Techninė dokumentacija

SPLIT šilumos siurblys
BWL-1 S(B)-07/10/14

„Wolf" SPLIT oras-vanduo šilumos siurbliai
•
•
•
•
•
•

„Wolf" SPLIT oras-vanduo šilumos siurbliai išgauna iki 80 % šilumos iš nemokamos aplinkos energijos.
su „Wolf" SPLIT oras-vanduo šilumos siurbliu aktyviai prisidėsite mažinant kenksmingų medžiagų ir CO2 emisiją.
tinka šildymo, šaldymo ir karšto vandens režimui
gyvenamoji patalpa nenaudojama šildymo ir kuro pildymo erdvei arba kuro sandėliavimui
nebūtinas kaminas arba išmetamųjų dujų sistema
galima visiška integracija į „Wolf" reguliavimo sistemą

BWL-1S

Vidaus modulis su integruotu el. šildymo elementu ir lauko modulis monoenergetiniam eksploatavimui,
tenkinant visą vieno pastato šilumos poreikį.

BWL-1SB

Vidaus modulis be el. šildymo elemento ir lauko modulis dvivalenčiam eksploatavimui su išoriniu šildymo
įrenginiu
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Vidaus modulis
BWL-1S(B)

* A2/W35 pagal EN 14511

Lauko modulis
BWL-1S(B)-07

Lauko modulis
BWL-1S(B)-10/14

Vidaus modulis

Lauko modulis

• izoliuotas kondensatorius iš nerūdijančio plieno
• pagal poreikį reguliuojamas papildomas el. šildymas (priedas BWL-1SB)
- 2 / 4 / 6 kW, priklausomai nuo jungties rūšies
- 3 / 6 / 9 kW, priklausomai nuo jungties rūšies (tik kaip priedas)
- nustatomas pikinės apkrovos dengimas
- nustatoma kaip avarinis režimas ir grindų šildymas
• reguliuojamo sūkių skaičiaus aukšto efektyvumo siurblys EEI < 0,23
• 3 kanalų reversinis vožtuvas Šildymas / geriamo vandens pašildymas
• Manometras, apsauginis vožtuvas, šildymo grandinės slėgio jutiklis
• Šilumos kiekio skaitiklio srauto jutiklis
• Tiekimo ir grįžtamosios sistemos temperatūros jutiklis
• Deaeratorius
• Aušinimo priemonės linija su izoliacija, „Schrader" vožtuvu ir temperatūros
jutikliu
• Reguliavimo elektronika su elektros jungties dėžute
• Greitas, saugus ir paprastas sujungimas laidais
• Kištukinė jungtis, skirta valdymo moduliui BM-2 arba informaciniam moduliui
AM
• EHPA kokybės spaudas
• „Smart Grid Ready“ jungčiai su išmaniuoju tinklu
• Išorinis šildymo / karšto vandens temperatūros pakėlimas naudojant, pavyzdžiui,
„Smart Grid" arba PV įrenginį
• išorinis valdymas įj. / išj. arba naudojant 0–10 V
• Kištukinė jungtis LAN / WLAN sąsajai ISM7i
• Gaubtas su garso ir šilumos izoliacija, sandarus nuo kondensato
• Šildymo grandinės jungtys 28x1

• EC ašinis ventiliatorius
- bepakopis, reguliuojamo sūkių skaičiaus,
taupantis energiją, galingas
• Garintuvas su apsauginiu sluoksniu
• Kompresorius su garso izoliacija
• Elektroninis galios reguliavimas su
inverterio kompresoriumi
• 4 kanalų reversinis vožtuvas ir elektroninis
išplėtimo vožtuvas
• Jungtys aušinimo priemonės linijoms
• Aušinimo priemonės pildymas (R410A)
įprastam linijos ilgiui iki 12 m (daug. 25 m)
• Pastatymas su grindų arba sienų konsole
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„Wolf" SPLIT oras-vanduo šilumos siurbliai
Vidaus modulio struktūra
Deaeratorius
Kondensatorius

Reguliavimo elektronika ir
elektros jungtis

Papildomas el. šildymas
(priedas BWL-1SB)
Manometras

Šildymo grandinės slėgio jutiklis

Srauto jutiklis

Šaldymo grandinės slėgio jutiklis

Apsauginis vožtuvas
Didelio efektyvumo šildymo
grandinės siurblys
„Schrader" vožtuvas ir temperatūros
jutiklis
Aušinimo priemonės linijos jungtis

Tiekimo sistemos
temperatūros jutiklis

3 kanalų reversinis vožtuvas
Šildymas / geriamo vandens pašildymas

Naudojamas valdymo modulis BM-2
arba informacinis modulis AM

BWL-1S(B) funkcionalumas
1. Garintuvas
Vidaus modulis

Aplinkos energija iš oro garina šilumos siurblyje cirkuliuojančią medžiagą (aušinimo
priemonė su žemesniu virimo tašku) ir ją paverčia į dujinę būseną.

