Wielofunkcyjne

75
urzàdzenie grzewcze LWA 252
Nowoczesne technologie
i techniki budowlane preferujà
systemy, które jednoczeÊnie
mogà sprostaç kilku
stawianym wymaganiom.
Proponowane przez STIEBEL
ELTRON urzàdzenie LWA 252
z elementami pompy ciep∏a
zosta∏o specjalnie
zaprojektowane do centralnej
wentylacji budynku
z odzyskiem ciep∏a
oraz produkcji ciep∏ej
wody u˝ytkowej.

D

olnym êród∏em dla pompy ciep∏a
jest powietrze o temperaturze
w zakresie od + 15 do + 35ºC.
WydajnoÊç powietrza dla trybu wentylacji w przedziale 50–280 m3/h. Moc
grzewcza urzàdzenia to oko∏o 1,4 kW
przy temperaturze powietrza +20ºC.
Pobór mocy elektrycznej jest bardzo niski, na poziomie oko∏o 0,43 kW, co daje bardzo korzystny wspó∏czynnik
efektywnoÊci 3,25 przy temperaturze
powietrza podawanego na pomp´ cie-

p∏a +20ºC (wilgotnoÊci powietrza odp∏ywajàcego 40%) i temperaturze wody
w zasobniku + 45ºC.
LWA 252 posiada zintegrowany
zbiornik o pojemnoÊci oko∏o 300 litrów, grza∏k´ elektrycznà (1,5 kW) zabezpieczajàcà podgrzewanie wody
u˝ytkowej oraz mo˝liwoÊç podniesienia jej temperatury do +65ºC.
W dodatkowym wyposa˝eniu wersji
LWA 252 SOL w´˝ownica, do której
mo˝e zostaç pod∏àczony kolektor s∏oneczny SOL 25 plus o powierzchni 2,7
m2 oraz sterownik uk∏adu solarnego
SOM 6K w system Heweliusz, na który
producent udziela atrakcyjnego rabatu.
Taka konfiguracja przygotowania
ciep∏ej wody u˝ytkowej jest obecnie
rozwiàzaniem najbardziej efektywnym
i energooszcz´dnym, posiadajàcym dodatkowe zalety jak np. centralnà wentylacj´ z odzyskiem ciep∏a, uzyskania
efektu ch∏odzenia, czy osuszenia pomieszczeƒ.

Mo˝liwoÊci
Do g∏ównych zalet LWA 252 nale˝à:
wielofunkcyjnoÊç urzàdzenia zapewniajàca centralnà wentylacj´
oraz przygotowanie c.w.u.,
centralny system wentylacji zapewniajàcy optymalny sk∏ad powietrza,
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odzysk ciep∏a dzi´ki krzy˝owemu
wymiennikowi ciep∏a i pompie ciep∏a powietrze/woda,
wysoki komfort ciep∏ej wody u˝ytkowej poprzez wbudowany zasobnik 300 l,
zachowanie wysokiego stopnia higieny przez filtrowanie powietrza,
prosta instalacja i obs∏uga urzàdzenia,
mo˝liwoÊç pod∏àczenia kolektora
s∏onecznego SOL 25 plus oraz sterownika w system Heweliusz,
sta∏e usuwanie szkodliwych substancji z pomieszczeƒ.
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