
Thermia Solid Eco

Solid Eco

Оптимальна продуктивність при
незначних інвестиціях.

Thermia Solid Eco це потужний тепловий насос для тих, хто шукає
оптимальну продуктивність. Ви отримуєте комплексне рішення для
покриття основних потреб, вони чудово підходять для великих будівель,
таких як школи, церкви, будинки, виробничі приміщення, спортивні зали і
т.д., без необхідності додаткових функцій.

Thermia Solid Eco можна легко модернізувати для пасивного охолодження
приміщення. Це дозволить вам підтримувати комфортну температуру у
приміщенні цілий рік без необхідності додаткового кондиціонера.

З розробкою нового, більш ефективного компресора,  та теплообмінника
нового покоління дозволяє працювати Solid Eco набагато ефективніше.
Також, він може керувати двома окремими системами опалення в тій же
будівлі, в той же час.

Використовуючи опцію Thermia Online, Ви можете контролювати свій
тепловий насос через Інтернет.

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 Solid 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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Solid 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 компресо 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

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 ± 28

Вага kg 225 241 262 271

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. 5) B0/W35,відповідно до ISO 3741.
3) Росіл у системі колектора: Пропіленгліколь-вода
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