3.
Kaupiklis

4. 2.
1.

Lauko modulis

2. Kompresorius
Elektros kompresorius įsiurbia išgarintą medžiagą. Ten ji sutankinama ir pakeliama
temperatūra.
3. Kondensatorius

Oras

Surinkta šilumos energija atiduodama į šildymo grandinę.
Dujinė medžiaga atšąla ir vėl suskystėja.
4. Išplėtimo vožtuvas
Slėgis mažinamas, atšalusią medžiagą galima grąžinti į
aplinkos šilumą, ciklas prasideda nuo pradžių.
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Techniniai duomenys BWL-1S(B)
TIPAS
Energijos naudingumo klasė, patalpos šildymo žema temperatūra

BWL-1S(B) - 07/230V

Energijos naudingumo klasė, patalpos šildymo vidutinė temperatūra
Lauko bloko plotis x aukštis x gylis
mm
(įsk. kojeles, priekines duris)
Vidaus bloko plotis x aukštis x gylis
mm
(įsk. kojeles, priekines duris)
Lauko bloko svoris
kg
Vidaus bloko svoris
kg
Šaldymo grandinė
Aušinimo priemonės tipas / užpildomas kiekis
- / kg
Didž. aušinimo priemonės linijos ilgis
m
pildomas aušinimo priemonės kiekis
g/m
kai linijos ilgis >12–25 m
Aušinimo alyva
Aušinimo alyvos pildomas kiekis
ml
Kompresoriaus tipas
Didž. ekspl. slėgis
Šildymo galia / COP pagal EN14511
A2/W35 nominalioji galia
A7/W35 nominalioji galia
A-7/W35 didž. galia
Galios diapazonas naudojant A2/W35
Aušinimo galia / FER pagal EN14511
A35/W7 nominalioji galia
A35/W18 nominalioji galia
Kompresoriaus galios diapazonas, naudojant A35/W18
Lauko modulio triukšmas
Triukšmo lygis (remiantis EN 12102/EN ISO 9614-2), A7/W55, esant
nominaliai šilumos galiai
Triukšmo lygis nustatytas 1 m atstumu
Naudojimo apribojimai
Temperatūros apribojimai šildymo režime
Temperatūros apribojimai šaldymo režime
didž. šildymo sistemos vandens temperatūra su papildomu elektriniu šildymu
Temperatūros apribojimai, oro šildymo režimas, maž. / didž.
Temperatūros apribojimai, oro šaldymo režimas, maž. / didž.
Šildymo sistemos vanduo
Maž. srautas
Nominalus vandens srautas (5K)
Didž. vandens srautas (4K)
Šilumos siurblio slėgio mažėjimas, esant nom. vandens srautui
Likęs aukštis esant nom. vandens srautui
Didž. ekspl. slėgis
Šilumos šaltinis
Oro srautas nominaliame eksploatavimo taške 1)
Jungtys
Šildymo tiekimo / grįžtamosios sistemos jungtis /
Karšto vandens tiekimo sistema
Aušinimo priemonės linijų jungtis
Aušinimo priemonės linijų išmatavimai
Lauko bloko kondensato linijos išmatavimai
Lauko bloko elektros sistema
Tinklo jungtis / lauko bloko saugikliai

1)
2)
3)
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BWL-1S(B) - 10/400V

BWL-1S(B) - 14/400V

A++3)

A++3)

A++3)

A++

A++

A++

1040 x 865 x 340

900 x1255 x 340

900 x1255 x 340

440 x 790 x 340

440 x 790 x 340

440 x 790 x 340

66
31

110
33

110
35

R410A / 2,15

R410A / 2,95
25

R410A / 2,95

FV68S
650

POE
1100
Dvigubas rotacinis stūmoklis
43

POE
1100
Dvigubas rotacinis stūmoklis

60

Rotacinis stūmoklis
bar
kW / kW / kW / kW

5,1/3,3
6,8/4,3
6,1/2,5
1,9–8,8

7,6/3,8
10,2/4,8
9,2/2,9
2,9–10,6

8,8/3,8
12,1/4,8
10,3/2,8
3,1–12,4

kW / kW / kW / -

6,8/2,7
8,6/3,3
2,9–9,6

8,8/2,7
8,7/4,1
3,1–11,0

10,7/2,5
12,0/3,4
3,2–13,2

dB(A)

