ENERGIJĄ TAUPANTYS
SPRENDIMAI JUMS

Oras-vanduo šilumos siurbliai

ŠIUOLAIKIŠKO

GAMTĄ

TAUSOJANTYS ĮRENGINIAI

DIZAINO PRODUKTAI JUMS
Šilumos siurbliai naudoja saulės energiją, esančią aplinkoje,
jūsų namų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui.

Įrenginių darbas paremtas šaltnešiu, kuris cirkuliuoja uždaroje
sistemoje ir perduoda šilumą iš aplinkos į pastato vidų.

Mažos veiklos sąnaudos

Gamtai draugiškas energijos šaltinis

Šilumos siurbliai ženkliai sumažina namų išlaidas šildymui.
Lyginant su tradiciniais šilumos šaltiniais, išlaidas namo šildymui
ir buitinio karšto vandens ruošimui, šilumos siurblys gali
sumažinti iki ketvirtadalio. Naudodami šilumos siurblį mes taip
pat sumažiname sistemos aptarnavimo išlaidas, nes nereikia
periodinio kaminų ar katilų patikrinimo.

Šilumos siurbliai laikomi gamtai draugiškais energijos šaltiniais,
nes vietoje anglies, dujų ar skysto kuro, jie naudoja šilumą esančią
ore. Šaltnešis naudojamas įrenginiuose turi daug mažesnę įtaką
gamtai negu neatsinaujinančios energijos šaltiniai.

Energijos taupymas

Patogus naudojimas

KAISAI šilumos siurbliai yra energiją taupantys ir aplinkai
draugiški įrenginiai, kurie naudoja aplinkoje esančią šilumą kaip
atsinaujinantį energijos šaltinį. Įrenginiai naudoja labai nedaug
elektros energijos, o aukštas COP patvirtina jų puikius energijos
taupymo parametrus.

Šilumos siurbliai yra idealus sprendimas norintiems maksimalaus
komforto. Tinkamos kambario temperatūros ir buitinio karšto
vandens nustatymai yra parenkami naudojant šiuolaikinį valdiklį.

Saugumas

Sumažintas CO2 kiekis

Šilumos siurbliai yra išimtinai saugūs, nes nesukelia gaisro
pavojaus kaip kiti tradiciniai namų šilumos šaltiniai. Taip pat
išvengiama dujų nuotekio pavojaus, o šilumos siurblio elektrinių
dalių izoliacija suteikia papildomą saugumą.

Šilumos siurbliai – ideali alternatyva dujų ar kieto kuro katilams
siekiant sumažinti CO2 kiekį atmosferoje. Irenginai dirba pagal
vartotojo nustatymus neišskirdami dūmų, pelenų ar kitų aplinkai
kenksmingų medžiagų.

IDEALUS

GYVENAMOSIOMS
PATALPOMS

VASARNAMIAMS

PARDUOTUVĖMS

TECHNINĖMS
PATALPOMS

DIRBTUVĖMS

BIURO
PATALPOMS

Šilumos siurblys

ŠILUMOS SIURBLIO „ECO HOME“ 4 DARBO REŽIMAI

KAISAI ECO HOME

Šildymas

Buitinis karštas
vanduo

Vėsinimas

Šildymas+buitinis
karštas vanduo

PAJUNGIMO PAVYZDŽIAI

Šildymas/Vėdinimas
Buitinis karštas vanduo (DHW)
Daugiafunkcinis „split“ tipo oras-vanduo šilumos siurblys KAISAI ECO HOME gali tiek šildyti
ir vėsinti patalpas, tiek ruošti buitinį karštą vandenį esant plačiam lauko temperatūrų
diapazonui. Elegantiškas dizainas ir tylus įrenginio darbas jį padaro puikiu pasirinkimu
privačių namų šeimininkams bei komercinių patalpų savininkams.

