• Akıllı kontrol ünitesi
• Kompakt tasarım
• Buzlanmaya karşı otomatik termostatik ısıtıcı
• Soft start özelliği
• Paslanmaya karşı dayanıklı plastik kasa
• Mevcut tesisata uygulanabilme
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Midori Aqua Su Isıtıcı evler ve endüstriyel alanlarda sıcak kullanım suyu sağlamak için 
tasarlanmıştır. Diğer su ısıtıcılarına göre %75 tasarruf sağlar. Güneş enerjisine entegre 
olabilme özelliği ile çevre dostu ve ekonomik çözümler sunar.

Midori
AQUA

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Dahili ısı pompalı
   80L - 200L - 300L kapasite
• Paslanmaz çelik tank ya da
   emaye tank seçeneği
• R134A akışkan gaz kullanımıyla
   55˚C ye kadar sıcak su imkanı
• Akıllı kontrol ünitesi
• Entegre elektrikli takviye ısıtıcı
• Mevcut tesisata uygulanabilme
• Güneş enerjisi ile uyumlu çalışabilme
• Termostatik veya elekrikli genleşme valfi
• Su ısıtma modunda isteğe bağlı ortam soğutma imkanı
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Teon A.Ş., teknik bilgilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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• Villa ve Konutlar
 • SPA Merkezleri

• Otel ve Pansiyonlar
• Isıtmalı Yüzme Havuzları