61

60

61

dB(A)

55

54

55

°C
°C

nuo +20 iki +55
nuo +7 iki +20

nuo +20 iki +55
nuo +7 iki +20

nuo +20 iki +55
nuo +7 iki +20

°C

75

75

75

°C
°C

-15/+35
+10/+45

-20/+35
+10/+45

-20/+35
+10/+45

l / min
l / min
l / min
mbar
mbar
bar

15
19,7
24,7
78
490

21
28,8
36
121
550
3

25
34,1
42,7
141
460

m³ / h

2600

3500

4200

28x1
UNF
mm
mm

5/8 + 7/8
10x1 + 16x1
16
1~NPE, 230VAC, 50Hz /
20A(C)
57
9

3~NPE, 400VAC, 50Hz /
20A(C)
70
21

3~NPE, 400VAC, 50Hz /
20A(C)
102
21

didž. ventiliatorių galios poreikis
W
Galios poreikis budėjimo režime
W
Didž. kompresoriaus galios poreikis neviršijant naudojimo apribokW
3,6
5
6,3
jimų
Didž. kompresoriaus srovė neviršijant naudojimo apribojimų
A
16
8
10
Kompresoriaus paleidimo srovė
A
15
10
10
Kompresoriaus paleidimo srovė, kai blokuotas rotorius
A
25
16
16
Įjungimo srovė (DC kondensatorių įkrovimas)
A
35
30
30
Lauko bloko apsaugos tipas
IP 24
Didž. kompresoriaus paleidimų per valandą skaičius
1/h
3
Vidaus bloko elektros sistema
Tinklo jungtis / šildymo elemento saugikliai 2)
Pasirinktinai 3~PE, 400VAC, 50Hz / 16A(B) arba 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 32A(B)
Tinklo jungtis / valdymo įtampos saugikliai
1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B)
El. šildymo galios poreikis 2)
kW
2 / 4 / 6 arba 3 / 6 / 9
Siurblio galios poreikis
W
3–45
3–75
3–75
Galios poreikis budėjimo režime
W
5
Didž. el. šildymo galios poreikis 6 kW 2)
A
8,7 (400VAC) / 26,1 (230VAC)
Didž. el. šildymo galios poreikis 9 kW 2)
A
13 (400VAC)
Vidaus bloko apsaugos tipas
IP 20
Siekiant užtikrinti didelį energetinį šilumos siurblio efektyvumą oro srautas neturėtų būti mažesnis už nominalųjį.
BWL-1SB kaip priedas (9 kW šildymo elementas kaip priedas)
nuo 2019 m. rugsėjo priskiriama A klasei+++

Techniniai duomenys BWL-1S(B)
TIPAS
Energijos naudingumo klasė, patalpos šildymo žema temperatūra

1)
2)

