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Technický list SIH 40TE 

Vysokloteplotné tepelné čerpadlo zem-voda s 2 výkonovými stupňami 
 

Maximálna teplota vykurovacej vody: 70 °C 

Farba: biela (podobná RAL 9003) / hnedočervená (RAL 3011) 

 

Tepelné čerpadlo pre vnútornú inštaláciu s integrovanou reguláciou WPM Econ5. S 

pomocou sady k montáži na stenu (zvláštne príslušenstvo MS PGD) možno použiť 

ovládaciu jednotku integrovanú do hnedočerveného dizajnového panela, ako diaľkové 

ovládanie spojené so samotným tepelným čerpadlom pomocou kabeláže. Variabilná 

možnosti pripojenia pre prípojky soľanky a kúrenia na zadnej stene krytu. Optimalizované 

proti hluku izolovaným kovovým krytom a kompresora dvojito izolovanému od vibrácií 

pomocou voľne kmitajúcej platne. Vďaka Integrovanej izolácii proti hluku šíriacemu sa 

hmotou je možné priame pripojenie k systému vykurovania. Vysoký vykurovací faktor 

vďaka Economizeru a splnenie požiadaviek normy EN 14511 na väčšie objemové prúdy 

na strane využitie tepla. Univerzálne prevedenie s možnosťou ohrevu teplej úžitkovej 

vody a flexibilnými možnosťami rozšírenia pre: 

• Bivalentný alebo bivalentno - regeneratívny prevádzkový režim 

• Rozdeľovacie systémy s nemiešanými a miešanými vykurovacími okruhmi 

Jemný spúšťač a stykač pre soľankové obehové čerpadlo sú integrované, integrované 
čidlo vykurovacej / vratnej vody, vonkajšie čidlo (norma NTC-2) a lapač nečistôt pre 
soľankový okruh súčasťou rozsahu dodávky. Lapač nečistôt pre inštaláciu do 
soľankového okruhu (spiatočka k tepelnému čerpadlu) je rozsahom dodávky. 
Solankový paket a rozdeľovač solankových okruhov musia byť objednané zvlášť. 

  

Technické údaje 

Dimplex vysokoteplotné tepelné čerpadlo zem-voda  

Objednávacie označenie SIH 40TE 

Kód tepelného čerpadla 4001  

Farba Biela (podobná RAL 9003)  

Maximálna teplota vykurovacej vody 70 °C 

Spodná / horná hranica použitia tepelného čerpadla (teplota solanky – zdroja tepla) -5 do +25 °C 

Vykurovací výkon pri B0/W35 / COP B0/W35* 17,9 kW / 4,3  

Maximálny vykurovací výkon B0/W35 / COP B0/W35 34,2 kW / 4,1  

Vykurovací výkon B0/W45 / COP B0/W45 13,5 kW / 2,5  

Maximálny vykurovací výkon B0/W45 / COP B0/W45 31,7 kW / 3,2  

Menovitý príkon podľa EN 14511 pri B0/W35 8,35 kW 

Hladina hluku 65 dB (A) 

Druh / množstvo chladiva R134a  / 8 kg 

Maximálny prietok vykurovacej vody / tlaková strata 5,5 m³/h / 2900 Pa 

Minimálny prietok zdroja tepla 11,0 m³/h 

Rozmery (šírka x výška x hĺbka)** 1350 x 1890 x 775 mm 

Váha 502 kg 

Napájanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz  

Nábehový prúd 84 A 

Istenie*** C 50 A  

Prípojka – vykurovanie 1 ½ Zoll 

Prípojka – zdroj tepla (solanka) 2 ½ Zoll 

Pečať kvality MCS áno 

*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) 


