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Grupa Toshiba

Początki Toshiby sięgają 1875 roku i są związane z dwoma wielkimi wynalazcami.

Pierwszy, Hisashige Tanaka, azjatycki Thomas Edison, słynął ze swojej pomysłowości.

Hasło witające gości fabryki Tanaka Engineering Works „Ułatwiamy życie rzeczami potrzebnymi ludziom”, wyrażało jego 

głębokie poświęcenie sprawie poprawy jakości ludzkiego życia.

Ichisuke Fujioka był ojcem japońskiej elektroniki. Wyprodukował pierwsze japońskie żarówki i kładł podwaliny 

japońskiego przemysłu elektronicznego.

Dziś, po ponad 130 latach, Grupa Toshiba dostarcza szeroki zakres produktów i usług, opartych na najlepszych 

innowacyjnych technologiach i cechujących się najwyższą jakością.

Poprzez stały rozwój innowacyjnych technologii, staramy się tworzyć produkty i usługi polepszające życie człowieka, 

prowadzące do rozkwitu społeczeństwa.

W roku 2014 Grupa Toshiba uzyskała skonsolidowany przychód przekraczający 63 miliardów dolarów, przy zatrudnieniu 

około 200260 pracowników na całym świecie.

Szeroka gama innowacyjnych produktów

Produkty cyfrowe: telefony komórkowe, zaawansowane produkty audiowizualne, komputery osobiste i systemy 

komunikacji biznesowej. 

Urządzenia i elementy elektroniczne: zaawansowane technologie półprzewodnikowe i monitory.

Systemy infrastruktury społecznej: elementy procesów wytwarzania energii, aparatury nadawczej, transportu, 

zarządzania finansami, sprzęt i systemy logistyczne.

Urządzenia użytkowe: systemy klimatyzacyjne mieszkaniowe i komercyjne, elektronika samochodowa i usługi 

sieciowe.

Zbiorowa odpowiedzialność społeczna

Toshiba w 2004 roku dołączyła do UN Global Compact, od tego czasu zaimplementowała 
i promuje podstawowe zasady dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska i kwestii 
antykorupcyjnych w swojej organizacji oraz swoich dostawców.
Działalność organizacji jest rewidowana przez strony trzecie, które wyróżniły Toshiba kilkoma 
nagrodami za swoje sukcesy i zaangażowanie.



Zarządzanie bazujące na środowisku

Grupa Toshiba w swojej działalności kieruje się założeniem, iż jest zbiorowym obywatelem planety.

Przyszłość Ziemi dobrem świata. Zgodnie z regulacjami prawnymi, Toshiba stworzyła Environmental Vision 2050.

Wizja świata, w którym "Ludzie wiodą godziwe życie w harmonii z Ziemią" do 2050.

Zgodnie z zamysłem, misją Toshiba jest ochrona środowiska poprzez tworzenie 

nowych wartości uwzględniających rozwój produktów "świadomych" ekologicznie.

WYZNACZAJĄC DROGĘ 
KU PRZYSZŁOŚCI

Grupa Toshiba skupia się w swojej działalności na 
rozwijaniu innowacyjnych produktów, stworzonych 
z myślą o spełnieniu oczekiwań społeczności, oraz 
podążaniu za rosnącymi wymaganiami organizacji 
biznesowych.
Nowatorstwo jest kluczem we wszystkich działaniach 
Toshiba: technologia, badania, postęp, produkcja, 
marketing oraz sprzedaż.
Nowe procedury tworzą unikatową wartość dla 
klienta jaką jest tworzenie produktów oraz rozwiązań 
spełnijących ich oczekiwania.



Charakterystyka naszej Marki

Toshiba dostarcza technologie i produkty znane ze swojej innowacyjności i artyzmu, sprawiające, 

że życie staje się bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i wydajne. Wnosimy ducha innowacji wraz 

z naszą pasją i przekonaniem, że należy kształtować przyszłość wspomagając globalne środowisko 

stanowiące nasze wspólne dziedzictwo. Wobec naszych klientów, partnerów biznesowych 

i społeczności na całym świecie zachowujemy bliskie relacje, oparte na zaufaniu i szacunku.
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Klimatyzacja Toshiba

Toshiba wyprodukowała swój pierwszy klimatyzator w roku 1950 i od tego momentu wprowadza ciągłe innowacje technologiczne.

