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Technický list SI 14TU 

Vysoko efektívne tepelné čerpadlo zem-voda 
 

Maximálna teplota vykurovacej vody: 62 °C 
Farba: biela (podobná RAL9003) / hnedočervená (RAL3011) 

 
Tepelné čerpadlo pre vnútorné umiestnenie s integrovaným regulátorom WPM 

Ecno5Plus. Variabilné možnosti pripojenia pre solankové, ale aj pre vykurovacie okruhy 

na zadnej strane tepelného čerpadla. Možnosť priamo pripojiť tepelné čerpadlo na 

vykurovací systém. Optimalizované odhlučnenie je dosiahnuté vďaka oddelenému 

a odizolovanému priestoru kompresora, ktorý je uložený na voľne kmitajúcej platni. 

Vysoké výkonové čísla (COP) sú dosahované vďaka elektronickému expanznému 

ventilu, COP zosilňovaču a splnením podmienok EN 14511 pre väčšie objemové prietoky 

na strane používajúcej teplo. Senzorické stráženie chladiaceho okruhu pre vysokú 

bezpečnosť prevádzky a integrované počítadlo spotreby tepla (pre vykurovanie 

a prípravu TÚV). Ovládací prvok sa dá použiť ako diaľkové ovládanie spojené 

s regulátorom pomocou kabeláže a montážnej sady na stenu (zvláštne príslušenstvo MS 

PGD). Univerzálne prevedenie s možnosťou ohrevu TÚV a flexibilnými možnosťami 

rozšírenia pre:  
- Bivalentnú alebo bivalentno-regeneratívnu prevádzku 

- Rozdeľovacie systémy s miešanými a nemiešanými okruhmi vykurovania 

- Využitie tarifov variabilne zaťažovanej siete (SG Ready) 

Čidlo na prívode a spiatočke, čidlo vonkajšej teploty (Norm NTC-2), lapač nečistôt pre 

zabudovanie do solankového okruhu na spiatočku sú súčasťou dodávky. 

  
Vysokoúčinný solankový paket s elektronicky riadeným obehovým čerpadlom a rozdeľovačom solankových okruhov sa 

objednáva samostatne. 

 

Technické údaje 

*vykurovací výkon a výkonové číslo (COP) podľa EN 14511. 
**Je dôležité, aby bola zohľadnená potreba dodatočného priestoru pre pripojenie potrubí, ovládanie a údržbu. 
***Istenie je vyhotovené ako rozpojenie všetkých pólov (súčasné odpojenie všetkých fáz) 

Dimplex vysokoúčinné tepelné čerpadlo zem-voda  

Objednávacie označenie SI 14TU 

Kód tepelného čerpadla 4009  
Farba Biela (podobná RAL9003)  
Maximálna teplota vykurovacej vody 62 °C 
Spodná / horná hranica použitia tepelného čerpadla (teplota solanky – zdroja tepla) -5 do +25 °C 
Vykurovací výkon pri B0/W35 / COP B0/W35* 13,9 kW / 5,0  
Vykurovací výkon pri B0/W45 / COP B0/W45 13,3 kW / 3,8  
Menovitý príkon podľa EN 14511 pri B0/W35 2,78 kW 
Hladina hluku 47 dB (A) 
Druh / množstvo chladiva R410A  / 4,4 kg 
Maximálny prietok vykurovacej vody / tlaková strata 2,4 m³/h / 10700 Pa 
Minimálny prietok zdroja tepla 3,4 m³/h 
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)** 650 x 845 x 565 mm 
Váha 140 kg 
Napájanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz  
Nábehový prúd 23 A 
Istenie*** C 13 A  
Prípojka – vykurovanie 1 ¼ Zoll 
Prípojka – zdroj tepla (solanka) 1 ¼ Zoll 
Pečať kvality EHPA (platná do) Áno / 12.12.2017 


