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IN TOPLOTNa ČRPaLKa ORCa

Desetletja energetske
samozadostnosti.
Desetletja udobja.

Katalog izdelkov



Popolni 

krog
Tekoči strošek 
ogrevanja 0 EUR. Sliši 
se odlično, kajne?

vSa ELEKTRIKa 
za OGREvaNjE 

Iz LaSTNE 
SONČNE 

ELEKTRaRNE.energetski

vISOKI PRIHRaNKI 
IN ENERGETSKa 
NEODvISNOST
Nizki stroški energije in kratka 
povratna doba investicije. 

ENERGIjSKI RazREDI 
OD a DO a++
Energetska učinkovitost 
solarnih panelov in ogrevalnih 
toplotnih črpalk Orca se uvršča 
v najvišje energetske razrede.  

PRESEGaMO 
STaNDaRDE EU
Ogrevalne toplotne črpalke 
in sončne elektratrne so 
proizvedene v Sloveniji 
z najkakovostnejšimi 
komponentami evropskih in 
svetovnih proizvajalcev.

HITER IN STROKOvEN 
SERvIS
Zanesljiva servisna mreža 
zagotavlja hiter in strokoven 
servis po celotni Sloveniji.

Popolni energetski 
krog vključuje sončno 
elektrarno in ogrevalne 
toplotne črpalke Orca.

V kolikor imate možnost na streho svoje 
hiše ali kam drugam postaviti solarne 
panele, se vam ta investicija več kot 
izplača. Sončna elektrarna namreč 
lahko omogoča popolno energetsko 
samozadostnost. Na ta način ravzaprav 
za tekoče stroške ogrevanja, sploh će je 
to izvedeno z varčno topolotno črpalko 
Orca, ne odštejete niti evra .

Samozadostnost
• Sončna elektrarna nam pokriva 

vse potrebe po električni energiji.
• Omogoča “shranjevanje“ energije v 

omrežje.

V resnici je to mogoče.  
S kombinacijo sončne elektrarne 
in ogrevalne toplotne črpalke 
Orca. 

zmogljivost
• Ogrevanje objekta in sanitarne vode 

do -28°C zunanje temperature.
• Polna grelna moč do -15°C. 
• Vremensko vodena regulacija.

Udobje
• Inteligentna regulacija: nastavitev 

treh ogrevalnih krogov po prostorski 
in zunanji temperaturi.

• Nastavitev več časovnih intervalov 
ter programov party, eco in holiday.

• Možnost hlajenja prostorov.

varnost
• Aktivna antilegionelna zaščita.
• 5-letna garancija na bojler.
• Možnost samodejnega preklopa 

na drug vir ogrevanja (bivalentno 
ogrevanje).



SONČNA 
ELEKTRaRNa 
Z lastno sončno 
elektrarno skozi celo 
leto pridobivamo čisto 
“zeleno” električno 
energijo.

1

ENERGETSKa 
SaMOzaDOSTNOST
Sončna elektrarna je vključena v energetsko omrežje  
kamor oddajamo presežke oziroma jemljemo električno  
energijo kadar sončna elektrarna ne pokriva naših trenutnih 
potreb (noč, oblačno vreme). Pogodba za samooskrbo z 
izbranim ponudnikom električne energije zagotavlja  
optimalno letno energijsko izravnavo. Na ta način lahko 
pokrijemo celotno porabo električne energije gospodinjstva.

OGREvaNjE 
Z delom presežkov, 
ki smo jih prispevali 
v omrežje, pokrivamo 
celotne potrebe 
gospodinjstva po 
toplotni energiji, topli 
sanitarni vodi in poleti 
hlajenju doma.

2

ENERGETSKa SaMOzaDOSTNOST

Vrhunska kakovost
za visoke energetske  
donose.
• Solarni elementi izbranih  

vrhunskih svetovnih  
proizvajalcev,

• garancija od 12 do 25 let,
• visok izkoristek,
• daljinski dostop in nadzor, 
• izvedba na ključ.

3

SOLaRNI PaNELI
Visoko zmogljivi mono 
in polikristalni paneli z 
garancijo proizvajalca 
15 let ter funkcionalno 
garancijo 25 let. Uvrščeni v 
protipožarni reakcijski razred 
1. Odporni na velike snežne 
obremenitve, z anti-odsevnim 
steklom in stabilnim okvirjem 
iz aluminija.

RazSMERNIK
Vrhunski trifazni razsmernik. 
Posebej zasnovan za delo z 
optimizatorji moči. Odlikuje 
ga visoka učinkovitost (98%), 
enostaven za namestitev. 
S povezavo v internetno 
omrežje za enostavno 
uporabo. Primeren za 
zunanjo in notranjo 
namestitev.