BWL-1S(B) - 10/230V

A++

BWL-1S(B) - 14/230V

A++

Energijos naudingumo klasė, patalpos šildymo vidutinė temperatūra
A+
A+
Lauko bloko plotis x aukštis x gylis
mm
900 x1255 x 340
900 x1255 x 340
(įsk. kojeles, priekines duris)
Vidaus bloko plotis x aukštis x gylis
mm
440 x 790 x 340
440 x 790 x 340
(įsk. kojeles, priekines duris)
Lauko bloko svoris
kg
110
110
Vidaus bloko svoris
kg
30
32
Šaldymo grandinė
Aušinimo priemonės tipas / užpildomas kiekis
- / kg
R410A / 2,95
R410A / 2,95
Didž. aušinimo priemonės linijos ilgis
m
25
pildomas aušinimo priemonės kiekis
g/m
60
kai linijos ilgis >12–25 m
Aušinimo alyva
FV50S
FV50S
Aušinimo alyvos pildomas kiekis
ml
1700
1700
Kompresoriaus tipas
„Scroll"
„Scroll"
Didž. ekspl. slėgis
bar
43
Šildymo galia / COP pagal EN14511
A2/W35 nominalioji galia
kW / 7,7/3,5
9,6/3,3
A7/W35 nominalioji galia
kW / 11,1/4,7
14,1/4,3
A-7/W35 didž. galia
kW / 7,7/2,7
9,5/2,6
Galios diapazonas naudojant A2/W35
kW
3,6–9,5
3,6–10,9
Aušinimo galia / FER pagal EN14511
A35/W7 nominalioji galia
kW / 6,6/2,7
9,2/2,5
A35/W18 nominalioji galia
kW / 8,5/3,4
10,1/2,9
Kompresoriaus galios diapazonas, naudojant A35/W18
kW / 4,9–11,2
4,9–12,9
Lauko modulio triukšmas
Triukšmo lygis (remiantis EN 12102/EN ISO 9614-2), A7/W55,
dB(A)
61
62
esant nominaliai šilumos galiai
Triukšmo lygis nustatytas 1 m atstumu
dB(A)
55
56
Naudojimo apribojimai
Temperatūros apribojimai šildymo režime
°C
nuo +20 iki +55
nuo +20 iki +55
Temperatūros apribojimai šaldymo režime
°C
nuo +7 iki +20
nuo +7 iki +20
didž. šildymo sistemos vandens temperatūra su papildomu
°C
75
75
elektriniu šildymu
Temperatūros apribojimai, oro šildymo režimas, maž. / didž.
°C
-15/+35
-15/+35
Temperatūros apribojimai, oro šaldymo režimas, maž. / didž.
°C
+10/+45
+10/+45
Šildymo sistemos vanduo
Maž. srautas
l / min
21
25
Nominalus vandens srautas (5K)
l / min
31,8
40,4
Didž. vandens srautas (4K)
l / min
39,8
50,6
Šilumos siurblio slėgio mažėjimas, esant nom. vandens srautui
mbar
126
175
Likęs aukštis esant nom. vandens srautui
mbar
530
340
Didž. ekspl. slėgis
bar
3
Šilumos šaltinis
1)
Oro srautas nominaliame eksploatavimo taške
m³ / h
3800
3800
Jungtys
Šildymo tiekimo / grįžtamosios sistemos jungtis /
28x1
Karšto vandens tiekimo sistema
Aušinimo priemonės linijų jungtis
UNF
5/8 + 7/8
Aušinimo priemonės linijų išmatavimai
mm
10x1 + 16x1
Lauko bloko kondensato linijos išmatavimai
mm
16
Lauko bloko elektros sistema
Tinklo jungtis / lauko bloko saugikliai
1~NPE, 230VAC, 50Hz / 20A(C)
1~NPE, 230VAC, 50Hz / 32A(C)
didž. ventiliatorių galios poreikis
W
87
87
Galios poreikis budėjimo režime
W
21
21
Didž. kompresoriaus galios poreikis neviršijant naudojimo
kW
6,4
6,4
apribojimų
Didž. kompresoriaus srovė neviršijant naudojimo apribojimų
A
18
23
Kompresoriaus paleidimo srovė
A
10
10
Kompresoriaus paleidimo srovė, kai blokuotas rotorius
A
25
32
Įjungimo srovė (DC kondensatorių įkrovimas)
A
30
30
Lauko bloko apsaugos tipas
IP 24
Didž. kompresoriaus paleidimų per valandą skaičius
1/h
3
Vidaus bloko elektros sistema
Tinklo jungtis / šildymo elemento saugikliai 2)
Pasirinktinai 3~PE, 400VAC, 50Hz / 16A(B) arba 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 32A(B)
Tinklo jungtis / valdymo įtampos saugikliai
1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B)
2)
El. šildymo galios poreikis
kW
2 / 4 / 6 arba 3 / 6 / 9
Siurblio galios poreikis
W
3–75
3–75
Galios poreikis budėjimo režime
W
5
Didž. el. šildymo galios poreikis (6 kW) 2)
A
8,7 (400VAC) / 26,1 (230VAC)
Didž. el. šildymo galios poreikis (9 kW) 2)
A
13 (400VAC)
Vidaus bloko apsaugos tipas
IP 20
Siekiant užtikrinti didelį energetinį šilumos siurblio efektyvumą oro srautas neturėtų būti mažesnis už nominalųjį.
BWL-1SB kaip priedas (9 kW šildymo elementas kaip priedas)
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Reguliavimo sistemos priedai
Eksploatuojant SPLIT oras-vanduo šilumos siurblį, turi būti naudojamas arba informacinis modulis AM, arba valdymo modulis BM-2.

