
SIW 6 / 8 a 11TES. 

Solankové kompaktné tepelné čerpadlo so zásobníkom 
TÚV. 

 

Jendoducho zapadne do každého výklenku. 

Jednoducho šetrí miesto: vykurovanie a 170L zásobník na TÚV na jednom malom priestore. 

Jednoducho flexibilné: Vždy možné rozšírenie o pasívne chladenie pre efektívne temperovanie v horúcich dňoch. 

Jednoducho skutočne tiché: Vďaka odhlučnenému preistoru kompresora a voľne sa pohybujúcej platni kompresora.  

Jednoducho múdre: Vyberateľný modul tepelného čerpadla pre jednoduché a pohodlné presunutie na svoje miesto v dome. 

Jednoducho šetrné: Najvyššia trieda efektívnosti A++ pri vykurovaní a najlepšia známka A pre prípravu teplej úžitkovej vody 
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SIW 6 / 8 a 11TES. 
Technické údaje: 

 

Rada SIW TES je tepelné čerpadlo zem-voda pre menšiu domácnosť s integrovaným zásobníkom na TÚV o objeme 170L, ktorý sa 
nachádza pod samotným tepelným čerpadlom a poskytuje dostatok teplej vody pre potreby 2 až 3 ľudí v domácnosti. Vďaka jej 
kompaktným rozmerom sa zmestí skoro do každej niky. Na 60cm šírky je umiestnený zásobník na TÚV a všetky potrebné 
komponenty na pripojenie sa na vykurovací okruh. K tomu patrí aj samotné riadenie najnovšej generácie WPM Econ5. S týmto 
riadením je regulácia a kontrola možná aj cez internet cez Dimplex Heat Pump aplikáciu.  

 

Označenie SIW 6TES SIW 8TES SIW 11TES 
art.nr. 371570 371580 371590 

trieda energetickej efektívnosti (nízke 
teploty) 

A++/189% A++/199% A++/201% 

trieda energetickej efektívnosti (vysoké 
teploty) 

A++/130% A++/127% A++147% 

maximálna teplota vykurovacej vody 62 °C 62 °C 62 °C 

spodná / horná hranica činnosti TČ 
(vykurovanie) (teplota solanky) 

 -5 °C / +25 °C  -5 °C / +25 °C  -5 °C / +25 °C 

vykurovací výkon / COP (pri B0/W35) * 
5,90 kW / 4,70 7,80 kW / 4,80 10,50 kW / 5,00 

vykurovací výkon / COP (pri B0/W45) * 
5,60 kW / 3,60 7,30 kW / 3,70 9,90 kW / 3,8 

hladina akustického tlaku jednotky 
(podľa EN 12102) 

42 dB (A) 42 dB (A) 43 dB (A) 

napájacie napätie 3/N/PE~400 V, 50 
Hz 3/N/PE~400 V, 50 Hz 3/N/PE~400 V, 50 Hz 

rozmery jednotky (š*v*h)** 590 x 2000 x 734 
mm 590 x 2000 x 734 mm 590 x 2000 x 734 mm 

hmotnosť jednotky 265 kg 280 kg 287 kg 
* Výkon vykurovania a chladenia a výkonové čísla (COP/EER podľa EN14511) 
** Zohľadnite dodatočné miesto potrebné pre pripojenie vedení, ovládanie a údržbu. 
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