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HIDEGVÍZ- ÉS MELEGVÍZ-ELŐKÉSZÍTÉS

ESTIA Mono 21

Főbb
Fűtő és hűtő funkció
A kompresszor szabályozási tartománya 10 és 100% között van
Modbus rendszerhez való csatlakozás

Levegő/víz hőszivattyúk Monobloc kialakítással akár +60 °C-os előremenő hőmérsékletekkel 17 és 21 kW közötti 

teljesítményfokozatokban, meleg és hideg víz előállítására. Kompakt készülék kültéri felállítással minden alkalmazáshoz, 

például használati melegvíz tárolóhoz, klímakonvektorhoz, radiátorhoz vagy padlófűtéshez.

 

Vonzó és takarékos
Beépített hidronikai modul
Magas energiahatékonyság (A)
COP hatásfok 4,10
Alacsony beruházási, beépítési és üzemeltetési költségek
Különösen magas hatékonyság részterheléskor
Monovalens fűtésre alkalmas
Fűtésre és üzemi víz előkészítésére
A meglévő fűtési rendszerhez csatlakoztatható
Megbízható fűtés akár -20°C külső hőmérséklet esetén is
Megfelel az ECODESIGN Lot 1 irányelvnek
Master/slave vezérlés max. 2 ESTIA rendszerig

Erőforrás-kímélő
Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
Környezetkímélő R410A hűtőközeg
Energiaforrásként használt levegő fűtési üzemben
Nem feltűnő megjelenése minden környezetbe illeszkedik
„Night Operation” csendes üzemmód

Különféle változatok
Fix-Speed keringetőszivattyú
Fordulatszám-szabályozott keringetőszivattyú
keringetőszivattyú és tágulási tartály nélkül

   

Kényelmes kezelés
Távvezérlő egység mellékelve
A kezelőegység szobai termosztátként is használható
Áttekinthető, ikonos kezelés
Beépített 2 zónás hőmérséklet-vezérlés
Automatikus újraindítás áramkimaradás után
Heti időzítő
Fagyvédelem funkció
Forróvíz-többlet
Night set-back funkció
Modbus

Részletes műszaki adatok
Egyenáramú hibrid inverter technológia
Kettős forgódugattyús kompresszor
Előremenő fűtési hőmérséklet +60°C-ig
Keringetőszivattyú max. 150kPa külső statikus nyomásig
Master/slave üzemmódban akár 84kW is elérhető
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ESTIA Mono 21
Műszaki adatok     RUA-CP2101H8-E

Fűtőteljesítmény @ A+7/W+35 (névl.) kW 21,10

Teljesítményfelvétel @ A+7/W+35 (névl.) kW 5,20

COP hatásfok @ A+7/W+35 (névl.) W/W 4,10

Energiaosztály    A+

Hűtőteljesítmény @ A+35/W+7 (névl.) kW 18,60

Teljesítményfelvétel @ A+35/W+7 (névl.) kW 6,00

EER hatásfok @ A+35/W+7 (névl.) W/W 3,10

Előremenő hőmérséklet (min.-max.) °C +20/+57

Előremenő hőmérséklet (min.-max.) °C +5/+18

Hálózati csatlakozás    Modbus

Tápfeszültség V/F/Hz 360-440/3/50

Üzemi áram (névl.) A 14,30

Üzemi áram (max.) A 19,10

Indítási áram A Softstart

Ajánlott biztosíték A 3x 20

Kompresszor típusa    Twin-Rotary

Kompresszor, szabályozási tartomány (min.-max.) Hz 30 - 96

Légszállítás (max.) m³/h 8640

Átfolyó vízmennyiség hidronikai modul nélkül (min.-max.) m³/h 1,62 / 4,68

Átfolyó vízmennyiség fix sebességű szivattyúval (min.-max.) m³/h 1,62 / 5,04

ESP fix sebességű szivattyúval kPa 150

Átfolyó vízmennyiség változtatható sebességű szivattyúval (min.-max.) m³/h 2,05 / 5,40

ESP változtatható sebességű szivattyúval kPa 65

Tágulási tartály l 8,0

Hangteljesítményszint dB(A) 74,0

Hangnyomásszint @ 10 m dB(A) 43,0

Vízcsatlakozások (belépő/kilépő) coll 1 ¼ - 1

Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) °C -20/+30

Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) °C 0/+46

Hűtőközeg    R410A

Hűtőközeg töltetmennyisége kg 8,0

CO2-egyenérték t 16,70

Méretek (Ma x Sz x Mé) mm 1579 x 1109 x 584

Súly kg 199,4

 Hűtés     Fűtés

A termékhez tartozó mérési körüményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg
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