arba

Informacinis modulis AM
• Informacinis vidaus modulio modulis

Valdymo modulis BM-2 (su išoriniu jutikliu)
nuo oro priklausanti tiekiamojo vandens temperatūra

• Montavimas vidaus modulyje, jeigu BM-2 nau-

• 3,5“ spalvotas ekranas

dojamas kaip nuotolinis valdymas

• Paprastas meniu valdymas tekstiniame ekrane

• Valdymas sukamu jungikliu su paspaudimo
funkcija
• 4 funkciniai mygtukai dažniausiai naudojamoms
funkcijoms
• Šviečiantis LCD ekranas

• Šildymo, karšto vandens ir cirkuliacijos laiko programa.

• Valdymas sukamu jungikliu su paspaudimo funkcija
• 4 funkciniai mygtukai dažniausiai naudojamoms
funkcijoms.
• microSD kortelės lizdas programinės įrangos naujinimui
• Galima montuoti arba šildymo įrenginio valdymo bloke,
arba sienoje kaip nuotolinio valdymo pultą
• Net ir esant keliems įrenginiams, reikalingas tik vienas
valdymo modulis
• Galima papildomai montuoti maišymo modulį MM
(maks. iki 7 maišymo įrenginių grandinių)

Valdymo modulis BM-2 (su išoriniu jutikliu) kaip nuo oro priklausančios tiekiamojo vandens temperatūros reguliatorius

Sienoje tvirtinamas (priedai) valdymo
modulis BM-2
kaip nuotolinio valdymo pultas

Informacinis modulis AM arba valdymo modulis BM-2 būtinas
6

Reguliavimo sistemos priedai
Valdymo modulis BM-2 – lyg nuotolinis kitų maišymo įrenginių valdymas
(jei BM-2 sumontuota šildymo įrenginyje, galimi maks. 6 BM-2 papildomi
nuotoliniai valdikliai) nuo oro priklausanti tiekiamojo vandens temperatūra
• Šildymo, karšto vandens ir cirkuliacijos laiko programa.
• 3,5“ spalvotas ekranas
• Paprastas meniu valdymas tekstiniame ekrane
• Valdymas sukamu jungikliu su paspaudimo funkcija
• 4 funkciniai mygtukai dažniausiai naudojamoms funkcijoms.
• Galima montuoti arba šildymo įrenginio valdymo bloke,
arba sienoje kaip nuotolinio valdymo pultą
• Net ir esant keliems įrenginiams, reikalingas tik vienas valdymo modulis
• Galima papildomai montuoti maišymo modulį MM
(maks. iki 7 maišymo įrenginių grandinių)

Dvigyslė elektroninės magistralės jungtis

1

...
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Maišymo įrenginių modulis MM
• Išplėtimo modulis maišymo įrenginių
grandinės valdymui
• Nuo oro priklausantis tiekiamojo
vandens temperatūros reguliavimas
• Paprasta reguliatoriaus konfigūracija renkantis iš anksto nustatytus įrenginio
variantus
• Valdymo modulis BM-2 gali būti montuojamas prie sienos kaip nuotolinio valdymo
pultas
• Rast5 jungimo technologija
• su tiekiamojo vandens temperatūros jutikliu
Saulės baterijų modulis SM1
• Išplėtimo modulis saulės baterijų grandinės valdymui
• Su bendrovės „Wolf“ šildymo įrenginiais sutaupoma daugiau
energijos dėl apgalvoto papildomo vandens šildytuvo užpildymo,
t. y., šildytuvo užpildymas stabdomas sukaupus pakankamai
saulės energijos
• Šilumą naudojančių įrenginių temperatūrinių skirtumų
reguliavimas
• Maksimalios vandens šildytuvo temperatūros ribojimas
• Rekomenduojamų ir faktinių verčių rodymas valdymo modulyje BM-2
• Integruotas darbo valandų skaitiklis
• Galimybė prijungti šilumos kiekio skaitiklį
• Rast5 jungimo technologija
• Su kolektorių jutikliu ir vandens šildytuvo jutiklių, kurių kiekvienas turi termogilzę
Saulės baterijų modulis SM2
• Išplėtimo modulis saulės energijos įrenginio reguliavimui
su daugiausiai 2 vandens šildytuvais ir 2 kolektorių
plokštėm, 1 kolektorių jutikliu, 1 vandens šildytuvo
jutikliu, kurių kiekviename yra termogilzė
• Paprastas reguliatoriaus veikimas renkantis iš anksto
nustatytus įrenginio variantus
• Su bendrovės „Wolf“ šildymo įrenginiais sutaupoma
daugiau energijos dėl apgalvoto papildomo vandens
šildytuvo užpildymo, t. y., šildytuvo užpildymas stabdomas sukaupus pakankamai
saulės energijos
• Šilumos kiekio nustatymas
• Rekomenduojamų ir faktinių verčių rodymas valdymo modulyje BM-2
• Elektroninės magistralės sąsaja su automatiniu energijos administravimu
• Rast 5 jungimo technologija
7