Swoją rolę lidera potwierdziło wprowadzeniem sprężarki rotacyjnej i elektronicznego sterowania.

Na początku lat osiemdziesiątych przy szerokiej ofercie produktowej, Toshiba jako pierwsza wprowadziła jednostkę inwerterową 

(1981) oraz podwójną sprężarkę rotacyjną (1988).

W roku 1999, Toshiba ponownie potwierdziła pozycje lidera wprowadzając typoszereg swoich urządzeń pracujących na 

ekologicznych czynnikach chłodniczych (R-410A i R407C).

Duch innowacji Toshiby nadal kształtuje politykę firmy, bycia na rynku i ciągłemu usprawnianiu parametrów urządzeń.

Poczynając od 1994 Toshiba otrzymuje co roku prestiżowe nagrody za wybitne osiągnięcia w przemyśle.

Nowatorstwa w branży klimatyzacyjnej

2000: rewolucyjny inwerter hybrydowy DC.

2003: nowy Digital Inwerter.

2004: nowy SMMS (system VRF z najwyższym na rynku współczynnikiem COP).

2006: nowy MiNi-SMMS.

2007: Super Daiseikai (filtr plazmowy z cząsteczkami srebra).

2009: Estia, pompa ciepła Powietrze-Woda, Super Daiseikai z udoskonalonym COP.

2010: SMMS-i, systemy VRF nowej generacji.

2013: SHRM-i, nowy system trójrurowy z wysoką sprawnością odzysku ciepła.

2014: Side Blow VRF 

2015: Nowy system 2-rurowy SMMS-e
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Postęp Eko-ewolucji

Celem Toshiba jest działanie zgodne z myślą "Postępu Eko-ewolucji" co jest realizowane poprzez wnoszenie  
wkładu w poprawę jakości życia ludzi na całym świecie dzięki innowacyjności, kreatywności oraz integralności.
W psychice każdego z nas głęboko zakorzenione jest przekonanie o konieczności ochrony naszej planety. Odegraliśmy  
istotną rolę w ewolucji Ziemi, niezaprzeczalnie gatunek ludzki miał największy wpływ na kształt dzisiejszego ekosystemu.
Rewolucja przemysłowa dała początek nowej erze, w której ludzie skupili się na podnoszeniu komfortu swojego życia.  
Jednym z takich osiągnięć było wynalezienie systemów klimatyzacyjnych przez Willisa Carriera ponad sto lat temu.
Innym był samochód, dający ludziom swobodę w podróżowaniu. Jednak postęp wiele nas kosztował: stężenie dwutlenku  
węgla i średnie temperatury na całym globie wzrastały w alarmującym tempie przez co jakość powietrza w miastach 
systematycznie się pogarszała.
Jako Toshiba wierzymy, że możemy to zmienić. Jesteśmy istotnym elementem ewolucji naszego świata, dlatego rozwijamy 
programy badawcze, promujące zwiększanie efektywności oraz innowacyjności naszych produktów, które poza mniejszym 
zużyciem energii, charakteryzuje wysoce efektywny system oczyszczania powietrza. Wspieramy inteligentne pomysły 
ograniczające zużycie bogactw naturalnych Ziemi, równocześnie sprzyjające naszemu komfortowi.

Nazywamy to „Postępem Eko-Ewolucji”.



Filozo+a udoskonalania jakości

Toshiba prowadzi badania, projektuje i wytwarza innowacyjne systemy klimatyzacyjne od 60 lat, w wyniku czego może 

pochwalić się najlepszymi osiągnięciami dostępnymi na rynku.

Jakość zawsze była silną stroną Toshiba, która pozostanie jej wizytówką odróżniającą klimatyzatory Toshiba od innych 

producentów.

Jest to filozofia leżąca u podstaw każdego produktu Toshiba, zaprojektowanego i wyprodukowanego zgodnie 

z surowymi przepisami.

Produkty Toshiba podlegają certyfikacji prowadzonej przez niezależne instytucje oceniające jakość, bezpieczeństwo oraz 

osiągi (TUV, Eurovent, WEEE, RoHS, REACH).

Program certy+kacji 

Eurovent 

Certyfikat Eurovent potwierdza ratingi wydajności klimatyzacji i produktów 

chłodniczych, zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi.

