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» 9C>G-$0($+>7(6+7-,21/E($
ogrzewania wody grzewczej do
7/6)/*+7>*-$2+95@+15+$OWXRS=

» 025:45$4(6)+47(8/.$A>0(85/$
2+.6>./$6+C?$)(85/*2,<15:$2+*;81($
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» 2/$82E@:0>$1+$4(*2-9715/.92-$
89);C,2-1154
/K/47-81(L,5$SB"=$)*/K/*(8+1/$9?$
niskotemperaturowe systemy grzewcze,

European Quality Label
for Heat Pumps

» 2+97(9(8+15/$08;,<$9)*:G+*/4$
I)(025+C$6(,-J$2+)/815+$
odpowiednie dopasowanie mocy
0($2+)(7*2/A(8+15+$1+$,5/)C(=$
!!"#$%&!'()%*+

» przystosowane do ogrzewania
)(0C(E(8/E($5$E*2/.154(8/E($
(*+2$,5/)C/.$8(0-$>G-74(8/.=
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'($)*+,-$)(./0-1,2/.3$!-4(1+15/$4(6)+47(8/$0(97:)1/$8$08;,<$8/*9.+,<=$0($>97+85/15+$
8/81?7*2$@>A$1+$2/81?7*2$A>0-14>3$BA>0(8+$6/7+@(8+$./97$@+45/*(8+1+$1+$4(@(*$A5+C-3$
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/1/*E/7-,21?$)*2/2$,+C-$*(43$B06*+G+15/$)+*(8154+$*/+@52(8+1/$./97$)()*2/2$(08*;,/15/$
(A5/E>$7/*6(0-1+65,21/E(3$N*2?02/15/$8-)(9+G(1/$./97$K+A*-,215/$8$/@/6/17-$2+A/2)5/,2+.?,/$
I,2>.154$8-9(45/E($,5L15/15+=$,2>.154$15945/E($,5L15/15+=$2+A/2)5/,2/15/$)*2/0$2+6+*2+15/6J$
(*+2$(E*+15,2154$)*?0>$*(2*>,<(8/E(3
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>*2?02/15/$A:0?,/$8$97+15/$9)(,2-14>$15/$6(G/$)*2/4*+,2+M$OPQRS3$T7/*(8+15/$(0A-8+$95:$
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» 2+85/*+$/4(@(E5,21-$,2-1154$,<C(015,2\$]XPS3