Dvigyslė elektroninės magistralės jungtis

Reguliavimo sistemos priedai

Bevielis išorinis jutiklis
(tik kartu su bevielio išorinio jutiklio imtuvu ir nuotolinio
valdymo pultu Produkto nr. 27 44 209)

Bevielio išorinio jutiklio bevielis imtuvas ir bevielis nuotolinio valdymo pultas
su radio laikrodžiu (DCF77 signalas)
Nuotolinio valdymo pultas
(tik kartu su bevielio išorinio jutiklio imtuvu ir nuotolinio valdymo pultu)
Kiekvienai maišymo įrenginių grandinei galima naudoti maks. vieną nuotolinio valdymo pultą

Naudojimas
pasirinktinai LAN
arba WLAN

ISM7i
LAN arba WLAN sąsaja internetinei prieigai arba vietinis tinklas įrenginio valdymui.
Valdymas naudojant iPhone programą arba per bendrovės „Wolf“ portalą Montuojama
įrenginio reguliavimo sistemoje.
vietinis (pagrindinis) tinklas
„Wolf“
portalo serveris

WLAN

„Wolf“ šildymo įrenginys
su sąsajos moduliu ISM7i

DSL maršruto
parinktuvas
(LAN / WLAN)

LAN / WLAN

LAN / WLAN
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Šilumos siurblių priedai
Centrinis karšto vandens kaupiklis CEW-2-200
•
•
•
•
•
•
•

kartu su BWL-1S(B)-07/10/14 kaip centrinis šilumos kaupiklis, statomi vienas virš kito
75 mm PU šilumos izoliacija kietomis putomis, siekiant mažiausio šilumos praradimo
ypač efektyvus lygaus vamzdžio šilumokaitis su dviguba spirale patogiam karšto vandens ruošimui
iš priekio prieinamas apsauginis anodas, talpyklos vidus specialiai emaliuotas
kontrolinė ir valymo anga paprastai techninei priežiūrai
KFE čiaupas ir termogilzė jau sumontuoti
5 jungtys 1“ RP, skirtos WW, KW, ZK, VL ir RL

Karšto vandens kaupiklis
Tipas
Kaupiklio energetinio efektyvumo klasė
Vandens šildytuvo tūris
Bendras aukštis
Bendras plotis
Bendras gylis
Eksploatavimo slėgis
Šilumokaičio plotas
Jungtys
Svoris

CEW-2-

200

B

litrais
mm
mm
mm
bar
m²
RP
kg

180
1290
650
650
10
2,3
1“
135

Kaupiklis SPU-1-200

skirtas optimizuoti šilumos siurblio veikimo laiką
•
•
•
•
•

200 l plieninis kaupiklis Vandens tūris
eksploatavimas kaip skiriamojo kaupiklio arba serijinio kaupiklio, skirto šildymo sistemos vandeniui
maži šilumos nuostoliai dėl ypač veiksmingos PU šilumos izoliacijos kietomis putomis po išoriniu gaubtu, sidabrinės spalvos
5 jungtys 1½“ IG šildymo sistemos vandeniui ir papildomam el. šildymui
KFE čiaupas ir termogilzė jau sumontuoti
H

F/G
E
D
C
B

Kaupiklis
Tipas
Kaupiklio energetinio efektyvumo klasė
Vandens šildytuvo tūris
KFE jungtis
Šildymo sistemos vandens jungtis
Termogilzės jutiklis / termostatas
Papildomas el. šildymas (daug. 6 kW)
Šildymo sistemos vandens jungtis
Nuorinimas / apsauginis vožtuvas
Bendras aukštis
Skersmuo su šilumos izoliacija
Didž. eksploatavimo slėgis
Didž. eksploatavimo temperatūra
Šildymo sistemos vandens jungtys (4 vnt.)
Papildomas el. šildymas
Jutiklis / termostatas
KFE čiaupas
Nuorinimas / apsauginis vožtuvas
Svoris

