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Kültéri levegõ-víz hõszivattyúk
Ezeknél a hõszivattyúknál az elérhetõ maximális elõremenõ hõmérséklet +70°C. Alkalmasak -20°C-os levegõn 
való mûködésre. A készülékek idõjárásálló, kültéri kivitelben készültek, rendelkeznek az összes szükséges biztonsági 
alkatrésszel, és természetes R290 hûtõközeggel töltötték föl õket. A beltéri hidraulikus modul mûködéshez szükséges 
tartozék, amit külön meg kell rendelni. A levegõkazánok az indítási áram csökkentése érdekében elektronikus 
lágyindítóval vannak fölszerelve. Tápfeszültség / frekvencia: 3~PE 400 V / 50 Hz. A külsõérzékelõt a hidraulikus 
modul szállítási csomagja tartalmazza.

Kültéri levegõkazánok

Típus rövid 
megj.

Cikkszám Fûtés-
teljesítmény
A2/W35-nél 

(kW)

COP,
A2/W35 Tömeg (kg)

Bruttó 
eladási ár  

(€)

20 %-os 
AKCIÓS 

novemberi 
bruttó ár 

(€)

15 % -os 
AKCIÓS 

decemberi 
bruttó ár 

(€)

LWD 50A 100 601-02 5,2 3,7 150 6640 5312 5644

LWD 70A 100 602-02 7,3 3,7 155 7175 5740 6100

Minden adat EN 14511 szerint

Mûködéshez szükséges tartozékok

Típus rövid 
megj. Cikkszám Rövid leírás

Bruttó 
eladási ár  

(€)

20 %-os 
AKCIÓS 

novemberi 
bruttó ár 

(€)

15 % -os 
AKCIÓS 

decemberi 
bruttó ár 

(€)

HMD 1 150 701

Hidraulikus modul Luxtronik 2.0 szabályzóval.
Elektromos fûtõpatronnal, tágulási tartállyal, fûtési 
keringtetõ-szivattyúval és biztonsági szerelvénnyel, 
szigetelt házzal, valamint elzáró csapokkal.

1605 1284 1364

HMD 1/E 150 700

Hidraulikus modul Luxtronik 2.0 szabályzóval. 
Elektromos fûtõpatronnal, tágulási tartállyal, energia-
takarékos fûtési keringtetõ-szivattyúval, Comfort-
kártyával, biztonsági szerelvénnyel, szigetelt házzal és 
elzáró csapokkal.

2010 1608 1710

FIGYELEM! Nem kombinálható hidraulikus toronnyal, fali szabályzóval és érzékelõ-vezérlõ kábellel
Használati-melegvíz tároló speciálisan hõszivattyúra méretezett laposcsöves hõcserélõvel

A használati-melegvíz tároló zománcozása DIN 4753 szerint készült. Hõszigeteléssel, korrózióvédõ anóddal és LUXTRONIK 
2.0 hõszivattyú-szabályzóra kapcsolható érzékelõvel van ellátva. A nagy felületû dupla laposcsöves hõcserélõ gondoskodik 
a nagy hõátadás mellett az alacsony nyomásesésrõl.

Használati-melegvíz tároló

Típus rövid 
megj. Cikkszám Rövid leírás

Bruttó 
eladási ár  

(€)

20 %-os 
AKCIÓS 

novemberi 
bruttó ár 

(€)

15 % -os 
AKCIÓS 

decemberi 
bruttó ár 

(€)

WWS 202 150 698

200 l-es használati-melegvíz tároló 2,3 m2-
es hõcserélõvel Alkalmazható max. 8 kW 
fûtésteljesítményig. Fûtésvizes csatlakozó: R 1", 
hidegvizes csatlakozó: R 1",tömeg: 110 kg, névleges 
térfogat: 180,5 Liter

1045 836 890

Falra szerelhetõ soros puffertároló kb. 50 mm keményhab szigeteléssel (klór-freon mentes) 
monoenergetikus hõszivattyús rendszerekhez (elõremenõre kapcsolással)

Típus rövid 
megj. Cikkszám Rövid leírás

Bruttó 
eladási ár  

(€)

20 %-os 
AKCIÓS 

novemberi 
bruttó ár 

(€)

15 % -os 
AKCIÓS 

decemberi 
bruttó ár 

(€)

WPS 50 150 699
50 l-es soros puffertároló 1 db 1/2"-os hüvellyel
Fûtésvizes csatlakozó: R1", tömeg: kb. 30 kg, színe: 
fehér

245 196 208

LWD... rögzítõ konzoljai

Típus rövid 
megj. Cikkszám Rövid leírás

Bruttó 
eladási ár  

(€)

20 %-os 
AKCIÓS 

novemberi 
bruttó ár 

(€)

15 % -os 
AKCIÓS 

decemberi 
bruttó ár 

(€)

WKS 150 701 Horganyzott konzol falra rögzítéshez, faltól tartandó 
távolság: kb. 15 cm 150 120 128

BKS 150 702 Horganyzott konzol talajhoz való rögzítéshez 180 144 153

Falátvezetés fûtéscsöveknek és elektromos kábeleknek csatlakozó készlettel

Típus rövid 
megj. Cikkszám Rövid leírás

Bruttó 
eladási ár  

(€)

20 %-os 
AKCIÓS 

novemberi 
bruttó ár 

(€)

15 % -os 
AKCIÓS 

decemberi 
bruttó ár 

(€)

WDF 150 700

Falátvezetés LWD 50A-hoz és LWD 70A-hoz. 
Tartalma: üres KG-csõ, hõszigetelés, 
rezgésszigetelés, 2 db kb. 1 m hosszú, Ø:28 mm-es 
réz fûtéscsõ

 365 292 310

LWD 50A / LWD 70A 
Sz x Mé x Ma mm-ben:
1300 x 440 x 930
(befoglaló méret)

HMD 1/(E)
Sz x Mé x Ma mm-ben:
kb. 550 x 320 x 700
(befoglaló méret)

WWS 202
Ø x H in mm
(befoglaló méret 
csatlakozók nélkül)
600 x 1260


