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7006.5  7010.5

Теплова потужність (A-7/W35) кВт  6  7,1

Споживання електроенергії кВт  2,2  2,8

Коефіцієнт перетворення ( СОР ) при А-7/W35 2,8  2,6

Теплова потужність, регульована до (A2/W35) кВт  6,1  10,8

Споживання електроенергії кВт  1,6  2,8

Коефіцієнт перетворення ( СОР ) при А2/W35 3,7 / 6,1  3,6 / 6,9

Теплова потужність, регульована до (A7/W35) кВт  --  12,3

Споживання електроенергії кВт  --  2,9

Коефіцієнт перетворення ( СОР ) при А7/W35 --  4,4 / 7,9

Холодильна потужність, регульована до (A35/W7) кВт  5  7,8

Споживання електроенергії кВт  2,3  3,0

Коефіцієнт енергетичної ефективності ( EER ) при А35/W7 2,2  2,5

м3/год

м3/год

1,1 (при 6,0 кВт)  1,4 (при 8,0 кВт)

Об'ємний потік (максимальнийl) 2200  7000

Кількість вентиляторів 1  2

Допустимі навантаження A-15/Вт45; A-7/Вт50; A0/Вт55

Компресор Twin-Rotary Inverter

Холодагент R410A

Рівень акустичного тиску (зовнішній блок), 5 м відкритий простір dB(A) 40  49

Живлення (однофазне) (V, Фаза, Hz) 220-240, 1, 50

Максимальний струм A  16,5

Головний запобіжник A 20

Запобіжник ланцюга управління A 10

Електричний тен кВт  6

Холодагент R410A

Заповнення холодоагентом кг --  3,5

Вага зовнішнього блоку кг  --  140

Вага внутрішнього блоку кг  --

Гідравлічні підключення контуру опалення

Розміри зовнішнього блоку Ш x В x Г мм  1240 x 860 x 500  1125 x 1200 x 400

Розміри внутрішнього блоку Ш x В x Г мм  600 x 1850 x 650

Технічні дані є попередніми і можуть бути змінені
1)Вищенаведені дані відповідають вимогам  нормативу EN 12900
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Електричні дані

Розміри, вага, підключення

R1    “ a1 4

Витрати теплоносія (   t=5K )



|  Потужнсть 6 – 12 кВтBasic Line Ai1 Air

Basic Line Ai1 Air

Ідеально налаштовані компоненти
Теплові насоси повітряного типу це спліт - система, 
яка складається із зовнішнього та внутрішнього 
блоків. Обидва модулі ідеально відкалібровані на 
спільну роботу, та видають високі показники 
продуктивності та характеризуються високими 
показниками продуктивності. 

Охолодження - базова функція
Внутрішній блок оснащений сучасною системою 
управління. Він передбачає не тільки систему для 
обігріву та приготування гарячої води, а також і 
охолодження. Ви отримаєте надійну систему 
кліматизації приміщення для спекотних літніх днів.

Настільки тихий, що його навіть не чути
Алюмінієвий корпус зовнішнього блоку оснащений 
спеціальною шумоізоляцію, яка суттєво зменшила 
гучність роботи. Вентилятор обертається на стільки 
тихо, що його навіть не чути.

Якісний та надійний
Створений для важких умов експлуатації, навіть при 
тремпературі -15°С характеризується високими 
показниками продуктивності.
Продумана технологія і високоякісні деталі забезпе-
чують Вам безвідмовну роботу протягом десятків 
років.

• Монохромний графічний дисплей

• 6 клавіш управління та 3 індикатори LED

• Бойлер ємкістю 170 літрів

• Інтегрований антивібраційний компенсатор

• Розміри: (ВxШхГ) 1850 x 600 x 650 мм

Опція
• Розширення для змішувального контуру

• Інтернет інтерфейс - NetBase BN Web

• Управління через смартфон - BasicPro Mobile

Особливості
• Низькі експлуатаційні затрати за рахунок

   високого значення COP - 4,8

• Високоякісний регулятор

• Графічне відображення робочих параметрів

   внутрішнього і зовнішнього блоків

Зовнішній блок
• Зовнішній блок Basic

• Фреон R410A без вмісту хлору

• Адаптований для транспортування і монтажу

• Спеціальна ізоляція для зменшеня шуму

• Простий сервіс монтаж та експлуатація

• Стійкий до атмосферних впливів

• Вентилятори з частотним регулюванням

• Компресор інверторного типу з обертальним

   поршнем

• Дросельні вентилі з електронним керуванням

• Самовідтювання реверсного типу через 4-х

   ходовий клапан

• Спеціальна компоновка труб у випарнику для

   зменшення обледеніння

• Активне охолодження через реверсний холодиль-

   ний контур

• Сепаратор вологи в холодильному контурі для

   високої експлуатаційної надійності

• Гідравлічні підключення розташовані на задній

   стінці

• Розміри : (В x Ш x Г) 1200 x 1125 x 400 мм

• Зменшена монтажна площа а на 0,5 м.кв


