Varmepumpen til de fleksible løsninger…

Spar op til 50 % om året på varmekontoen…

A-1 Luft til Vand Inverter Varmepumpe VVS 015 på 6 kW

det bedste valg i varmepumper…

Specifikationer A-1 Luft til Vand Inverter VVS 015 - 6 kW
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Ideelt til boligen op til ca. 130 m2
Luft til vand inverter varmepumpe – et enkelt, effektivt og gennemprøvet princip.
Høj effekt – giver dig energien 3-5 gange igen.
Tjener sig hjem på en 4-5 år.
Perfekt til gulvvarme.
Ideelt til opvarmning af indblæsningsluften i et genveksanlæg.
Giver varme om vinteren og kan forsyne et airconditions anlæg om sommeren.
Produceret til de skandinaviske forhold og producerer varme med til – 20° C.
Softstart på kompressor.
Intelligent afrimning, afrimer kun når det er nødvendigt.
Varmetråd i bundramme sikrer optimal afrimning.
Energiklasse A.
Anlægget er RoHS godkendt.
Kan leveres med uforgængelig varmeveksler i titanium, til opvarmning af f.eks. klorvand.
Styres og betjenes via betjeningspanel.
Automatisk genstart efter strømafbrydelse.
Pulverlakeret chassis.
Produceret til at kunne klare de barske skandinaviske forhold.
Produceret af en af verdens førende producenter af varmpumper.
Effektfaktor ved forskellige temperaturer for VVS 015
Temperatur ude

Vandtemperatur
Ind/ud 30/35

Vandtemperatur
Ind/ud 40/45

Maks. effekt
varme i W

- 15° C

2,8

1,7

2700

- 7° C

2,9

2,1

3200

+ 2° C

3,9

3,0

4280

+ 7° C

4,2

3,2

5300

Vandflow 26 l/min.
El-tilslutning
230V – 50Hz
Afgivet effekt ved opvarmning
2100-6000 W
Tilført effekt ved opvarmning
500-1500 W
Kompressor
Enkelt rullestempel
Kølemedie
R410 A - 1,13 kg.
Mål indedel: BxHxD
400 x 600 x 200 mm.
Vægt indedel
20 kg.
Mål udedel: BxHxD
780 x 590 x 255 mm.
Vægt udedel
33 kg.
Rør dimension kølemedie
¼" - ½”
Rør dimension vand
¾"
Udedel støjniveau
42 dB/A
Indedel støjniveau
15 dB/A
Fabriksmonteret varmekabel i bundramme - kompressorbund 75 W ved lavere temp. end 5º C
Energiklasse/ COP max
A/ 4,2
Testet efter EN14511
Ret til ændringer i de opgivne data forbeholdes, da vore produkter løbende udvikles og forbedres.
Importør Danmark:
A-1 Electronic
Nedermarken 36
8850 Bjerringbro
Telefon 20283466
a-1electronic@mail.dk
www. a-1electronic.dk
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