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LWZ 8 CS Premium
CENTRÁLNE VETRACIE SYSTÉMY VÝROBOK Č.: 201290

LWZ 8 CS Premium spája štyri funkcie – vetranie, kúrenie, príprava teplej vody

a chladenie – tak účinne a elegantne ako žiadny iný model. Jedinečný úspech,

ktorý je možný len vďaka inteligentnému použitiu najmodernejšej invertorovej

technológie.

Presvedčivá technika v tichom balení.

Na pôdoryse o niečo viac ako jeden meter štvorcový plní LWZ 8 CS Premium

nielen početné požiadavky na pohodlie, ale pritom pracuje aj mimoriadne ticho.

Okrem inverterovej technológie sa o to postará predovšetkým nákladná zvuková

izolácia prístroja.

Technika, ktorá dokáže viac.

LWZ 8 CS Premium môže byť kombinovaný so solárnou energiou, ako aj s

fotovoltaickým zariadením. Tak zaisťuje nielen efektívnu prevádzku, ale stáva sa aj

takmer nezávislým od rastúcich cien energie vďaka fotovoltaickému prúdu vlastnej

výroby.

Najdôležitejšie znaky

Kompaktný prístroj s funkciou vetrania, vykurovania, prípravy teplej vody a
chladenia

Moderná inventorová technológia pre vylepšenú efektivitu a tichšiu prevádzku.

Až o 18 % nižšie náklady na vykurovanie vďaka inverterovej technológii

O 10 % rýchlejšia príprava teplej vody

Jednoduchá a intuitívna obsluha všetkých funkcií

Mimoriadne tichá prevádzka vďaka komplexnej zvukovej izolácii

Integrovaná funkcia chladenia na zabezpečenie pohodlia v letných mesiacoch
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Typ LWZ 5 CS Premium LWZ 8 CS Premium

Obj. č. 201427 201290

Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511) 5,16 kW 5,16 kW

Tepelný výkon pri A-7/W35 (EN 14511) 5,50 kW 8,34 kW

Výkonové číslo pri A2/W35 (EN 14511) 3,74 3,74

Výkonové číslo pri A-7/W35 (EN 14511) 2,61 2,61

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35 A++ A++

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55 A++ A++

Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo +
regulátor) W35

A++ A++

Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo +
regulátor) W55

A++ A++

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody pri záťažovom
profile XL

A A

Tepelný výkon pri A-7/W35 (EN 14511) 5,50 kW 8,34 kW

Chladiaci výkon pri A35/W7 2,40 kW 2,69 kW

Výkonové číslo chladenia pri A35/W7 1,92 1,92

Menovité napätie kompresora 230 V 230 V

Menovité napätie riadenia 230 V 230 V

Menovité napätie núdzového/prídavného ohrevu 400 V 400 V

Objemový prietok vzduchu 80-300 m³/h 80-300 m³/h

Teplotný prípravný stupeň až 90 % 90 %

Úžitkový objem V 235 l 235 l

Trieda filtra ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse

> 60 % (G4)

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse

> 60 % (G4)



Technický informačný list

Hladina zvukového výkonu (EN 12102) 50 dB(A) 50 dB(A)

Výška 1885 mm 1885 mm

Šírka 1430 mm 1430 mm

Hĺbka 812 mm 812 mm

Hmotnosť 442 kg 442 kg
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Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle +421 52 7127 151

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html