SPU-1
litrais
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
H mm
bar
°C
IG
IG
IG
IG
IG
kg

200

C

200
85
256
358
460
910
1140
1140
610
3
95
1½“
1½“
½“
½“
1“
48

A
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Šilumos siurblių priedai

Karšto vandens kaupiklis SEM-1W-360 papildomam saulės energijos kolektorių prijungimui
• šildymo galia maždaug iki 12 kW, ypač efektyvus lygaus vamzdžio šilumokaitis su dviguba spirale patogiam karšto vandens paruošimui
• papildoma dviguba spiralė, naudojant saulės energiją
• maži šilumos nuostoliai dėl ypač veiksmingos PU šilumos izoliacijos kietomis putomis po išoriniu gaubtu, sidabrinės spalvos
• vidinė rezervuaro sienelė apsaugota nuo korozijos specialiu emaliu ir magnio apsauginiu anodu
• kontrolinė ir valymo anga paprastai techninei priežiūrai
Saulės energijos karšto vandens kaupiklis
Tipas
Kaupiklio energetinio efektyvumo klasė
Vandens šildytuvo tūris
Šalto vandens jungtis
Šildymo / saulės energijos grįžtamoji eiga
Šildymo / saulės energijos kaupiklio jutiklis
Cirkuliacinė sistema
Šildymo / saulės energijos tiekimos sistema
Karšto vandens jungtis
Papildomas el. šildymas (pasirinktinai)
Termometro jungtis
Bendras aukštis
Skersmuo su izoliacija
Techninės priežiūros jungė
Pirminis šildymo sistemos vanduo
Antrinis buitinis vanduo
Šalto vandens jungtis
Šildymo grįžtamoji eiga
Cirkuliacinė sistema
Šildymo pirminė eiga
Karšto vandens jungtis
Šildymo šilumokaičio plotas
Saulės energijos šilumokaičio plotas
Šildymo šilumokaičio tūris
Saulės energijos šilumokaičio tūris
Svoris

SEM1W

litrais
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
H mm
I mm
J mm
L mm
bar / °C
bar / °C
RP
IG
IG
IG
RP
m²
m²
litrais
litrais
kg

360

C

360
55
606/221
965/385
860
1146/470
1526
540
1400
1630
705
277
10/110
10/95
1¼“
1¼“
¾“
1¼“
1¼“
3,2
1,3
27
11
182

Karšto vandens šilumokaitis SEW
• SEW-2-200 SPLIT šilumos siurbliams iki 14 kW šildymo galios, iki 19 l karšto vandens paėmimo galios esant 40 °C
SEW-1-300 šilumos siurbliams iki 15 kW šildymo galios, iki 367 l karšto vandens paėmimo galios esant 40 °C
SEW-1-400 šilumos siurbliams iki 20 kW šildymo galios, iki 482 l karšto vandens paėmimo galios esant 40 °C
• lygaus vamzdžio šilumokaitis su spirale greitam įkaitinimui ir patogiam karšto vandens paruošimui
• maži šilumos nuostoliai dėl ypač veiksmingos PU šilumos izoliacijos kietomis putomis po išoriniu gaubtu, sidabrinės spalvos
• vidinė rezervuaro sienelė apsaugota nuo korozijos specialiu emaliu ir magnio apsauginiu anodu
• kontrolinė ir valymo anga paprastai techninei priežiūrai
I

F
E
C
H
A

B

D

G

Karšto vandens kaupiklis
Tipas
Kaupiklio energetinio efektyvumo klasė
Vandens šildytuvo tūris
Šalto vandens jungtis
Šildymo grįžtamoji eiga
Termogilzė
Cirkuliacinė sistema
Šildymo pirminė eiga
Karšto vandens jungtis
Bendras aukštis
Techninės priežiūros jungė
Skersmuo su šilumos izoliacija
Pirminis šildymo sistemos vanduo
Antrinis buitinis vanduo
Šalto vandens jungtis
Šildymo grįžtamoji eiga
Cirkuliacinė sistema
Šildymo pirminė eiga
Karšto vandens jungtis
Šilumokaičio plotas
Šilumokaičio tūris
Svoris