» centralny regulator pracy systemu
!"Y!ZZ$I.+4($8-)(9+G/15/$
0(0+74(8/J$2+)/815+$()7-6+@1?$
*/E>@+,.:$9-97/6>$E*2/8,2/E($(*+2$
)/C15$K>14,./$2+A/2)5/,2+.?,/=$
» 2+A/2)5/,2/15/$)*2/0$4(*(2.?[$/@/6/17-$
(A>0(8-$2/81:7*21/.$8-4(1+1/$2$
blachy stalowej cynkowanej ogniowo
i lakierowanej lakierem piecowym,
8/81:7*21/$4+1+C-$)(85/7*21/$
wykonane z blachy aluminiowej,
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Tabela danych
Parametry mocy odnoszą się do nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.
Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze podany jest jako wartość maksymalna i może się różnić w zależności od punktu pracy.
Pobór mocy przez wbudowane napędy jest podany w parametrach mocy urządzenia (wg EN 14511).
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185348
Moce grzewcze !"#$%& EN 14511
Moc grzewcza przy P10/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P10/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Moc grzewcza przy P7/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P2/W35 (DIN EN 14511)
Moc grzewcza przy P2/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-7/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Pobór mocy
Pobór mocy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
Pobór mocy przez wentylator maks.
Pobory mocy według EN 14511
Pobór mocy przy P10/W35 (EN 14511)
Pobór mocy przy P7/W35 (EN 14511)
Pobór mocy przy P10/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Pobór mocy przy P2/W35 (EN 14511)
Pobór mocy przy P-7/W35 (EN 14511)
Pobór mocy przy P-7/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Pobór mocy przy P2/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
'()*$+,ynniki efek-.!/01c23!"#$%&3456376389:88
Współczynnik efektywności przy P10/W35 (EN 14511)
Współczynnik efektywności przy P10/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Współczynnik efektywności przy P7/W35 (EN 14511)
Współczynnik efektywności przy P2/W35 (EN 14511)
Współczynnik efektywności przy P-7/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
Współczynnik efektywności przy P2/W35 w pracy dwusprężarkowej (EN 14511)
4ane doty+,;c"3#<!2=k%
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 12102)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ustawieniu na zewnątrz z wyposażeniem dodatkowym
dźwiękochłonnym
poziom ciśnienia akustycznego przy ustawieniu wewnętrzny (EN 12102)
Poziom ciśnienia akustycznego zewnętrznego przy ustawieniu na zewnątrz (EN 12102)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ustawieniu na zewnątrz bez wyposażenia dodatkowego
dźwiękochłonnego (EN 12102)
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m w wolnym polu
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 5 m w wolnym polu
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m w wolnym polu
Temper>-%ry, granice stosowania
Granica stosowania po stronie ogrzewania min.
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Granica stosowania dolnego źródła min.
Granica stosowania dolnego źródła maks.
4ane elektryczne
Częstotliwość
Zabezpieczenie ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
Zabezpieczenie sterowania
Zabezpieczenie sprężarki
Napięcie znamionowe ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
Napięcie znamionowe sterowania
Napięcie znamionowe sprężarki
Układ faz ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
Układ faz sterowania
Układ faz sprężarki
Prąd rozruchowy (z/bez ogranicznika prądu rozruchowego)

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

15,10
20,70
12,61
10,78
17,70
8,90
14,90

kW
kW

8,8
0,27

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

3,70
3,50
6,30
3,31
3,20
5,80
6,10
4,10
3,30
3,60
3,26
2,60
2,90

dB(A)
dB(A)

65
63

dB(A)
dB(A)
dB(A)

58
65
65

dB(A)
dB(A)
dB(A)

57
43
37

°C
°C
°C
°C

15
60
-20
30

Hz
A
A
A
V
V
V

50
3 x B 16
1 x B 16
3 x C 25
400
230
400
3/N/PE
1/N/PE
3/PE
<30/-
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Wykonanie
Materiał skraplacza
Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Olej sprężarkowy
Rodzaj odszraniania
Rodzaj ochrony (IP)
Wymiary
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Wysokość (ustawienie wewnątrz)
Szerokość (ustawienie wewnątrz)
Głębokość (ustawienie wewnątrz)
Wysokość (ustawienie na zewnątrz)
Szerokość (ustawienie na zewnątrz)
Głębokość (ustawienie na zewnątrz)
Masa
Ciężar
Masa całkowita przy ustawieniu wewnątrz
Masa całkowita przy ustawieniu na zewnątrz
War!"#ci
Dostępna łączna zewnętrzna różnica ciśnienia
Dostępna zewnętrzna różnica ciśnienia po stronie ssącej maks.
Wewnętrzna różnica ciśnień
Strumień przepływu ogrzewania min.
Znam. strumień przepływu wody grzewczej
Strumień przepływu wody grzewczej (EN 14511)
Strumień przepływu po stronie dolnego źródła

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1116
784
1332
1182
800
1390
1434
1280
1390

kg
kg
kg

260
330
400

hPa
hPa
hPa
m³/h
m³/h
m³/h
m³/h

1,0
0,8
190
1,4
1,4
2,17
3500

Odstępy minimalne
Ustawienie wewnątrz

D0000019311

D0000019241

Ustawienie na zewnątrz
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miedź 1.4401
R407 C
kg
4,4
Emkarate RL 32 3MAF / MOBIL EAL Arctic 22 CC
odwrócenie obiegu
IP14B

