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Technický list SI 35TUR 

Reverzibilné vysokoúčinné tepelné čerpadlo zem-voda s 2 výkonovými stupňami 

a možnosťou chladenia 

Farba: Biela (podobná RAL 9003) / hnedočervená (RAL3011) 

Tepelné čerpadlo pre vykurovanie a chladenia s vnútorným umiestnením a integrovanou 
reguláciou. Variabilné možnosti pripojenia pre solankový, ako aj vykurovací okruh na 
zadnej strane. Možnosť pripojenia priamo na vykurovací systém. Proti hluku izolovaný 
plechový obal a kompresor uložený na voľne kmitajúcej, dvojito izolovanej platni prispievajú 
k veľmi nízkej hladine hluku. Vysoké výkonové čísla sú dosiahnuté vďaka elektronickému 
expanznému ventilu a elektronicky riadenému čerpadlu v závislosti na teplote solankového 
okruhu. Tepelné čerpadlo optimalizované na prevádzku vo vykurovacom ako aj chladiacom 
režime vďaka reguláciou riadenému elektronicky ovládanému 4-cestnému ventilu, ktorý je 
integrovaný v tepelnom čerpadle. Senzorické sledovanie chladiarenského okruhu pre 
vysokú bezpečnosť prevádzky a integrované meranie spotreby tepla (pre vykurovanie a 
ohrev TÚV a ohrev vody v bazéne). Funkcia FWO pre ohrev TÚV na vyššiu teplotu a jej 
efektívnejšia príprava. Univerzálne prevedenie s dvoma kompresormi na prevádzku v 
“medziobdobí”, s možnosťou ohrevu TÚV a flexibilnými možnosťami rozšírenia pre: 
 
-       bivalentnú alebo bivalentno-regeneratívnu prevádzku 
-       možnosť napojenia pre miešané a nemiešané okruhy 
-       použite v sieti s variabilnými záťažovými tarifami (SG Ready) 

Jemný spúšťač, čidlo pre vykurovanie a solankový okruh (prívod, spiatočka) integrované; 
lapač nečistôt pre solankový okruh, senzor vonkajšej teploty (Norm NTC-2), obehové čerpadlá pre solankový a vykurovací okruh 
sú súčasťou dodávky. 

Solankový paket SZB sa objednáva samostatne. 

 

Technické údaje 

Dimplex reverzibilné vysokoúčinné tepelné čerpadlo zem-voda  

Objednávacie označenie SI 35TUR 

Kód tepelného čerpadla 6008  

Farba RAL 9003  

Maximálna teplota vykurovacej vody 62 °C 

Maximálna teplota chladiacej vody 20 °C 

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

Spodná / horná hranica použitia tepelného čerpadla (teplota solanky – zdroja tepla) - chladenie +10 do +30 °C 

Normová odchýlka teploty - vykurovanie EN14511 5 K 

Tepelný výkon B0/W35 / COP B0/W35* 18,4 kW / 5,1  

Maximálny tepelný výkon B0/W35 / COP B0/W35 33,7 kW / 4,6  

Tepelný výkon B0/W55 / COP B0/W55 15,3 kW / 3,0  

Maximálny tepelný výkon B0/W55 / COP B0/W55 30,3 kW / 2,9  

Normová odchýlka teploty - chladenie EN14511 5 K 

Chladiaci výkon - 1 kompresor / EER B20/W7 17,3 kW / 6,1  

Chladiaci výkon maximálny B20/W9 / EER B20/W9 (2 kompresory) 40,1 kW / 6,0  

Chladiaci výkon B20/W18 / EER B20/W18 22,9 kW / 7,8  

Chladiaci výkon – 2 kompresory / EER B20/W18 50,6 kW / 6,9  

Menovitý príkon podľa EN 14511 pri B0/W35 7,4 kW 

Hladina hluku 58 dB (A) 

Druh / množstvo chladiva R410A  / 8,0 kg 

Prietok zdroja tepla (solanka) (min.) 6,7 m³/h 
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Prietok vykurovacej vody max / tlaková strata 5,9 m³/h / 11000 Pa 

Rozmery (šírka x výška x hĺbka** 1000 x 885 x 810 mm 

Váha 305 kg 

Pripojovacie napätie 3/PE ~400 V, 50 Hz  

Nábehový prúd 35 A 

Istenie*** C 25 A  

Pripojenie vykurovanie 1 ½ Zoll 

Pripojenie zdroj tepla – solankový okruh 1 ½ Zoll 

*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) 