OPTIMIzaTOR
Optimizator omogoča do 
25% več energije. Odlikuje 
ga vrhunska učinkovitost 
(99,5%), prilagodljiva zasnova 
sistema iz vidika maksimalne 
izrabe prostora. Zmanjšuje 
vse vrste neusklajenosti 
med paneli, od proizvodne 
tolerance do delnega 
senčenja.

DaLjINSKI NaDzOR
Za popoln nadzor nad 
delovanjem sončne 
elekterarne. Enostaven 
pregled delovanja vsakega 
panela ločeno. Dostop 
preko računalnika ali 
mobilnih naprav s pomočjo 
preprostega, intuitivno 
zasnovanega vmesnika.



Opombe:
1 Certifikati, ki potrjujejo kakovost ogrevalnih toplotnih črpalk 

Orca Coolwex: EHPA certifikat - Swiss national EHPA Quality 
Label Commision; Gütesiegel certifikat - Fachvereinigung 
Wärmepumpen Schweiz; LVD, EMC, COP certifikati - Strojíren-
ský zkušební ústav, s.p.

2. Primerjava stroškov ogrevanja: Osnova za izračuna je okvirni 
strošek posameznega energenta za 1kWh pridobljene toplote 
na dan 22.12.2014. Ekstra lahko kurilno olje: 0,13 €/kwh, plin 
(UNP): 0,154 €/kwh, zemeljski plin: 0,061 €/kwh, električno 
ogrevanje: 0,127 €/kWh, ogrevanje s peleti: 0,063 €/kWh, 
elektrika, porabljena s toplotno črpalko (COP 3): 0,04 €/kWh.

3. Osnova za izračun je povprečna poraba gospodinjstva v 
Sloveniji, ki znaša11.000 kWh. S solarnimi paneli in toplotno 
črpalko Orca proizvedete do 11.000 kWh. Tako so stroški 
ogrevanja praktično 0,00 EUR. V kolikor je poraba električne 
energije višja kot je povprečna se le-ta porabljena električna 
energija obračuna.

Podjetje Orca energija d.o.o. izjavlja, da je zunanje enote proizva-
jalcev Mitsubishi Electric izbralo samostojno, brez posvetovanja 
s proizvajalcem teh enot in tako prevzema odgovornost  za 
vključitev teh enot v svoj integriran sistem.

Orke so družabna bitja, ki zgledno skrbijo za svoje družine. V svojem obnašanju 
se zdijo tako podobne ljudem, da so nekatera plemena verjela, da gre pravzaprav 
za duše ljudi, ujete v teh čudovitih živalih. Orkam mraz ali vročina ne moreta do 
živega. Svoj dom si ustvarijo tako v ekstremnem mrazu arktičnega morja, kakor 
tudi v tropskih vodah blizu ekvatorja. Ne glede na mraz tam lovijo, se družijo in 
se ljubijo.
 
S v o b o d a
 Tudi vi in vaša družina želite biti tako svobodni in neodvisni od podnebnih razmer. 
Tudi finančno, kajne? Ker si takšne želje in vrednote v našem podjetju delimo z vami 
in z orkami, smo si s ponosom nadeli ime tega svobodnega morskega bitja.

K a K o v o S t
 V našem razvojnem laboratoriju smo zbrali najboljše strokovnjake s področja 
varčnega ogrevanja in hkrati zasnovali proizvodnjo ogrevalnih in hladilnih sistemov, 
ki zaradi napredne tehnologije in natančnosti izvedbe tako rekoč ne dopušča napak. 
Da bi bila kakovost pod stalnim nadzorom, so naši sistemi v celoti izdelani v Evropski 
uniji, razen določenih komponent, ki nam jih dobavlja Mitsubishi Electric, vrhunski 
proizvajalec z Japonske. Zavedamo se, da je nakup naših ogrevalnih ali hladilnih 
sistemov dolgoročna naložba, zato imamo dolgoletno brezhibno delovanje v mislih 
od prvega načrta pa vse do končnega izdelka. 
 
o K o l j e
 Uporaba zelenih virov energije, kakršne izkoriščajo tudi naši izdelki, pomeni 
odgovornost do naravnega okolja. Tako tistega, ki nas obdaja neposredno, kot do 
tistega oddaljenega, globalnega. Skupaj bomo naredili majhen korak k prenehanju 
podnebnih sprememb, ki ogrožajo tako človeštvo kot tudi oceane in z njimi orko, naš 
simbol.

OrCA grEjE IN hlAdI VEČ kOt
15.000 dOMOV PO VSEj EVrOPI.  

Vaš prodajalec

Desetletja energetske
samozadostnosti.
Desetletja udobja.
orcaenergy.eu

FV
-S

LO
-0

18
-0

7-
23

 • 
Sl

ike
 so

 si
m

bo
lič

ne
. Z

a 
na

pa
ke

 v 
tis

ku
 n

e o
dg

ov
ar

ja
m

o.
 • 

Ob
lik

ov
an

je:
 K

on
tra

st
ika


