Podatkovni list LA 18S-TU
Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda

A++

Maksimalna temperatura dviž ega voda: 60 °C. 2-kompresorska izvedba
Toplot a črpalka za zu a jo postavitev s ste ski upravljal iko toplot e črpalke WPM
E o 5S. )voč o opti ira a izved a z opti ira i pretoko zraka rez tur ole i z zvoč o
opti ira i ohišje ko presorja. Tihi EC aksial i ve tilator i dvoj o a tivi ra ijsko vpetje
kompresorja s plavajočo osil o ploščo še dodat o utiša toplot o črpalko. )elo visoki faktorji
uči kovitosti COP so doseže i z vgrad jo visoko uči kovitega uparjal ika, eko o izerja,
elektronskega ekspanzijskiskega ventila in EC ventilatorja, ki prilagaja pretok zraka potrebam
hladil ega siste a. Maksi al a za esljivost delova ja je zagotovlje a z vgraje i i tlač i i
so da i za adzor i e eh o opti iza ijo hladil ega pro esa. Vgraje je sa oučeči ači
odtaljevanja, ki spremlja trenutne razmere v hladilnem procesu, upošteva čas predhod ega
odtaljevanja i izkorišča čas irova ja toplot e črpalke za naravno odtaljevanje uparjalnika.
 Vgrajen je merilnik toplotne energije. Vrednosti pridobljene energije za segrevanje in za
pripravo sanitarne vode enostavno odčita o a kr il iku toplot e črpalke.

E ostav a o taža s števil i i ož osti povezova ja v različ e ogreval e siste e
(bivalentni, alternativni,..).
 Mož ost izkorišča ja varia il e tarife električ e e ergije Sg read
 Enostavno povezljiva s sobnimi korekcijskimi termostati tipa Smart RTC
 Vgraje čistil i kos i
erile pretoka za zagotavlja je i i al ega pretoka ogreval e
vode
 Vgraje o te peratur o tipalo dviž ega voda i povratka, zu a je tipalo NTC-2) je
prilože o
 Vgrajen mehek zagon in kontrola faz
 3-faz i el. dovod pripeljati a zu a jo e oto, za povezavo TČ-krmiljenje izvesti z 2-žil i
2
oklopljenim kablom (kot npr. LiYY 2x0.6 mm² ali J-Y (ST) Y. , LG2x0,28mm )
 Sprednja stranica v beli barvi (podobno RAL 9016), stranske stranice v sivi barvi (RAL
7035)
 Fleksi il o prilagaja je oči z vklaplja je
. kop prsorja po potre i
 Mož ost iz ire arve ohišja po RAL lestvi i, EHPA certifikat
Tehnični podatki
Dimplex Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda

Model

Maks. temperatura dviž ega voda
E ergijskirazred/ e ergijska uči kovitost
Spodnja meja uporabe vira toplota (ogrevanje) / Zgornja meja uporabe vira toplota
(ogrevanje)
Grel a oč / COP A-7/W35* (stopnja1: stopnja2)
Grel a oč / COP A2/W35* (stopnja1: stopnja2)
Grel a oč / COP A7/W35* (stopnja1: stopnja2)
Grel a oč / COP A10/W35* (stopnja1: stopnja2)
Nazivna električ a oč po EN 14511, pri A2/W35
)voč a oč
Raven zvoč ega tlaka na 1 m
Raven zvoč ega tlaka na 5 m
Raven zvoč ega tlaka na 10 m
Hladilno sredstvo / Količi a hladilnega sredstva
Maks. pretok ogrevalne vode / padec tlaka
Min. pretok zraka
Mere Š V G)**
Teža
Priključ a napetost
Zagonski tok z mehkim zagonom
Varovanje***
Priključek ogrevanje
*Ogrevalna oč in grelno število po EN 14511
**Upoštevajte, da je potreben dodaten prostor za cevni priključek, upravljanje in vzdrževa je.
***Varovanje je potrebno izvesti s 3-pol o varovalko, ki hkrati izključi vse faze

LA 18S-TU
60
°C
A++/179
-22 do 35 °C
5,6 kW /3,2 : 10,6 kW/3,2
7,3 kW / 4,2 : 12,3 kW/3,8
8,4 kW / 4,8 : 15,5 kW/4,8
8,8 kW / 5,5 : 16,7 kW/5,1
3,93 kW
54 dB (A)
46 dB (A)
32 dB (A)
26 dB (A)
R410A / 8,2 kg
3,4 m³/h / 9900 Pa
5500 m³/h
910 x 1650 x 750 mm
295
kg V, 50 Hz
3/N/PE ~400
21 A
C 13 A
1¼“

