VT3131/32 ECO
MODEL

ŠE VIŠJI

COP

ela

n o na D

s ke m
an

NOV

izd

Toplotna črpalka za sanitarno vodo

Zanesljiva in preverjena skandinavska kakovost
Danski proizvajalec s 40-letnimi izkušnjami
Visoko grelno število, nizke toplotne izgube
Merilno poročilo danskega inštituta DTI
Grelnik vode 270 L z zunanjim kondenzatorjem
Nizkotemperaturna izvedba do -10°C
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Toplotna črpalka Vesttherm
O toplotni črpalki VT3131/32 ECO

O proizvajalcu Vesttherm

Toplotna črpalka izkorišča energijo zraka za ogrevanje
sanitarne vode in je namenjena pokritju potrebe povprečne
družine po topli vodi skozi celo leto.

Vesttherm je zasebno dansko podjetje, ki je že leta 1973
pričelo s proizvodnjo toplotnih črpalk za pripravo tople
sanitarne vode.

Novi model VT3131/32 ECO vsebuje napredno tehnologijo
in kakovostne komponente, zasnova in izdelava sta
dovršeni do potankosti. Štirideset let izkušenj proizvajalca
in kompetentnost na vseh pomembnih trgih Evrope so
zagotovilo za kakovosten, učinkovit in zanesljiv izdelek.

Z močnim ozadjem v hladilništvu je Vesttherm kot
pionir v Evropi namenjal velik poudarek tehnološkemu
razvoju, v svoje izdelke vlaga bogate izkušnje in znanje.
Je eden največjih proizvajalcev na Evropskem trgu in
vodja tehnološkega razvoja sanitarnih toplotnih črpalk na
Danskem.

Model VT3131/32 ECO dosega najvišji standard energijske
učinkovitosti, je energijsko varčen in omogoča prihranek do
70% stroškov za pripravo tople sanitarne vode.
Nakup in vgradnjo sofinancira slovenski Eko sklad.

Toplotno črpalko Vesttherm spremlja 3-letna garancija
in zagotovljen odziven servis z lastno servisno službo
slovenskega distributerja.

Tehnične karakteristike

VT3131 ECO

Prostornina zalogovnika

VT3132 ECO
270 L

Toplotna moč

1,85 kW

Električna moč

600 W
3,2

Grelno število (COP) po EN16147 (A15W55)
Električni grelec

2 kW

Hladivo

R134a

Delovna temperatura vstopnega zraka

-10 do +35°C

Priključki za voden zrak

φ 160 mm
1 m2

zg. 0,6 m2
sp. 1,5 m2

137 kg

159 k g

Cevni registri / površina
Neto masa
Dimenzije naprave

φ 707×1916 mm
Testiranje na danskem tehnološkem inštitutu DTI
Toplotna črpalka Vesttherm VT3131/32 ECO je po opravljenih meritvah na
akreditiranem inštitutu DTI na Danskem pridobila certifikat o učinkovitosti
po novem standardu EN 16147.
Grelno število (COP) dosega izjemno visoko vrednost 3,2, kar je višje od
večine do sedaj testiranih toplotnih črpalk v Evropi. Bistvenega pomena
za energijsko varčnost so tudi na račun odlične izolacije izmerjene izjemno
nizke toplotne izgube v mirovanju (31 W).
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