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Šilumos siurblys oras/vanduo Vaillant aroTHERM VWL 128/5 IS + VWL 125/5 AS, 11,0kW, 230 V
Prekės kodas: S1VAI-0010021622+0010022086
Gamintojas: Array
Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 8 691,25 €
Apie prekę
Pristatymo terminas, d.d.: 90
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1880
Plotis, mm: 595
Gylis, mm: 693
Galia (kW) iki: 11
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas: 4.7
Kuro rūšis:
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 5

Aprašymas
Vaillant šilumos siurblys oras-vanduo - tai universalus įrenginys, kuriuo galima šildyti namus, ruošti karštą
vandenį, vėsinti patalpas. Įsigijus papildomus priedus, šilumos siurblį galima montuoti kartu su antriniu
(rezerviniu) šilumos šaltiniu ar išplėsti valdymo galimybes iki 9 šildymo kontūrų, prijungti įrenginį prie WiFi,
valdyti jį internetu ir gauti pranešimus į el.paštą apie gedimą. Rekomenduojame jungti kartu su
izoliuota akumuliacine talpa.
Ypatumai:
• viena vidinė dalis šildymui ir karšto vandens ruošimui - yra integruota 190 litrų karšto vandens talpa. Jos
korpuse sumontuotas manometras, o vidus atsparus korozijai;
• patikimas gamintojas - projektavimas ir visa gamyba atliekama Vokietijoje;
• be papildomo kaitinimo elemento pagalbos efektyviai veikia iki -25 laipsnių lauko temperatūros;
• vanduo, tiekiamas šildymo sistemai, pašildomas iki 55 laipsnių, buitiniam naudojimui - iki 63 laipsnių;
• ypač efektyvus ir sumaniai valdomas cirkuliacinis siurbliukas su integruotu srauto davikliu padeda taupyti
elektros energiją;
• nedideli matmenys leidžia vidinę dalį įmontuoti į virtuvinę spintelę;
• Vaillant 5-os kartos gamybos valdiklis su ištobulinta šilumos siurblio valdymo logika;
• ypač tylus veikimas - triukšmo lygis tik 41 dB(A), išorės bloko triukšmo lygis - 53 dB(A);
• vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
• patogus ir greitas montavimas - išorinė dalis gali būti sumontuota iki 15 metrų nuo vidinės dalies;
• aukšto efektyvumo plokštelinis šilumokaitis;
• galimybė prijungti rezervinį katilą, vandens šildytuvą, saulės kolektorius, vėsinimo modulį;
• integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 2+2+2 kW;
• vieno vandens kontūro valdymui nereikalinga VRC papildoma automatika;
• papildomas ventilis termodinaminio kontūro aptarnavimui patalpoje;
• sistema gali būti eksploatuojama be neužšalančio skysčio;
• išorinė dalis su apsauga nuo užšalimo - integruoti du pašildymo kabeliai (dugno ir drenažo);
• naudojamas freonas R410A;
• leidžiamas atstumas tarp vidaus ir lauko blokų iki 40 m, aukščio perkrytis iki 30 m.

