Duální tepelné čerpadlo
LWD 50/70/90A
European Certified
Heat Pump Installer

European Quality Label
for Drillers

valid in: AT | CH | DE | SE | check: www.ehpa.org/QL

Možnost AlphaWebu
(ovládání tepelného čerpadla
přes internet)

extrémně tiché pouze 45 dB(A), rychlá montáž,
vysoký topný faktor, ověřené parametry
- udělená Značka kvality EHPA
(více na www.topeni-chlazeni.cz/pecet-kvality)
Außenmaß: 85 x 115 mm
Eckenradius des Aufklebers: 6 mm

Farben: Q = 80% Blau – alles andere = 100%
Gelb 0 C | 15 M | 100 Y | 0 S
Blau 90 | 75 | 0 | 0
Braun 40 | 60 | 90 | 10

Integrované hydraulické
komponenty

taktovací zásobník, topné těleso, přepínací
a přepouštěcí ventil, membránová expanzní nádoba,
regulátor LUX 2.0 s možností připojení na internet,
úsporné oběhové čerpadlo topení, atd.

NOVÉ!

Regulátor Luxtronik 2.0

valid in: AT | CH | DE | SE | check: www.ehpa.org/QL

European Quality Label
for Heat Pumps

Certifikate Nr: AT-00001 | check: www.ehpa.org/eucert

EU Zertifizierter
Wärmepumpeninstallateur

Zertifikat AT-00001 | check: www.ehpa.org/eucert

Hydraulická věž HTD pro Duální tepelná
čerpadla vzduch/voda LWD 50/70/90A

Příprava teplé užitkové vody
a vytápění v jednom zařízení
Rychlá a jednoduchá instalace
Ideální pro novostavby

Velmi malá instalační plocha
(cca 0,5 m2)

Nelze kombinovat s reversibilní variantou.
Při použití duální hydraulické věže
není nutný hydraulický modul HMD.

Kompaktní, účinná,
elegantní a nadčasová!

te pe lná če rpadl a

duální hydr aul ick á vě ž pro lwd

LWD 50/70/90A Duální tepelná čerpadla
vzduch/voda s hydraulickou věží HTD
Díky tepelným čerpadlům vzduch/voda LWD nabízíme našim
zákazníkům jedinečnou šanci, jak ušetřit peníze při komfortním
vytápění, ohřevu teplé vody i jejich instalaci. Aktuálně s novou
hydraulickou věží HTD.
Duální znamená tepelné čerpadlo LWD + hydraulická věž HTD
a jejich propojení topnou vodou.
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Tepelné čerpadlo LWD

Duální - chytrý koncept,
monoenergeticky vytápět
okolní energií nebo
bivalentně v kombinaci
např. s plynem.

Instalace s hydraulickou věží,
ideální k vytápění a k přípravě
teplé užitkové vody.
Hydraulická věž HTD

Technická data (tepelné čerpadlo LWD)
rozměry:
hmotnost:
parametry:
tepelný výkon/
topný faktor
hlučnost:

1320 x 930 x 505 (š x v x h mm)
141 kg (LWD 50A) / 146 kg (LWD 70A)
5,6 kW / 3,8 (LWD 50A)
7,7 kW / 3,8 (LWD 70A)
9,0 kW / 3,6 (LWD 90A)
podle EN 14 511 při A2/W35
45 dB(A)

Technická data (hydraulická věž HTD)
rozměry:
hmotnost:
obsah:

Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Kolbenova 29, Praha 14

www.topeni-chlazeni.cz
www.vykurovanie-chladenie.sk

info@alpha-innotec.cz

Tel.: +420 724 772 572

600 x 1800 x 834 (š x v x hmm)
145 kg
180 l TUV

