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WH-MDF06D3E5

Šiluminė galia prie +7°C lauko temperatūros
COP prie+7°C , kai vandens temperatūra 35°C
Šiluminė galia prie +2°C lauko temperatūros
COP prie +2°C , kai vandens temperatūra 35°C
Šiluminė galia prie -7°C lauko temperatūros
COP prie -7°C , kai vandens temperatūra 35°C
Šiluminė galia prie -15°C lauko temperatūros
COP prie -15°C , kai vandens temperatūra 35°C
Garso triukšmo lygis
Maksimalus garso lygis
Gabaritai (H x W x D)
Svoris
Vamzdžių jungčių skersmenys
Cirkuliacinys siurblys

kW
kW
kW
kW
dB(A)
dB
mm
kg

Greičiai
Debitas ( T=5 K. 35°C) l/min
Elektrinė galia
W
Integruoto elektrinio šildytuvo galia
kW
Energijos sąnaudos prie +7°C lauko temperatūros
kW
Srovė starto metu prie +7°C
A
Maksimali srovė
A
Garantuotas efektyviausias darbas prie temperatūrų Lauko
°C
Vandens(prie -2/-7/-15) °C

6.0
4.41
5.0
3.4
5.15
2.65
5.9
2.2
47
65
865 x 1283 x 320
112
32 mm
3
17.2
75
3.0
1.36
6.2
20.5
-20 iki 35
25 – 55

WH-MDF09D3E5
9.0
4.10
7.0
3.0
7.70
2.10
7.6
2.0
49
67
865 x 1283 x 320
112
32 mm
3
25.8
75
3.0
2.2
10.1
22.9
-20 iki 35
25 – 55

COP – energijos transformacijos koeficientas ,remiantis EU directive 2003/32/EC.
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.
Karšto vandens ruošimo talpos (opcija)

Karšto vandens ruošimo talpa

WH-TD20B3E5

Vandens talpa
Maksimali vandens temperatūra
Gabaritai

Aukštis
Diametras

Svoris
Elektrinis šildytuvas
Elektros pajungimas
Talpa pagaminta iš
Karšto vandens ruošimo talpa sukomplektuota sekančiais komponentais

L
°C
mm
mm
kg
kW

WH-TD30B3E5

198
287
75
75
1.150
1.600
580
580
46
60
3
3
Vienfazis
Vienfazis
Nerūdyjančio plieno
Nerūdyjančio plieno
3-eigis ir apsauginis vožtuvai, Temperaturos daviklis, Anodas

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

PANASONIC AKSESORIAI (galima užsakyti kaip opcija)
Saulės baterijos aksesoriai
Karšto vandens talpos aksesoriai
Kiti priedai

CZ-NS3P Saulės baterijos valdiklis
CZ-TK1 Temperatūros sensorių rinkinys – kitų gamintojų karšto vandens ruošimo talpoms pajungti
CZ-NE1P Bazinis šildytuvas – išorinio bloko dugno apsaugai nuo užšalimo

Draugiškas gamtai

Aukštas efektyvumas
aukšto
efektyvumo
šildymas

INVERTER+ sistemos kompresorius

Šildymo ir kondicionavimo įrangos importuotojas:
UAB “Jūratė ir partneriai”
Kontaktai:
E-mail: info@termobankas.lt
Telefonai : +370 68258528 ; +370 61230404

www.termobankas.lt
tel. 8-68258528

R410A

šaldymo agentas

Panasonic AQUAREA šilumos siurbliuose
naudojamas šaldymo agentas R410A

Visada efektyvus
Efektyvus
šildymas net
prie -20ºC

Nenuvils Jūsų net atšiauriausią žiemą

www.termobankas.lt

MONO-BLOC // 6/9 kW AQUAREA // Šildymas // MDF
Vienfazis

Panasonic idėjos Jūsų jaukiam gyvenimui
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AQUAREA 6/9 kW MONO-BLOKAI – Oras vanduo šilumos siurbliai // Šildymo sistemos

www.termobankas.lt
tel. 8-68258528

2011-2012

Pigus šildymas
Greitas montavimas
Maksimalus taupymas
Efektyvus
šildymas net
prie-20ºC
lauko
temperatūros

AQUAREA 6/9 kW mono blokai – oras-vanduo šilumos siurbliai
Maksimalus taupymas ir efektyvumas – minimali CO² emisija
Panasonic sukūrė naujus Aquarea šilumos siurblius Jūsų
namams , atitinkančius aukščiausios kokybės ir dizaino
reikalavimus bei siekiant optimaliai išnaudoti Jūsų
namų erdves. Koks bebūtų oras lauke , naujoji Aquarea
visada veiks maksimaliai efektyviai , net jeigu už lango
bus 20 laipsnių šaltis. Todėl naujoji Aquarea tinka visų tipų:
ir senos ir naujos statybos namams , tiek su grindine , tiek
su radiatorine šildymo sistema.

1,37 kW

1,37 kW

1,37 kW

6,00 kW

Techniniai privalumai:
- greitas montavimas,
- nereikia katilinės – nėra vidinio bloko,
- maksimaliai kompaktiškas,
- šildo vandenį iki 55 laipsnių temperatūros,
- labai efektyvus net prie minus 20 laipsnių šalčio.
Techniniai elementai – šilumos siurblys sukomplektuotas:
- Šilumokaičiu,
- 3 greičiu cirkuliaciniu siurbliu,
- 6 litrų išsiplėtimo indu,
- Apsauginiu vožtuvu
- Manometru
- 3 kW elektriniu katilu.
- Valdymo pulteliu su patogiu vandens ( namų)
temperatūros valdymu ir 15 metrų kabeliu.
COP

www.termobankas.lt
tel. 8-68258528

Maksimalus Jūsų išlaidų taupymas
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2011-2012

Šilumos siurbliai: žymiai efektyvesnis šildymas
negu tradicinės šildymo sistemos
Efektyvumas matuojamas kai lauko temperatūra yra +7ºC .
Panasonic AQUAREA sunaudoja iki 4.41 karto mažiau energijos,
negu išskiria Jūsų šildymo sistemai.

Patalpų šildymas + karšto vandens ruošimas
Pastato išorė

Techninė patalpa
Boileris

* Modelis WH-MDF06D3E5

(200 arba 300 l)

Elektrinio katilo ir Aquarea efektyvumo palyginimas

4,41
COP

Patalpų šildymas
Elektrinis
katilas

Aquarea

Laukas

Valdymo pultas
Valdymo pultas sukuria puikią temperatūros kontrolės sistemą, paremtą
lauko temperatūra, teikiant didžiausią efektyvumą ir komfortą.
Valdymo pulto pagalba lengva valdyti šildomo vandens ir karšto
vandens talpos temperatūrinius parametrus.

www.termobankas.lt
tel. 8-68258528

Pastato vidus

Vidinės patalpos