Udział Toshiba w programie Eurovent jest gwarancją dla naszych klientów 

i użytkowników, że nasze produkty będą działać zgodnie z dokumentacją 

projektową, że dane opublikowane i przekazane są prawdziwe, a tym samym 

zużycie energii i koszty są prawidłowo określone.



Rozwiązania Toshiba

Toshiba oferuje pełną gamę urządzeń: segment mieszkaniowy, małe systemy komercyjne oraz linia biznesowa.
Jednostki wewnętrzne serii mieszkaniowej zostały tak zaprojektowane aby pasowały do różnego rodzaju wnętrz, a ich 
zaawansowany system filtracji dba o komfort użytkowników.
Produkty serii komercyjnej charakteryzują się wysokimi osiągami przy niskim poborze energii.
Dla dużych obiektów, systemy VRF oferują elastyczność połączeń, wysokie współczynniki sprawności energetycznej oraz 
poszanowanie dla środowiska, przy szerokim wyborze stylowych jednostek wewnętrznych.

Komfort absolutny

Toshiba tworzy urządzenia z myślą o użytkownikach dlatego wszystkie etapy tworzenia nowego produktu podlegają 

rygorystycznej kontroli. Finalnie, dostarczamy produkty oraz systemy charakteryzujące się dbałością o jakość powietrza, 

cichą pracą, wysoką efektywnością energetyczną, oraz troską o środowisko.

Najważniejsze technologie

Przykłady zaangażowania Toshiba w tworzeniu nowatorskich, wysoce wydajnych i niezawodnych komponentów:

IPDU inwerter

podwójna sprężarka rotacyjna DC

system filtracji IAQ



Klasa efektywności energetycznej SEER SCOP

A+++ SEER 8,50 SCOP 5,10

A++ 6,10 SEER < 8,50 4,60 SCOP < 5,10

A+ 5,60 SEER < 6,10 4,00 SCOP < 4,60

A 5,10 SEER < 5,60 3,40 SCOP < 4,00

B 4,60 SEER < 5,10 3,10 SCOP < 3,40

C 4,10 SEER < 4,60 2,80 SCOP < 3,10

D 3,60 SEER < 4,10 2,50 SCOP < 2,80

E 3,10 SEER < 3,60 2,20 SCOP < 2,50

F 2,60 SEER < 3,10 1,90 SCOP < 2,20

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Sprawność sezonowa

Jednostki Toshiba zawsze były projektowane w ten sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko.

Znajduje to odzwierciedlenie w użytym do produkcji materiale, a co ważniejsze, w wydajności swoich jednostek.

Niezależnie od użytej metody do pomiaru wydajności, jednostki Toshiba zawsze były w stanie spełnić wymagania różnych 

organów rządowych oraz organizacji na całym świecie.

Z początkiem roku 2013 w UE zaczyna obowiązywać nowe prawo dotyczące sprawności energetycznej.

Najistotniejsza zmiana dotyczy współczynników efektywności energetycznej, które będą teraz wyznaczane w oparciu 

o sezonową pracę urządzeń, a nie tylko o wartości nominalne.

W związku z powyższym urządzenia o niskiej efektywności energetycznej nie mogą być wprowadzane na rynek od 

stycznia 2013 roku. Od stycznia 2014 roku ograniczenia dotyczące efektywności energetycznej są jeszcze bardziej 

restrykcyjne.

Wartości sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SEER/SCOP), wraz z poziomem mocy akustycznej urządzeń, 

są uwzględnione w nowej etykiecie energetycznej dla systemów klimatyzacyjnych poniżej 12 kW co umożliwi klientom wybór 

w oparciu o bardziej szczegółowe dane.



NOWA EUROPEJSKA METODA OCENY

EFEKTYWNOŚĆ SEZONOWASEER
SCOP

Wydajność energetyczna Wentylator Środowisko Dyrektywa

Zaprojektowane dla przyszłości

Nowa Dyrektywa europejska "Ekoprojekt" (ERP) nakłada na producentów obowiązek projektowania urządzeń z myślą  

o zwiększeniu wpływu wszelkich aspektów środowiskowych, przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego,  

aby zapewnić najlepszą efektywność ich pracy w czasie całego cyklu życia produktu.

Klimatyzatory zostały zaklasyfikowane jako produkty związane z energią (ErPs),  

ze względu na wielkości poboru mocy podczas użytkowania.

