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Šilumos siurbliai, kondicionieriai, rekuperacinės sistemos

„Power Inverter“ PUHZ-SW160-200YKA šilumos siurbliai
Naujieji PUHZ-SW160-200YKA serijos oras-vanduo šilumos siurbliai. Dar
efektyvesniam ir ekonomiškesniam didelių komercinių patalpų šildymui bei buitinio
karšto vandens ruošimui.

Naujieji didelės galios „Power Inverter“ serijos oras-vanduo šilumos siurbliai
Efektyviam ir ekonomiškam šildymui bei buitinio karšto vandens ruošimui
Dėl įdiegtų pažangiausių technologijų ir aukšto našumo kompresoriaus, naujieji
PUHZ-SW160YKA ir PUHZ-SW200YKA pasižymi aukštomis techninėmis
charakteristikomis . Šie įrenginiai skirti šildyti, ruošti karštą buitinį vandenį bei
vėsinti. Jie yra vieni iš lyderių rinkoje pagal sezoninius naudingumo rodiklius ir
išskiriamą šilumos kiekį prie žemų aplinkos temperatūrų.

Galimi modeliai: PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA
Galima komplektuoti tik su oras-vanduo vidiniais įrenginiais: PAC-IF032B-E ir PACIF061B-E oras-vanduo valdymo sąsajomis (plius Alfa laval šilumokaičiu CBH60-70)
arba didelės galios ECODAN „Hydro-box“ ERSE-YM9EC talpykla.
Daugiau informacijos kortelėje „Išorinių įrenginių specifikacijos“.

UAB "EKO2ŠILUMA"

-1/3-

09.12.2019

Išorinių įrenginių specifikacijos
Modelis

Naujas! PUHZ-SW160YKA Naujas! PUHZ-SW200YKA

Vėsinimas
Nom. galia (kW)*

16,0

20,0

EER*

2,35

2,25

Nominali šildymo galia (kW)**

22,0

25,00

COP**

4,20

4,00

Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko
temp. +7oC

27,69

30,07

Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko
temp. +2oC***

19,88

21,49

Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko
temp. -7oC***

13,42

15,32

Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko
temp. -15oC***

11,64

13,45

Šilumos kiekis kW, kai lauko temp. 20oC***

11,24

13,09

1338x1050x330(+40)

1338x1050x330(+40)

136

136

62/58

62/60

400/3/50

400/3/50

19.0

21.0

Rekomenduojamas saugiklis, A

32

32

Maksimalus trasos ilgis, m

80

80

Maksimalus aukščių skirtumas, m tarp
išorinio ir vidinio įrenginių

30

30

Vamzdžių skersmuo, mm skysčių/dujų

9.52/25.4

12.7/25.4

Paruošiamo vandens temp., oC (maks.
šildant/min. vėsinant)

+60/+5

+60/+5

Garantuoto ekonomiško veikimo aplinkos
temp., oC šildymui/BKV***
ruošimui/vėsinimui

-20~+21
-20~+35
-5~+46

-20~+21
-20~+35
-5~+46

Šildymas

Matmenys, mm (AxIxP)
Svoris, kg
Triukšmo lygis, dB(A) (šildant/vėsinant)
Maitinimo įtampa, V/Fazių sk./Hz
Maksimali darbinė srovė, A

Pastaba: Galima komplektuoti tik su oras-vanduo vidiniais įrenginiais: PAC-IF032B-E ir
PAC-IF061B-E oras-vanduo valdymo sąsajomis (plius Alfa laval šilumokaičiu CBH60-70)
arba didelės galios ECODAN „Hydro-box“ ERSE-YM9EC talpykla.

Vėsinimo funkcija galima iki -20 o C aplinkos temperatūros, sumontavus ant išorinio
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įrengionio spec. priedą – apsaugas nuo sniego/vėjo.
* Aplinkos temp. +35oC, ištekančio vandens temp. +7oC.
**Aplinkos temp. +7oC, ištekančio vandens temp. +35oC.
***Ištekančio vandens temp. +35oC.
****Buitinis karštas vanduo
!Suteikiama 5 metų garantija, jeigu įrangos montavimą atliko UAB „Eko2Šiluma“
montuotojai arba atestuoti montuotojai
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