
Thermia Robust Eco

Robust Eco

Максимальна продуктивність та
максимальні можливості.

Thermia Robust Eco це оптимальний тепловий насос для великих
споруд, таких як, житлові, промислові та комерційні будівлі,навчальні
заклади, магазини і т.д. Ця проста в управлінні та надійна система
вимагає мінімум Вашої уваги. Висока функціональна ефективність, яка
грунтується на продуктивності теплового насоса впродовж цілого року,
допоможе значно заощадити на опаленні. Також, ця модель може
повність забезпечити Вас гарячою водою (промисловий об’єм).

Ви можете керувати і контролювати тепловий насос в режимі
реального часу за допомогою вбудованого веб-сервера, де б Ви не
знаходились. Це дає вам повний контроль над усіма налаштуваннями.

Robust Eco доступний в різних потужностях від 22 до 42 кВт. Можна
каскадно підключити до восьми пристроїв, щоб забезпечити загальну
вихідну потужність 336 кВт.

A+++

A++

A+++ клас енергоспоживання, коли тепловий насос є частиною інтегрованої системи
A++ клас енергоспоживання, коли тепловий насос є єдиним генератором тепла
Клас енергоспоживання відповідно до Eco-design Directive 811/2013
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Технічні дані Robust Eco

Під’єднання

1 Вихід росолу (від ТН)
2 Зворотня лінія с-ми опалення
3 Зворотня лінія теплообмінника hot-gas
4 Лінія подачі теплообмінника hot-gas
5 Лінія подачі с-ми опалення
6 Вхід росолу (до ТН)
7 Під’єднання кабеля живлення
8 Під’єднання датчиків
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Robust Eco 22 26 33 42
Охолоджувач Тип R410A R410A R410A R410A

Кількість kg 3.8 3.9 4.5 4.6
Максимальний тиск MPa 4.5 4.5 4.5 4.5
Робочий тиск MPa 4.3 4.3 4.3 4.3

Компресор Тип Scroll Scroll Scroll Scroll

Oil POE POE POE POE
Електроживлення 3-N Мережа Volt 400 400 400 400

Номінальна потужність комп kW 9.91 12.40 14.83 19.12
Номінальна потужність
насосів kW 0.5 0.5 0.6 0.6
Пусковий струм 1 A 21.7 23.8 32.2 37.1
Автомат вимкнення A 20 25 32 32

Продуктивність COP 1 4.40 4.40 4.37 4.31
Теплова потужність1 kW 21.9 25.4 33.5 41.4
Споживання 1 kW 5.0 5.8 7.7 9.6

Номінальний розхід2 Насос колектора3 л/с 1.4 1.5 2.1 2.4
Насос с-ми опалення л/с 0.5 0.6 0.8 0.9

Max тиск в системі Колектора bar 6 6 6 6
Системки опалення bar 6 6 6 6

Min/max температура Насос колектора °C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10
Насос с-ми опалення4 °C 65/20 65/20 65/20 65/20

Рівень шуму5 dB (A) <55.0 <55.2 <56.4 <56.0
Росіл Пропіленгліколь + вода -17°C ± 2

Вага kg 244 260 281 290

1) B0/W35, Відповідно до EN14511 incl. circ.pump. 4) При мін. вхідній температурі росолу 0 °С
2) Номінальна продуктивність насоса системи опалення Δ10K ,
насосу колектора Δ3K.
3) Росіл у системі колектора: Пропіленгліколь-вода

5) B0/W35,відповідно до ISO 3741.
3)
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