
Technický list SI 130TUR+

Reverzibilní tepelné čerpadlo solanka/voda
Max. teplota topné vody: 58 °C
Barva krytu: bíle
Designový panel, hnědočervený (RAL 3011)

Tepelné čerpadlo k vytápění a chlazení s integrovanou regulací instalované uvnitř.
Variabilní možnosti připojení pro přípojky solanky a topení na zadní stěně krytu.
Přístup pro servisní práce je zepředu, není potřeba žádná boční minimální
vzdálenost ani podjíždění zdvihacím vozíkem. Kovová skříň s optimalizací proti
hluku a integrovaná izolace proti hluku šířícímu se hmotou s volně vibrující základní
deskou kompresoru umožňují přímé připojení k topnému systému. Vysoké topné
faktory díky splnění požadavků normy EN 14511 na větší objemové proudy na
straně využití tepla. Optimalizovaný provoz pro vytápění a chlazení díky externímu,
regulačně řízenému čtyřcestnému přepínacímu ventilu (zvláštní příslušenství).
Reverzibilní chladicí okruh s doplňkovým výměníkem tepla pro vyšší teploty teplé
vody v topném provozu a využití odpadního tepla v chladicím provozu. Čidlová
kontrola chladicího okruhu pro vysokou provozní bezpečnost a integrovaný výpočet
množství tepla (indikace vypočítaného množství tepla pro topení, ohřev teplé vody
a přípravu vody v bazénu). S pomocí sady k montáži na zeď (zvláštní příslušenství
MS PGD) lze použít ovládací jednotku integrovanou do hnědočerveného
designového panelu, případně lze použít i drátové dálkové ovládání. Univerzální
provedení s flexibilními možnostmi rozšíření pro: 
 - bivalentní nebo bivalentní regenerační provozní režim
 - kombinované rozdělovací systémy pro vytápění a chlazení
 - nesměšované a směšované topné chladicí okruhy
 - Kombinace aktivního a pasivního chlazení (zvláštní příslušenství)

 Při pasivním chlazení přes plošné topné (chladicí) systémy je pokojová klimatizační
jednotka (zvláštní příslušenství) nutná, aby bylo možné regulovat teplotu topné
vody v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti referenční místnosti. Jemný
spouštěč, stykač pro solankové oběhové čerpadlo, čidlo topné/vratné vody jsou
integrovány; venkovní čidlo (norma NTC-2) a lapač nečistot pro solankový okruh
součástí rozsahu dodávky. Lapač nečistot pro instalaci do solankového okruhu
(vratná voda k tepelnému čerpadlu) je rozsahem dodávky. 

Technická data
Dimplex Reverzibilní tepelné čerpadlo solanka/voda (Nízká teplota)

Objednací označení: SI 130TUR+
Barva krytu bíle 
Max. teplota topné vody 58 °C
Max. teplota topné vody při chlazení 20 °C
Dolní limit použití zdroje tepla (topný provoz) / Horní mez provozu zdroje tepla (topný provoz) -5 do 25 °C
Dolní limit použití zdroje tepla (chladicí provoz) / Horní mez provozu zdroje tepla (chladicí provoz) 10 do 30 °C
Normovaný tepelný spád při vytápění podle normy EN14511 5 K
Tepelný výkon B0/W35 / COP B0/W35* 57,60 kW / 4,59 
 / COP B0/W35 108,50 kW / 4,21 
Normovaný tepelný spád při chlazení podle normy EN14511 5 K
Chladicí výkon 1 kompresorů / EER B20/W7 63,40 kW / 5,80 
Chladicí výkon 2 kompresorů / 129,00 kW / 5,60 
 / EER B20/W18 89,40 kW / 7,40 
Chladicí výkon 2 kompresorů / 168,20 kW / 6,70 
Jmenovitý příkon podle normy EN 14511 u B0/W35 25,83 kW
Hladina akustického výkonu přístroje 76 dB (A)
Chladivo / Množství chladiva R410A  / 16,9 kg
Hmotnostní průtok zdroje tepla (min.) 24,5 m³/h
Max. hmotnostní průtok topné vody / Tlaková ztráta 19 m³/h / 13000 Pa
Rozměry (Š Ă� V Ă� H)** 1350 x 1890 x 775 mm
Hmotnost 830 kg
Napájecí napětí 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 
Rozběhový proud s jemným spouštěčem 108 A
Zajištění C 80 A 
Připojení topení 3 Zoll
Připojení zdroje tepla 3 Zoll
**Nezapomeňte, že je nutné dodatečné místo pro připojení trubek, pro obsluhu a údržbu.
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Příslušenství zařízení SI 130TUR+

