
Műszaki adatok

LWZ 8 CS Premium
LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ TERMÉKSZÁM: 201290

Ötvözze a komfortot és a hatékonyságot

Minden az egyben: Ez az integrált készülék egyesíti a szellőztetés, a fűtés, a

vízmelegítés és a hűtés funkciókat egy készülékben, így a maximumot nyújtja

otthona számára.A készüléknek ehhez minimális helyre van szüksége: alig több

mint egy m² területen télen meleget, nyáron hűvöset, valamint egész évben friss

levegőt és melegvizet készít biztosít.

Meggyőző technológia használata

A siker kulcsa az integrált hőszivattyú inverteres technológiája.Ez teszi lehetővé a

készülék számára, hogy teljesítményét az Ön hőszükségletéhez igazítsa.A készülék

igazán hatékony és sok energiát takarít meg.A jól kidolgozott hangszigeteléssel

együtt különösen halk működést eredményez.

Egyre függetlenebbé válni

Még hatékonyabb lesz az épületgépészeti megoldás, ha szolár- vagy fotovoltaikus

rendszerrel kombinálja.Üzemeltesse saját termelésű villamos energiával a

készüléket és tegye magát még függetlenebbé otthonában.

A legfontosabb jellemzők

Kompakt készülék szellőztetés, fűtés, melegvíz-készítés és hűtés funkciókkal

Modern inverteres technológia a fokozott hatékonyság és a csendesebb működés
érdekében

Kombinálható szolárrendszerrel

Balance-készletben is kapható, amely érzékelőkkel növelik a szellőzési kényelmet

Különösen magas levegőminőség a Banance-Set Premiumnak köszönhetően,
amely kézi beavatkozás nélkül, pontosan szabályozza a légcserét

A hőenergia akár 90 % mértékű visszanyerése az elszívott levegőből

Magas fokú HMV-komfort a jól szigetelt, 235 l űrtartalmú tárolónak köszönhetően.
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Típus LWZ 8 CS Premium

Megrendelésszám 201290

Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár 90 %

Levegő térfogatáram 300 m³/h

Szűrőosztály ePM10 ≥ 50%
(M5) | ISO durva

> 60% (G4)

hűtőközeg R410 A

Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511) 8,34 kW

Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511) 5,16 kW

Hűtőteljesítmény A35/W7 esetén 2,69 kW

Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége 400 V

Vezérlés névleges feszültsége 230 V

Kompresszor névleges feszültsége 230 V

Hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén 1,92

Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511) 3,74

Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511) 2,61

Hangteljesítményszint (EN 12102) 50 dB(A)

Magasság 1885 mm

Szélesség 1430 mm

Mélység 812 mm

Tároló térfogata (V) 235 l

Tömeg 442 kg

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 A++
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Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 A++

Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó)
energiahatékonysági osztálya W35

A++

Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó)
energiahatékonysági osztálya W55

A++

Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya XL terhelési
profil mellett

A
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Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