Buitinio karšto
vandens ruošimas

Vėsinimas/šildymas

Šildymas/Buitinioo karšto
vandens ruošimas

TECHNINIAI DUOMENYS
MODELIS

Vidinis blokas

Mai nimo šal nis
Nominalus galingumas
Šildymas: vanduo 30/35°C
lauko temp. 7°C
Vėsinimas: vanduo 23/18°C
lauko temp. 35°C
Nominalus galingumas
Šildymas: vanduo 40/45°C
lauko temp. 7°C
Vėsinimas: vanduo 12/7°C
lauko temp. 35°C

V/Ph/Hz
Galingumas
Elektros
įvess

Šildymas
Vėsinimas
Šildymas
Vėsinimas

kW
kW

COP*/EER
Galingumas
Elektros
įvess

Šildymas
Vėsinimas
Šildymas
Vėsinimas

kW
kW

COP*/EER

Energenė klasė (šildymas)
Įrenginio matmenys (aukšs x plos x gylis)

Vidinis blokas
Išorinis blokas

220-240/1/50

380-415/3/50

380-415/3/50

8

10

12

14

7.8

8.2

13.5

14.5

1.78

2.27

2.8

3.35

1.95

2.1

3.55

3.95

4.5/3.9

4.4/4.0

4.3/3.8

4.2/3.7

7.60

9.50

12.00

13.50

6.30

7.20

10.00

10.50

2.24

2.88

3.55

4.05

2.33

2.77

3.35

3.60

3.4/2.6

3.3/2.7

3.4/3.0

3.35/2.95

A++

A++

A+

A+

500/981/324

500/981/324

500/981/324

500/981/324

900/1345/412

900/1345/412

608/1043/395

608/1043/395

Išorinis blokas

1097/862/477

1097/862/477

998/1515/458

998/1515/458

Vidinis blokas

56/65

56/65

58/67

58/67

80/89

80/89

107/117

114/124

31

31

31

31

56

56

57

57

54

54

55

55

9.52/15.9

9.52/15.9

9.52/15.9

9.52/15.9

Įrenginio svoris/Transportavimo svoris
Įrenginio svoris/Transportavimo svoris

Išorinis blokas

kg

Išorinis blokas
(vėsinimas)

dB(A)

Skyss/Dujos

mm

Šaltnešio kiekis

kg

2.30

2.30

3.60

3.60

Maks. šaltnešio vamzdžio ilgis/aukščio skirtumas

m

30/15

30/15

30/15

30/15
Wilo RS25/7.5

Vandens srautas
Kainimo elementas

Kiekis x Galia

Wilo RS25/7.5

Wilo RS25/7.5

Wilo RS25/7.5

l/min

12

12

12

12

kW

6 (2x3)

6(2x3)

6(1x6)

6(1x6)

Vandens temperatūra (buinio karšto vandens režimas)
Vandens temperatūra

Šildymo režimas
Vėsinimo režimas

Lauko temperatūros ribos

* complies with EN 14511

40÷80

40÷80

40÷80

40÷80

25÷55

25÷55

25÷55

25÷55

7÷25

7÷25

7÷25

7÷25

-20 ÷35

-20 ÷35

-20 ÷35

-20 ÷35

Karšto vandens r.

-20 ÷45

-20 ÷45

-20 ÷45

-20 ÷45

Vėsinimo režimas

10÷48

10÷48

10÷48

10÷48

Šildymo režimas

CONTROLLER

220-240/1/50

980/788/427

Cirkuliacinio siurblio modelis

KEH-12VER/0
KEH-14VER/0

KEH-14VER/I

608/1043/395

mm

Vidinis blokas

KEH-08VER/0
KEH-10VER/0

KEH-12VER/I

980/788/427

Vidinis blokas

Šaltnešio vamzdžio diametras

KEH-10VER/I

608/1043/395

Transportavimo matmenys
(aukšs x plos x gylis)

Triukšmo lygis

KEH-08VER/I

Išorinis blokas

°C

ŠILUMOS SIURBLIO „ECO HOME“ SAVYBĖS
A+ Labai geras energetinis našumas
Dėka energiją taupančio kompresoriaus pasiekiamas našumas
net iki 4,5 COP.

Kompaktiškas dizainas
Dėl savo mažo dydžio ir svorio (56kg) įrenginys gali būti
montuojamas mažose vidaus patalpose. Kompaktiškas išorės
blokas leidžia sumažinti transportavimo išlaidas ir reikalauja
mažiau vietos jį įrengiant.

Tylus veikimas
Tylaus veikimo vidinis blokas gali būti įrengiamas šalia „tylių“
kambarių, tokių kaip miegamieji kambariai ar biurai.

Naujos kartos valdiklis

Šilumos siurblys

KAISAI KHP

Pažangios technologijos valdiklis, vidiniame šilumos siurblio
bloke, suteikia vartotojui daugybę praktiškų funkcijų.

