
BOMBA TÉRMICA DE ÁGUA QUENTE COM ACUMULADOR

Bomba térmica de água quente com acumulador
Para água não potável 
Acumulador de água quente com bomba térmica de ar e água, opcionalmente com ou sem 
permutador de calor para ligação solar, incluindo aquecimento elétrico. Instalação simples com 
necessidade reduzida de espaço, possibilidade de substituição simplificada dos acumuladores 
existentes devido à entrega pronta a ligar. A regulação da bomba térmica de água quente está 
equipada com dois programas de tempo e uma função anti-Legionella, disponibilizando opções 
de seleção para diferentes tipos de operação. Como utilizações adicionais, é possível o arrefe-
cimento com ar evacuado, podendo prevenir-se a formação de bolor devido ao ar especialmen-
te seco.

DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo HPHW 200L HPHW 200L 1R HPHW 260L HPHW 260L 1R

N.° de artigo 4090144 4090145 4090146 4090147

Conteúdo do acumulador 200 l 200 l 260 l 260 l

Altura total Isolamento1) 1707 mm 1707 mm 2000 mm 2000 mm

Ø com isolamento (Ø Tampa)1) 600 (650) mm 600 (650) mm 600 (650) mm 600 (650) mm

Potência de aquecimento Bomba térmica 1820 W 1820 W 1820 W 1820 W

Potência de aquecimento Aquecimento elétrico 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W

Consumo de potência sem/com aquecimento elétrico 430 W/1930 W 430 W/1930 W 430 W/1930 W 430 W/1930 W

Fluido refrigerante 3,0 3,0 3,1 (3,63)) 3,1 (3,63))

Temperatura máx. da água (com barra de aquecimento) R 134a (900 g) R 134a (900 g) R 134a (900 g) R 134a (900 g)

Caudal volúmico de ar necessário (com -7°C até +38°C) 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C

Temperatura ambiente permitida 350 - 500 m3/h 350 - 500 m3/h 350 - 500 m3/h 350 - 500 m3/h

Potência sonora Lw(A) (EN ISO 3471-2010) -7 – 38 °C -7 – 38 °C -7 – 38 °C -7 – 38 °C

Registo solar 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB

Solarregister – 0,6 m2 – 1 m2

Peso (vazio/cheio) 80/280 kg 100/300 kg 100/360 kg 120/380 kg

Classe de eficiência energética do esquentador com 
indicação do perfil de carga A (L) A (L) A (XL) A (XL)

1) Todas as indicações de medidas encontram-se num intervalo de tolerância de +/- 3%.
2) Temperatura de entrada do ar 7°C, R.H. 87%, acumulador 20°C, aquecimento de água de 10°C para 55°C
3) Temperatura de entrada do ar 15°C, R.H. 87%, acumulador 20°C, aquecimento de água de 10°C para 55°C

Pressão de serviço máx. do acumulador: 7 bar
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