PRÍPRAVA TEPLEJ VODY až s teplotou +82 °C

Modul teplej vody

Prednosti
Účinná príprava teplej vody na vykurovanie miestností a
úžitkovej vody
Príprava teplej vody do +82 °C s použitím 2-stupňového
kaskádového zapojenia
Kompatibilné s vonkajšími jednotkami SHRM-e

S prípravou teplej vody pre vysokoteplotné systémy je možné veľmi účinné vykurovanie miestností alebo príprava úžitkovej
vody. Určené na kombinovanie s vonkajšími jednotkami VRF konštrukčnej série SHRM-e. K dispozícii s výkonom 14,0 kW.

Výkon
Výstupná teplota vody +50 až +82 °C
Regulácia prívodnej teploty
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota) -25°C až 40°C TK (20°C až +28°C FK)
Kaskádové zapojenie skompresorom sdvojitým rotačným
piestom, ktorý je riadený invertorom
Možnosť kombinovania srozdeľovačmi toku chladiaceho
prostriedku (Flowbox) série4 alebo Multi Port

Technické údaje
Pripojiteľná kapacita štandardných vnútorných jednotiek: až
200%
Vodné čerpadlo, lapač nečistôt auzatváracie ventily je
potrebné dodať externe
Nevhodné na pripojenie na systémy BMS
Vtom istom systéme nemožno pripojiť kanálovú jednotku
pre čerstvý vzduch atepelný výmenník VN-HEXE

Modul teplej vody
Technické údaje
Vykurovací výkon
Elektrický príkon (min./nom./max.)

MMW-AP0481CHQ-E
kW

14,00

kW

- / - / 4,15

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

dB(A)

44,0

Hladina akustického výkonu

dB(A)

60,0

Ø vedenia kvapaliny

mm (palce)

9,5 (3/8)

Ø vedenia nasávaného plynu

mm (palce)

15,9 (5/8)

mm

15

V/f + N/Hz

220-240/1/50

Ø vedenia kondenzátu
Napájanie napätím
Prevádzkový prúd ( max.)

A

17,50

Prípojka vody

Palce

1¼

Prietok vody (štandardne)

m³/h

2,40

Pokles tlaku (štandardný prietok vody)

bar

0,15

Prevádzkový rozsah, SHRM-e, von, DB (min. – max.)

°C

-25 / +40

Prevádzkový rozsah, SHRM-e, von, WB (min. – max.)

°C

-25 / +28

Prevádzkový rozsah výtoku vody (min. – max.)

°C

+50 / +82

Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)

°C

-25 / +40

Chladiaci prostriedok

R410A

Kaskáda chladiaceho prostriedku

R134a

Kaskáda objemu náplne
Rozmery (VxŠxH)
Hmotnosť
chladenie

kg

2,1

mm

700 x 900 x 320

kg

100

vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html

