POMPĂ DE CĂLDURĂ
PENTRU PRODUCŢIE
APĂ CALDĂ
MENAJERĂ (ACM)
Capacitate de încălzire 1,8 kw
Sistemul independent de producţie ACM
Pompa de Caldură de la Heliotherm vă oferă posibilitatea de va produce ACM
independent în casa Dumneavostră. Inepuizabilele energii, a aerului şi a
Pământului, pe care le poate folosi Pompa de Căldură, vă pot aduce economii de
până la 65% atunci cand doriţi să aveţi apă caldă.

Forma compactă, eficientă energetic şi sigură
Această Pompă poate fi folosită în paralel cu orice alt sistem de încălzire (gaz,
ulei, combustibil solid, etc). Prepararea separată a ACM-ului, scuteşte sistemul
de o muncă în plus, mult mai costisitoare. Noul sistem (centrala existentă şi
Pompa de Caldură), vă vor face mari economii. Pompa poate prepara până la
850 litri de apă caldă în 24 de ore. O foarte mare parte din energia necesară este
luată din aer sau din pământ.

Avantaje ale Pompei de Căldură Heliotherm
La alegere se poate opta pentru circuit primar cu aer sau cu energia
pământului
Economii considerabile la prepararea ACM
Instalare foarte uşoară
Poate fi folosită şi pentru răcirea (condiţionarea aerului) casei, dacă se
optează pentru circuit primar cu aerul
O dată pe săptămână se face automat încălzirea ACM-ului la peste 60°C,
pentru a se preveni apariţia legionellei
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FIŞĂ TEHNICĂ –
Pompă de Caldură pentru producţie Apă Caldă Menajeră(ACM)
H300BL-WTE

Tipul pompei
Capacit. de incălzire [kW]

L150W15-55 °C
Capacit. de răcire [kW]

1,8

1,2

1,2

172 x 60 x 72

172 x 60 x 72

Puteţi beneficia de maximum de suport din partea statului.
Din cauza COP-ului ridicat puteţi primi maximum de bonusuri din partea autorităţilor.

Partenerii Heliotherm, garanţia excelenţei.
Clienţii nostrii se pot baza pe sfaturile specialiştilor noştrii. Partenerii acreditaţi vă pot oferi: consultanţă,
scheme hidraulice, punere în operă şi service. Totul prin servicii tip one stop.

Prezentarea a fost făcută de Partenerul Acreditat Heliotherm.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele greşeli de tipar. Data tipăririi: septembrie 2010.

Dimensiuni (I x A x L) mm

1,8

H300BE-WTE