(kitus kaupiklius rasite dokumentacijoje „Kaupiklių sistemos)
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SEW-2
SEW-1
litrais
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
H mm
I mm
bar / °C
bar / °C

m²
litrais
kg

200
-

300

400

C

C

C

190
95
245
435
780
905
1015
1290
302
605
10/110
10/95
1“
1“
¾“
1“
1“
2,1
12,1
75

288
55
222
656
786
886
1229
1310
277
705
10/110
10/95
1¼“
1¼“
¾“
1¼“
1¼“
3,5
27
134

375
55
222
791
921
1156
1586
1660
277
705
10/110
10/95
1¼“
1¼“
¾“
1¼“
1¼“
5,1
39
185

Šilumos siurblių priedai
Pristatymo apimtis / priedai
 Siuntoje yra
 Priedai

BWL-1S-07/10/14

BWL-1SB-07/10/14

Aptarnavimo modulis BM-2





Informacinis modulis AM





Reguliuojamas papildomas el. šildymas 6 kW





Reguliuojamas papildomas el. šildymas 9 kW





Šilumos kiekio skaičiuoklis vidaus bloke





3 kanalų reversinis vožtuvas šildymui / karštam vandeniui





Aukšto efektyvumo šilumos siurblys (EEI < 0,23)





Apsauginis vožtuvas, manometras





Jungties vamzdžiai, 28x1





Rankinis deaeratorius, šildymas





Sienos konsolė skirta tvirtinti lauko modulį
karštai cinkuota
įsk. 4 vibracijos slopintuvus





Grindų konsolė skirta tvirtinti lauko modulį
karštai cinkuota, aukštis 300 mm
įsk. 4 vibracijos slopintuvus





Kondensato vonelės išleidimo linijos šildymas
Skirta montuoti į lauko modulio kondensato vonelę





Jungties rinkinys CEW-2-200 centriniam komponentui
Jungti vidaus modulį ir kaupiklį su
jungties galimybe išsiplėtimo indui





Vamzdžių danga, centrinis komponentas
Su pradurtomis angomis jungčiai kairėje ir dešinėje





Prietaiso ir efektyvaus siurblio apsaugai nuo
purvo ir magnetito





Jungčių rinkinys išsiplėtimo indui su sklendės vožtuvu šildymui





Perteklinis vožtuvas šildymo / šaldymo sistemai





Karšto vandens kaupiklis CEW-2-200, tūris 180 l





Karšto vandens kaupiklis SEW-2-200, tūris 190 l





Karšto vandens kaupiklis SEW-1-300, tūris 300 l





Karšto vandens kaupiklis SEW-1-400, tūris 400 l





Karšto vandens kaupiklis SEM-1W-360, tūris 360 l





Atsarginis kaupiklis SPU-1-200, tūris 200 l





Atsarginis kaupiklis SPU-2 (500/800/1000/1500)





Daugiasluoksnis kaupiklis BSP-W1000 / BSP-W-SL1000 su šviežio vandens stotele
geriamo vandens ruošimui naudojant saulės energiją ir šildymo pagalbiniais elementais





Aušinimo priemonės jungties linija tarp vidaus ir lauko modulio





Šildymo / šaldymo grandinių atbulinis vožtuvas





3 kanalų reversinis vožtuvas šildymui / šaldymui





Purvo skirtuvas, įsk. magnetito skirtuvą 1¼“

Kiti priedai:
žr. kainų sąrašą „SPLIT oras-vanduo šilumos siurblys"
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Plataus sistemų gamintojo „Wolf“ įrenginių asortimento produktai – idealus sprendimas komerciniams ir pramoniniams bei
naujiems, rekonstruojamiems ir modernizuojamiems pastatams. Bendrovės „Wolf“ reguliavimo programa išpildys kiekvieną su
šildymo komfortu susijusį norą. Produktus lengva valdyti, jie dirba energiją taupančiu režimu ir yra patikimi. Saulės energijos
sistemas galima nesunkiai integruoti į turimus įrenginius. Bendrovės „Wolf“ produktų montavimas ir priežiūra nesunki ir greita.

„Wolf GmbH", Postfach 1380, D-84048 Mainburgas, Tel. +49 (0)8751/74-0, Faksas: +49 (0)8751/74-1600, www.wolfheiztechnik.de

Energiją taupančių sistemų kompetencijos ženklas
Produkto Nr. 4801005
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