Dlatego został opracowany nowy zestaw reguł i wytycznych dla pomiarów efektywności  

energetycznej, który zostanie zawarty na nowej etykiecie efektywności energetycznej.

Toshiba stosuje nowe metody obliczeniowe do wszystkich produktów wprowadzanych w Europie.  

Na ogólnie dostępnej stronie internetowej, można znaleźć dane dotyczące wydajności, efektywności  

energetycznej oraz etykiety energetyczne do urządzeń Toshiba typu split, jak również sprawdzić wydajność  

i pobór mocy urządzenia dla różnych temeperatur.

Już dziś Toshiba dostarcza urządzenia, które wyprzedzają aktualne rozporządzenia Unii Europejskiej  

dotyczące sezonowych wspóczynników efektywności energetycznej osiągając klasy energetyczne A+++.

Wydajność przy obciążeniu częściowym

Inwerterowa podwójna sprężarka rotacyjna Toshiba, wykorzystywana we wszystkich jednostkach 
inwerterowych, zapewnia niskie koszty energii elektrycznej już od wielu lat. Jednostki Toshiba są 
znane jako niezwykle wydajne przy pracy w stanie częściowego obciążenia (PART LOAD).

ecodesign.toshiba-airconditioning.eu



Krok w stronę wyeliminowania zanieczyszczeń oraz emisji CO2

Zwiększająca się emisja CO₂ oraz innych gazów cieplarnianych jest jedną z głównych trosk dotyczącą naszej planety.

Unia Europejska zadeklarowała redukcję emisji tych gazów o 20%, aby osiągnąć ten cel postanowiono zmniejszyć  

straty wynikające z dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła powietrze woda uważane są za odnawialną energię w porównaniu do systemów grzewczych opartych  

na paliwach kopalnych lub energii elektrycznej.

Uważane są obecnie jako idealne rozwiązanie do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Produkcja ciepła dla mieszkań przy wykorzystaniu gazu, oleju lub elektryczności przyczynia się do wzrostu emisji CO₂  

do atmosfery. Ponadto, tradycyjne systemy grzewcze są mniej wydajne, co wpływa na zwiększenie kosztów eksploatacji.

Estia - pompa ciepła powietrze woda Toshiba jest idealnym rozwiązaniem zwiększającym wydajność energetyczną 

(COP) przy wykorzystaniu powietrza jako źródła energii. To kompletny system zaprojektowany w celu zapewnienia 

odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach i dostarczenia ciepłej wody użytkowej, dodatkową korzyścią zaś jest 

możliwość klimatyzowania w cieplejszych porach roku.

Rok 2015 to wprowadzenie systemu pompy ciepła Estia Powerfull pozwalającej na osiągnięcie jeszcze wyższych 

parametrów ciepłej wody przy niższych temperaturach zewnętrznych.



POWIETRZE-WODA

POMPA CIEPŁA

ESTIA



fazy w 
jednostkach 

zewnętrznych

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MODUŁY HYDRAULICZNE ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Najlepsza sprawność energetyczna w swojej klasie - COP 4,88*

Z najlepszym COP w swojej klasie, pompy ciepła Estia dostarczają więcej ciepła przy mniejszym zużyciu energii.

Estia wykonana jest z elementów najwyższej jakości, które przyczyniają się do wyjątkowej energooszczędności.

Technologia inwerterowa pozwala na wyprodukowanie odpowiedniej ilości energii cieplnej wykorzystując do tego 

minimalną ilość energii elektrycznej.

Temperatura ciepłej wody jest również optymalizowana dzięki zaawansowanemu sterownikowi Toshiba i dostosowywana do 

temperatury zewnętrznej. W przypadku ocieplenia, pompa ciepła automatycznie zmniejsza temperaturę aby dopasować 

zapotrzebowanie do panujących warunków zewnętrznych. Ten sam układ logiczny pozwala również przewidywać 

wzrost zapotrzebowania na ciepło ze względu na pogorszenie warunków atmosferycznych; całkowity system zarządzania 

temperaturą gwarantuje najlepsze warunki komfortu.

Wszystkie te oszczędności mają pozytywny wpływ na indywidualny rachunek za energię oraz globalne ograniczenie 

emisji CO₂ do atmosfery.

