TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
Inverter X

VÝHODY TEPELNÝCH ČERPADEL SCHLIEGER:
■ Efektivně pracují do –25°C

A ++

■ Teplota výstupní vody až 60°C
■ Vyrobeno kompletně z nerezové oceli
■ Nízko otáčkový ventilátor s minimální hladinou hluku
■ Vysoce účinný kompresor s technologií EVI a regulovaným
výkonem
■ Antivibrační konstrukce a tlumící kryt kompresoru
■ Ekvitermní regulace SIEMENS s možností online
připojení (PC, Smartphone - Android, iPhone)
■ Vynikající technické parametry

■ Snadná a rychlá instalace
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Tepelná čerpadla vzduch/voda - Inverter X

Výstupní teplota °C

Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Inverter X od
společnosti SCHLIEGER, která umožní topení, chlazení a ohřev
teplé vody. Tepelné čerpadlo Invertrer X jsou vhodné pro
rodinné domy a malé komplexy budov. Jsou navrženy pro drsné
klimatické podmínky splňující požadavky na vysokou kvalitu a
dlouhdobou životnost.
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Tepelné čerpadlo Inverter X dokáže efektivně pracovat i při venkovních teplotách
-25°C a dosahovat výstupní teploty vody až 60°C.
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Použitá moderní technologie EVI umožňuje tepelným čerpadlům Inverter X
dosahovat až o 30% účinnějšího provozu a až o 20% vyššího topného faktoru než
je možné u běžných tepelných čerpadel.
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Klasické tepelné čerpadlo
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TC s EVI technologií
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ONLINE OVLÁDÁNÍ SIEMENS
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Venkovní teplota °C

Model
Energetická třída 35°C / 55°C
Chladivo
Parametry kompresoru
Typ kompresoru
Napětí
Max. provozní proud
Rozměry
Šířka x výška x hloubka (mm)
Hmotnost
Provozní podmínky
Provozní rozsah venkovní teploty
Maximální teplota výstupní vody
Výkonové charakteristiky
Výkon při 2°C/35°C
Příkon při 2°C/35°C
Výkon/příkon při 7°C/35°C
Topný faktor při 7°C/35°C

Inverter X 18
A++ / A++
R32

Tepelné čerpadlo Inverter X můžete pohodlně
ovládat z Vašeho PC nebo mobilního telefonu
aplikacemi pro Android nebo iPhone.

S modulovaným výkonem
3x400V
13,5 A
1000×395×1315
155 kg
-25/43 °C
60°C
5.5 - 17.0 kW
1.5 - 5.0 kW
6.0 - 20.0 kW
1.5 - 5.0 kW

SYSTÉM FLEXIHEAT PRO TEPELNÁ ČERPADLA SCHLIEGER
Unikátní vnitřní jednotka FlexiHeat přináší optimální řešení pro
vytápění a ohřev teplé vody s tepelnými čerpadly Schlieger.

PŘIPOJENI VÍCE ZDROJŮ TEPLA
K vnitřní jednotce FlexiHeat můžete připojit hned několik
zdrojů tepla a primárně bude využíván vždy ten, který je
nejlevnější (solární systém, tepelné čerpadlo, krbová vložka
a jiné).

■

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
Použitím jednotky FlexiHeat minimalizujete počet startů a
vypnutí tepelného čerpadla a výrazně tak prodloužíte jeho
životnost.

■

ZAMEZENÍ TVORBY LEGIOENLLY
Jednotka FlexiHeat zajišťuje také oh řev teplé vody. Ta je
ohřívána průtokovým způsobem v měděném výměníku. Je
tak zamezeno tvorby nebezpečné bakterie legionelly.
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Vyhrazujeme si právo na technické změny a případné chyby tisku.
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