
DATU LAPA

ES V6 gaisa/ūdens viena bloka
siltumsūkņi
AWT-R32-M V6 – 6, 9, 12 un 15 kW

Lietotājiem draudzīga skārienjutīga 
ekrāna saskarne

Ar saskarnes palīdzību iespējams ātri veikt 
visus temperatūras iestatījumus tieši no 

sākuma lapas. Programmatūra nodrošina arī 
regulējamus temperatūras iestatījumus 
(līkni) gan sildīšanai, gan dzesēšanai.

Ekonomisks un efektīvs gaisa-ūdens siltumsūknis, kas 
ir īpaši izstrādāts Ziemeļvalstu klimatam

• Lietotājiem draudzīgs skārienjutīgs ekrāns;

• Iebūvētā Wi-Fi funkcija nodrošina siltumsūkņa kontroli un
uzraudzību no datora vai viedās ierīces;

• Divu dažādu temperatūru zonu iestatīšana;

• Automātiska atkārtota palaide elektroenerģijas padeves
traucējumu gadījumā;

• 6, 9, 12 un 15 kW sildīšanas jauda;

• Darbojas temperatūrā zem -25°C;

• Mazs ieguldījums – īss atmaksāšanās laiks;

• Āra ierīce ar zemu trokšņa līmeni;

• Jaunais videi draudzīgais aukstumnesējs R32 nodrošina A+++;

• Ierīce aizsardzībai pret salu;

• Iebūvēts elektrisks sildītājs mājsaimniecībā izmantojamajam
karstajam ūdenim un apkurei.
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ES V6 gaisa/ūdens viena bloka siltumsūkņi 

AWT-R32-M V6 6, 9, 12 un 15 kW 
Pārveido āra gaisa enerģiju siltumā un 
mājsaimniecībā lietojamā karstajā ūdenī 
Izmantojot āra gaisa radīto enerģiju, Jūs varat 
ekoloģiski ietaupīt elektroenerģijas izmaksas, 
vienlaikus nodrošinot mājās nevainojamu komfortu. 
AWT-R32-M V6 ir izstrādāts, lai aizvietotu vai 
papildinātu esošo siltuma avotu vai veiktu jaunas 
instalācijas.  
Šai iekštelpu ierīcei ir stilīgs dizains, kas iederas 
modernā mājoklī. Visi savienojumi ir viegli pieejami 
no ierīces augšpuses.

Izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu 
elektroenerģijas ietaupīšanu un klusu darbību
Izmantojot vadošo piegādātāju komponentus (sk. 
tabulu) un viedās kontroles funkciju, tiek 
nodrošināta ievērojama elektroenerģijas 
ietaupīšana un klusa darbība. Visas AW-R32-M V6 
sērijas ierīces darbojas A+++ klasē.

Vienkārša un rentabla uzstādīšana                  
Āra ierīce viena bloka sistēmā ir aprīkota ar slēgtu 

aukstumnesēja kontūru un siltummaini. Āra ierīci 
iespējams tieši pievienot apkures sistēmai, kas 
nozīmē, ka uzstādīšanu iespējams veikt bez 
saldēšanas iekārtu tehniķu klātbūtnes. 
Automātiskā un adaptīvā atsaldēšanas funkcija 
apvienojumā ar nano pārklājuma iztvaicētāju 
samazina atsaldēšanas laiku līdz minimumam un 
palielina efektivitāti.

Apkures sistēmas kontrole
AWT-R32-M V6 iespējams kontrolēt uz vietas vai 
attālināti, izmantojot viedtālruni vai datoru. Visus 
nepieciešamos iestatījumus efektīvai un 
netraucētai darbībai iespējams veikt, izmantojot 
jauno lietotājiem draudzīgo skārienjutīgo ekrānu. 
Pat neatrodoties mājās, Jūs pilnībā varat kontrolēt 
apkures sistēmu ar viedtālruni vai datoru.

Divas apkures līknes
AWT-R32-M V6 izmanto apkures līkni, lai 
nodrošinātu nemainīgu iekštelpu temperatūru

neatkarīgi no āra temperatūras. Pazeminoties 
āra temperatūrai, siltumsūknis palielina ūdens 
temperatūru apkures sistēmā un pretēji, kad 
āra temperatūra palielinās. Dažādām apkures 
sistēmām ir nepieciešamas dažādas 
temperatūras, piemēram, grīdas apkurei un 
radiatoriem. AWT-R32-M V6 iespējams 
iestatīt divas apkures līknes, ja Jūsu mājās 
tiek izmantotas divas dažādas apkures 
sistēmas. Divas apkures līknes ļauj ietaupīt 
elektroenerģiju  un atsevišķos gadījumos pat 
to komponentu izmaksas, kas citos apstākļos 
būtu jāuzstāda sistēmā.