Popis
Objednací

označ.
Číslo

výrobku
Vzorek kus Kus Cena

Tepelné čerpadlo
Reverzibilní tepelné čerpadlo solanka/voda SI 130TUR+ 361770 1   
Elastický izolační pruh k podložení SYL 250 352260    
Spínač průtoku DFS 80 361840    
Lapač nečistot DN 65 SMF 65 362170    
Připojovací příruba pro topný a solankový okruh AF 80 351930    
Příslušenství tepelného zdroje
Balení solanky pro SI 130 SZB 1300 352300 1   
Nemrznoucí směs pro solankový okruh 200l AFN 824 324610 4   
Nemrznoucí směs pro solankový okruh 20 l AFN 825 328610 1   
Deskový výměník tepla pro SI 130 WTE 130 358470    
Presostat nízkého tlaku solanky SWPR 500 337500    
Hydraulické příslušenství
Univerzální vyrovnávací nádoba 500l* PSW 500 339210    
Čtyřcestný přepínací ventil DN 65 se servomotorem VWU 65 362760    
Čtyřcestný přepínací ventil DN 80 se servomotorem VWU 80 362770    
Příslušenství pro topení
Fancoil topení 800 W SRX 080M 359080    
Fancoil topení 1 200 W SRX 120M 359090    
Fancoil topení 1 400 W SRX 140M 359100    
Fancoil topení 1 800 W SRX 180M 359110    
Příslušenství pro topení a chlazení
Fancoil Smart Rad topení / chlazení SRX 70CM 363990    
Fancoil Smart Rad topení / chlazení SRX 120CM 364000    
Fancoil Smart Rad topení / chlazení SRX 160CM 364010    
Příslušenství přípravy teplé vody
Zásobník teplé vody 500l s čidlem teploty WWSP 556 370080 3   
   Přírubové topné těleso FLH 25M FLH 25M 349430    
   Přírubové topné těleso na teplou vodu FLH 60 338060 3   
   Přírubové topné těleso na teplou vodu FLHU 70 338070    
   Přírubové topné těleso na teplou vodu FLH 90 366130    
   Kombinovaný bezpečnostní ventil SVK 852 326660    
Stanice čerstvé vody FWS 27 FWS 27 367310    
Stanice čerstvé vody FWS WT FWS WT 368100    
Malý průtokový ohřívač pod stůl 3,5 kW DZU 35 S 367230    
Příslušenství regulační techniky

Solární regulátor pro manažer tepelného čerpadla*
WPM Econ

SOL
363950    

Rozšíření pro připojení k Ethernetové síti NWPM 356960    
Rozšíření pro připojení ke sběrnici KNX/EIB EWPM 356970    
Rozšíření pro připojení Modbus LWPM 410 339410    
Souprava k montáži na zeď MS PGD MS PGD 353810    
Dálkové ovládání pro WPM 2006/2007/EconPlus/R* AP PGD 356570    
Čidlo vnější teploty s krytem FG 3115 336620    
Teplotní čidlo NTC-10 s kovovým pláštěm NTC-10M 363600    
Termostat pro topení a topnou vodu KRRV 003 322070    
Příslušenství regulační techniky (chlazení)
Pasivní regulátor chlazení* WPM Econ PK 360000    
Pokojová klimatizační stanice pro měření teploty a vlhkosti vzduchu RKS WPM 342220    
Regulátor pokojové teploty topení / chlazení* RTK 601U 355610    
Regulátor pokojové teploty topení / chlazení RTK 602U 355620    
Čidlo rosného bodu* TPW WPM 350970    
* Další specifické příslušenství dostupné / nutné

Důležité upozornění:
Kombinace komponentů a udávaný počet dílů představují nezávazný příklad, který je nutno ověřit a případně individualně přizpůsobit. Návrh čerpadel
zkontrolujte podle ztráty tlaku soustavy a minimálního průtoku topné vody tepelného čerpadla.
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