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Kompaktní příprava teplé užitkové vody

ESTIA DHW 
Monobloc

Vyzdvihnout
Kompaktní zařízení určené k vnitřní instalaci
Příprava teplé užitkové vody do +65 °C
Integrovaná vodní nádrž s objemem 190 nebo 260 litrů
Nízké instalační náklady: nutné jsou jen přípojky vzduchu a vody

Tepelná čerpadla vzduch-voda v provedení Monobloc určená k přípravě teplé užitkové vody do +65 °C. Kompaktní zařízení 

pro vnitřní instalaci ve dvou základních provedeních s integrovanou vodní nádrží o objemu 190 nebo 260 litrů. Flexibilní 

možnosti připojení přívodního i odvodního vzduchu, standardní možnost připojení pomocí protokolu Modbus. K dispozici jsou 

varianty určené k začlenění fotovoltaických systémů nebo tepelných solárních zařízení prostřednictvím doplňkového 

výměníku tepla.

 

Atraktivní aúsporné
Integrované tepelné čerpadlo izásobník TUV
Vysoká energetická účinnost: Třída A+
Účinnost COP až 4,20
Funkce chlazení vzduchu

Šetrné ke zdrojům
Zdrojem energie je vzduch
Chladivo R134A šetrné kživotnímu prostředí
Zabere málo místa– průměr pouhých 62cm

Různé varianty
STANDARDNĚ snádrží oobjemu 190 nebo 260litrů
ALTERNATIVNÍ poloha pro přítok vody posunutá o180°
Doplněk DELUXE PCB umožňuje začlenění fotovoltaiky 
(Smart Grid ready)
DOPLŇKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA umožňuje integraci tepelného 
solárního systému

   

Pohodlné ovládání
Integrovaná ovládací jednotka
Možnost připojení kprotokolu Modbus
Provozní režimy AUTO (Automatický), ECO (Úsporný), 
BOOST (Zesílený), SILENT (Tichý), HOLIDAY (Dovolená)

Technické údaje
Možnost kontrolovaného větrání obytného prostoru
Možnost chlazení místnosti
Možnost odvhlčování místnosti
Zpracování signálu opřebytku energie zfotovoltaického 
systému
Rozsah provozních teplot od -7°C do +40°C

Sy
m

bo
lo

vá
 fo

tk
a

Kompaktní příprava teplé užitkové vody

ESTIA DHW 
Monobloc

Vyzdvihnout
Kompaktní zařízení určené k vnitřní instalaci
Příprava teplé užitkové vody do +65 °C
Integrovaná vodní nádrž s objemem 190 nebo 260 litrů
Nízké instalační náklady: nutné jsou jen přípojky vzduchu a vody

Tepelná čerpadla vzduch-voda v provedení Monobloc určená k přípravě teplé užitkové vody do +65 °C. Kompaktní zařízení 

pro vnitřní instalaci ve dvou základních provedeních s integrovanou vodní nádrží o objemu 190 nebo 260 litrů. Flexibilní 

možnosti připojení přívodního i odvodního vzduchu, standardní možnost připojení pomocí protokolu Modbus. K dispozici jsou 

varianty určené k začlenění fotovoltaických systémů nebo tepelných solárních zařízení prostřednictvím doplňkového 

výměníku tepla.

 

Atraktivní aúsporné
Integrované tepelné čerpadlo izásobník TUV
Vysoká energetická účinnost: Třída A+
Účinnost COP až 4,20
Funkce chlazení vzduchu

Šetrné ke zdrojům
Zdrojem energie je vzduch
Chladivo R134A šetrné kživotnímu prostředí
Zabere málo místa– průměr pouhých 62cm

Různé varianty
STANDARDNĚ snádrží oobjemu 190 nebo 260litrů
ALTERNATIVNÍ poloha pro přítok vody posunutá o180°
Doplněk DELUXE PCB umožňuje začlenění fotovoltaiky 
(Smart Grid ready)
DOPLŇKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA umožňuje integraci tepelného 
solárního systému

   

Pohodlné ovládání
Integrovaná ovládací jednotka
Možnost připojení kprotokolu Modbus
Provozní režimy AUTO (Automatický), ECO (Úsporný), 
BOOST (Zesílený), SILENT (Tichý), HOLIDAY (Dovolená)

Technické údaje
Možnost kontrolovaného větrání obytného prostoru
Možnost chlazení místnosti
Možnost odvhlčování místnosti
Zpracování signálu opřebytku energie zfotovoltaického 
systému
Rozsah provozních teplot od -7°C do +40°C



ESTIA DHW Monobloc
Technická data     HWS-G1901CNRR-E

Energetická třída    A+

Účinnost COP @ A+7/W+10 až +52,9 (EN16147) W/W 3,57

Provozní rozsah teploty vzduchu °C -7/+40

Doba předehřevu @ A+7/W+10 až +53,5 (EN16147) hh:mm 06:27

Objem nádrže l 190

Teplota vody, s přídavným topením (max.) °C 65

Teplota vody, jen při provozu tepelného čerpadla (max.) °C 60

Ochrana proti korozi    Magnesium Anode

Hladina akustického výkonu, včetně přívodů vzduchu (ISO12102) dB(A) 49,0

Hladina akustického tlaku, včetně přívodů vzduchu @ 2 m dB(A) 32,0

Hladina akustického výkonu, bez přívodů vzduchu (ISO12102) dB(A) 55,6

Hladina akustického tlaku, bez přívodů vzduchu @ 2 m dB(A) 38,6

Vzduchový výkon (min./jmen./max.) m³/h 0/450/800

Externí statický tlak (max.) Pa 200

Ø přívodů vzduchu mm 160

Objem místnosti, bez přívodů vzduchu (min.) m³ 60

Příkon (max.) W 2185

Přídavné topení, výkon W 1500

Připojení (vstup/výstup) palce 3/4 - 3/4

Připojení – Ø kondenzát mm 19

Napájení V/F+N/Hz 230/1/50

Doporučené jištění A 13

Požadovaná výška pro instalaci (min.) mm 1868

Chladivo    R134A

Náplň chladiva kg 1,20

Ekvivalent CO2 t 1,72

Rozměry (V x Ø) mm 1600 x 620

Hmotnost (suchá/mokrá) kg 94 / 284

 Chlazení     Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html
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