250 litru karstā ūdens tvertne
Mājsaimniecībā izmantojamā karstā ūdens 
sildīšanai paredzētās tvertnes ietilpība ir 250 
litri, un to silda siltumsūknis. Temperatūrai 
pazeminoties, siltumsūknis maina darbības 
režīmu un uzsāk ūdens sildīšanu. Ja 
nepieciešama papildu jauda, integrētie 
elektriskie sildītāji tiks izmantoti kā rezerve.

  AWT6-R32-M-V6      AWT9-R32-M-V6    AWT12-R32-M-V6 AWT15-R32-M-V6  

Min./maks. sildīšanas jauda (1)) kW 3,50 / 6,50 4,30 / 9,20 5,50 / 11,60 6,00 /15,30 

Min./maks. elektriskās sildīšanas jaudas ievade (1) W 758 / 1410 927 / 2097 1107 / 2683 1223 / 3209 

Min./maks. efektivitātes koeficients (COP) (1) W/W 4,5 / 4,7 4,38 / 4,71 4,30 / 4,90 4,78 / 5,06 

Min./maks. sildīšanas jauda (2)   kW 3,15 / 6,00 3,90 / 8,60 4,90 / 11,20 5,60 / 14,30 

Min./maks. elektriskās sildīšanas jaudas ievade (2) W 943 / 1732 1162 / 2550 1401 / 3263 1551 / 3914 

Min./maks. efektivitātes koeficients (COP) (2) W/W 3,34 / 3,56 3,37 / 3,58 3,30 / 3,50 3,60 / 3,82 

SCOP - vidējs klimats, zema temperatūra W/W 4,74 4,73 4,71 4,98 

Min./maks. dzesēšanas jauda (3) kW 3,50 / 4,50 4,90 / 7,20 4,90 / 9,50 4,50 / 13,00 

Min./maks. elektr. dzesēšanas jaudas ievade (3) W 1330 / 1680 1451 / 2366 1358 / 2444 2590 / 4390 

Min./Maks. energoefektivitātes koeficients (EER) (3) W/W 2,50 / 2,74 2,80 / 3,10 2,60 / 3,50 2,96 / 3,26 

Energoefektivitātes klase  A+++ A+++ A+++ A+++ 

Atsaldēšana pēc pieprasījuma Jā Jā Jā Jā 

Sildkabelis atsaldēšanai/aizsardzībai 
pret salu

Jā / Jā Jā / Jā Jā / Jā Jā / Jā

Kompresora iepriekšēja sildīšana Jā Jā Jā Jā 

Elektroniskais izplešanās vārsts Jā Jā Jā Jā 

Kompresors  Mitsubishi 

Ventilators

Ražotājs Yibisi Shunwei Shunwei Shunwei 

Apjoms gab. 1 1 1 2 

Gaisa plūsma m³/h 2500 3150 3150 6200 

Nominālā jauda W 34 45 45 90 

Skaņas spiediena līmenis * Āra apstākļos 0m / 5m dB (A) 52 / 30 53 / 31 52 / 30 55 / 33 

Plākšņu siltummainis

Ražotājs SWEP 

Ūdens spiediena 
pazemināšanās kPa 26 26 26 26 

Cauruļu savienojums collas G1” G1” G1” 5/4” 

Pieļaujamā ūdens plūsma Min./nominālā l/s 0,18 / 0,28 0,26 / 0,43 0,40 / 0,56 0,62 / 0,72 

Paliekošās strāvas iekārta un aizsardzība pret pārspriegumu Nepieciešams

Strāvas padeve, zemēta V / Hz / A 400V/3PH/50Hz vai 230V/3PH/50Hz
Elektriska sildīšana, mājsaimniecībā 
uzmantojamais karstais ūdens kW 9 (3X3) / 0,5 9 (3X3) / 0,5 9 (3X3) / 0,5 9 (3X3) / 0,5 

Aukstumnesējs  R32 

Izmēri (garums x dziļums x 
augstums)

Āra ierīce mm 1010 x 370 x 735 1165 x 370 x 885 1165 x 370 x 885 1085 x 390 x 1450 

Iekštelpu ierīce mm 600 x 680 x 1780 

Neto svars
Āra ierīce kg 67 80 85 120 

Iekštelpu ierīce kg 125 

Iekštelpu/āra ierīces preces numurs 120296 / 120290 120296 / 120291 120296 / 120292 120296 / 120293 

(1) Sildīšanas apstākļos: ūdens ievades/izvades temperatūra: 30°C/35°C, vides temperatūra: DB 7°C /WB 6°C
(2) Sildīšanas apstākļos: ūdens ievades/izvades temperatūra: 40°C/45°C, vides temperatūra: DB 7°C /WB 6°C
(3) Dzesēšanas apstākļos: ūdens ievades/izvades temperatūra: 12°C/7°C, vides temperatūra: DB 35°C /WB 34°C 

Oficiālais pārstāvis: Energy Save Nordic OÜ 
Toompuiestee 21, Tallina 10137, Igaunija 
(+372) 6444007 · info@enegysave.lv · www.energysave.lv
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