Efektyvus veikimas
Aukšto efektyvumo ašinis ventiliatorius su aerodinaminiu
dizainu užtikrina didelį oro pratekėjimą ir stabilų įrenginio
darbą. Padidinto paviršiaus šilumokaičio plokštelės leidžia
pasiekti 5% didesnį našumą lyginant su standartiniais
šilumokaičiais.

Atitirpinimo funkcija
Jei ant šilumokaičio pradeda formuotis ledas, tuomet
automatinė sistema iškart aktyvuoja atitirpinimo funkciją taip
apsaugodama šilumokaitį nuo užšalimo ir padidindama šilumos
siurblio efektyvumą.

Buitinis karštas vanduo
Šilumos siurblys KAISAI KHP-2.4/D270 - energiją taupantis oras-vanduo įrenginys buitinio
karšto vandens ruošimui. Šis įrenginys aprūpintas nerūdijančio plieno talpa, kaitinimo elementu
ir šiuolaikišku valdikliu. Galima maksimali vandens temperatūra 70ºC, kas patenkina didžiąją
dalį vartotojų poreikių ir suteikia įrenginiui galimybę būti plačiai naudojamam.

Kompaktiškas dizainas

Atsparumas korozijai

Šilumos siurblys yra kompaktiško
dydžio, todėl gali būti įrengtas bet
kuriose namo ar biuro patalpose.

Talpa yra pagaminta iš nerūdyjančio
plieno ir turi magnio anodą. Šis įrenginys
yra ypač atsparus korozijai.

Energetinis našumas

Elektroninis išsiplėtimo
vožtuvas

3.5 COP patvirtina šilumos
siurblio aukštą našumą ir
energijos taupymą.

Vožtuvas reguliuoja šaltnešio tekėjimą
pagal esamą poreikį.

Papildomas vėsinimo šaltinis

Šiuolaikiškas valdiklis

Šaltas išeinantis oras gali būti panaudojamas sandėliukų ar techninių
patalpų vėsinimui.

Valdiklis turi neužšalimo funkciją, kuri
išsprendžia apledėjimo problemą.

Patogus vandens tiekimas

Plačios temperatūros ribos

Apatinis vandens pajungimas
prie talpos palengvina įrenginio
įdiegimą.

Saugus naudojimui
Išmani kontrolės sistema apsaugo šildytuvą nuo perkaitinimo,
kuomet yra vandens nutekėjimas. Izoliacija apsaugo elektros
įrangą nuo vandens ir sumažina elektros nuotekio riziką.
Temperatūros daviklis, instaliuotas į vandens cirkuliacinį siurblį,
kartu su mikroprocesoriaus valdikliu apsaugo įrangą nuo
perkaitimo.

Papildomas kaitinimo elementas
Įdiegtas papildomas kaitinimo elementas leidžia efektyviai
šildyti vandenį, net jeigu lauko temperatūra ypač žema.

Šilumos siurblys dirba esant įeinamo oro
temperatūrai nuo -7 iki 45°C

Plačios darbo temperatūros ribos
Šildymas:
Lauko temperatūra -20/35, vandens temperatūra 25/55
Vėsinimas:
Lauko temperatūra 10/48, vandens temperatūra 7/25
Buitinis karštas vanduo:
Lauko temperatūra -20/45, vandens temperatūra 40/80

Antikorozinis plokštelių padengimas
Šilumokaičio aliumininės plokštelės padengtos hidrofiline
danga, tai padidina šilumokaičio tarnavimo laiką ir atsparumą
korozijai.

TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis

KHP – 2.4/D270

Modelis

KHP – 2.4/D270

Vardinė šildymo galia

2400W

Šaltnešio tipas

R134a

Vardinė elektros galia

685W

Šaltnešio kiekis

1.10 kg

COP

3.50

Oro prievadų pajungimas

150 mm

Talpos dydis

270 L

Vandens jungčių diametras

¾‘‘

Energetinė klasė

A
1500 W

Transportavimo matmenys
(aukštis/plotis/gylis)

813x813x2100 mm

Kaitinimo elemento galia
Karšto vandens temperatūra

35C-70 °C

Įrenginio svoris (transportavimui)

139 kg

Vardinė karšto vandens temperatūra

55C

Įrenginio svoris

114 kg

Elektros įvestis

220/240V 50Hz

Triukšmo lygis

49 dB(A)

Atsparumo klasė vandeniui

IPX4

Įeinančio oro temperatūros ribos

-7/+45 °C

MES

RŪPINAMES

GAMTA...

kaisai.com

