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Silverline Poolex

Silverline Poolex 
vysoký výkon

- Tepelné čerpadlo do 3 kapacit pro povodí do 95m  -  
- v rozmezí od 2,29 do 3,8 kW -  

- Best COP na trhu -
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Čerpadlo s vysokým výkonem teplo
Rozsah Poolex Silverline je vysoce výkonná řada tepelné
čerpadlo a přístupná všem. Silverline Tepelná čerpadla jsou
exkluzivně vybaveny vysoce výkonnými kompresory
MITSUBISHI. Spojený s výměnou s nemrznoucí technologii
Silverline je nepochybně jedním z nejspolehlivějších čerpadel
ve své třídě.

Systém Touch & Go



Zjednodušená použití s novým programovacím systémem dotykovým & Go. Ve dvou krocích
snadné a intuitivní, můžete aktivovat proces ohřívání:  
1. Zapnutí zařízení - systém ON / OFF  
2. Volba požadované teploty (8-40 ° C) pomocí šipek + a -

Tepelné čerpadlo každém ročním období
Přes výměník tepla v titanu, CAP Poolex Silverline pracuje až -5 ° C.

(COP) COP European Good
COP než 5 podle evropských norem:  
- Kompresor a exkluzivní velkokapacitním kondenzátorem  
- vysoký výkon s   dvojitým výměníkem cívkou  
- High Performance výparník



Ultra tichý <28 dB - 10 m
- Vysoce kvalitní zvuk kompresoru  
- vysoký výkon při snížené hlučnosti ventilátoru  
- hermetická věci antivibrační  
- montuje na silentblok

speci䐟 kace

Žádné další zimní
Titanový výměník s dvojitou spirála s nemrznoucí systému breuveté

inovativní design
UV vyztužené kovovým pláštěm



Provoz na -5 ° C
Automatické odmrazování

R410A šetrná k životnímu prostředí chladicí
plyn

k životnímu prostředí

Vysoký výkon turbokompresor
mitsubishi

 

spolehlivost Záruka

Tepelné čerpadlo 2 roky záruka



5 let zaručena kompresor

Titanový výměník doživotní záruka proti korozi

Standardně dodávané příslušenství

ovládací kabel
10 m s digitálním displejem

přezimování víko
izotermická hliník

Silent Block



Silent Block
Anti-vibrační sada

evakuace kit
Pro kondenzátu ve vyhrazeném potrubí

Technické speci䐟 kace
model Poolex Silverline 70 Poolex Silverline 90

Objem bazén (m3) 25/45 40/65

vzduch 15 ° C  
voda 26 ° C 

 Kapacita (w) 7160 9140

 Spotřeba energie (W) 1430 1780

 COP 5,01 5,12

air 20 ° C  
voda 24 ° C 

 Kapacita (w) 8048 10273

 Spotřeba energie (W) 1414 1768

 COP 5,69 5,81

vzduch 35 ° C  
voda 27 ° C 

 Kapacita (w) 6090 8030

 Spotřeba energie (W) 1790 2280

Koef. e䗫␀. chlazení EER 3,41 3,52

dodávka Mono 230V / 50Hz Mono 230V / 50Hz

Maximální výkon (W) 2290 2690

Maximální proud (A) 10.50 12,30

Rozsah teploty topení 15 ° C / 40 ° C 15 ° C / 40 ° C



* Veškerý obsah (text, obrázky, popisy, technická data) není závazný, a proto mohou být změněny bez předchozího

upozornění.

provozní rozsah -5 ° C / 43 ° C -5 ° C / 43 ° C

(M3 / h) 4,8 6,2

osvěžující R410A R410A

Rozměry balení (mm) 932 x 745 x 370 932 x 745 x 370

Rozměry (mm) 845 x 362 x 710 845 x 362 x 710

Čistá / hrubá (kg) 51/53 58/60

Hluk ve vzdálenosti 1 m (dB (A)) <47 <48

Hluk 4 m (dB (A)) <37 <38

Hluk do 10 m (dB (A)) <28 <29

kompresor otáčivý otáčivý

značka kompresoru mitsubishi mitsubishi

Ztráty při zatížení (MCE) 1 1.1
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