*model HWS-1104H-E



POWIETRZE-WODA

POMPA CIEPŁA

ESTIA

Prostota instalacji
Szybki i łatwy montaż. Moduł hydrauliczny może być bezpiecznie instalowany w większości miejsc 

każdego domu. Nie ma konieczności stosowania kominów ani podpiwniczeń co ułatwia montaż. 

Kompaktowa jednostka zewnętrzna może być umiejscowiona gdziekolwiek na zewnątrz budynku 

lub na balkonie dzięki wydłużonym instalacjom.

Świadomi odpowiedzialności za Środowisko
Używając pomp ciepła Estia Toshiba wnosisz wkład w globalną redukcję emisji CO₂ do atmosfery 

oraz przyczyniasz się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych i innych nieodnawialnych źródeł 

energii. W przypadku konserwacji, całość czynnika chłodniczego R410A (nieniszczący warstwy 

ozonowej), może zostać bezpiecznie usunięta z instalacji dzięki wbudowanej pompie w jednostce 

zewnętrznej.

Jeden system, wiele zastosowań
Pompa ciepła Estia mogą być użyte w kombinacji z różnymi odbiornikami: istniejące grzejniki, 

ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory. Może być również połączona z istniejącymi 

systemami grzewczymi (kotłownie gazowe i olejowe) pełniąc funkcję nadrzędnego systemu 

sterowania.

Motywacja
Każdy kraj w Europie wprowadził lub jest w fazie promowania programów motywujących do 

instalowania systemów z wykorzystaniem pomp ciepła. Ograniczenie wzrostu rocznego zużycia 

energii stanowi podstawę dla przyznania dodatkowych dotacji lub odliczeń podatkowych, 

obliczanych na bazie nominalnego współczynnika COP. Instalacja pomp ciepła Estia z najwyższym 

nominalnym współczynnikiem COP i bardzo wysoką wartością współczynnika COP przy 

częściowym obciążeniu.

Właściwa temperatura we właściwym czasie
Estia może produkować wodę o różnych parametrach dla kilku zastosowań jednocześnie.

Pompy ciepła Estia firmy Toshiba pracują bez problemów przy niskich temperaturach zewnętrznych 

do -20°C w zimie i do 43°C w lato. System ma wbudowane unikalne zabezpieczenie anty 

zamrożeniowe. Dla krajów w którym panują niskie temperatury, proponuje się nowy zakres 

jednostek zewnętrznych (HWS-*** 4H8R-E) z dodatkową taśmą grzejną na tacce spustowej,  

aby nie dopuścić do gromadzenia się lodu w czasie ekstremalnych warunków klimatycznych.
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Jednostka zewnętrzna
Toshiba posiada długoletnie doświadczenie w produkcji pomp ciepła powietrze-powietrze. Tak samo 

niezawodna i wielokrotnie nagradzana technologia jest źródłem nowych pomp ciepła powietrze-woda, 

czyli przede wszystkim nowoczesna technologia inwerterowa oraz podwójna sprężarka rotacyjna DC.

Pompy ciepła są dostępne w wersji 1- i 3-fazowej o zakresie mocy do 16kW.

Moduł wewnętrzny
Wysokowydajny płytowy wymiennik ciepła otrzymuje optymalną ilość czynnika, aby wyprodukować 

ciepłą wodę o niskich lub średnich parametrach (20-55°C), a także zimną wodę (7-20°C). Dodatkowo 

nagrzewnica (3, 6 lub 9 kW jako opcja) wspomaga pracę urządzenia w skrajnych warunkach. Moduł 

hydrauliczny odpowiada za kontrolę temperatury wody i optymalną jej dystrybucję do odbiorników  

 ciepła i zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej
Zbiornik Estia ze stali nierdzewnej jest przystosowany do produkcji ciepłej wody użytkowej. Osiągi całego 

systemu są zoptymalizowane dzięki zintegrowanemu współosiowemu wymiennikowi ciepła, który używa 

ciepłej wody wyprodukowanej przez pompę ciepła. Zoptymalizowany układ kontroli, steruje grzałką 

elektryczną w przypadku dodatkowego zapotrzebowania. To rozwiązanie redukuje koszt eksploatacji oraz 

gwarantuje stały poziom temperatury ciepłej wody. Trzy wielkości zbiorników (150, 210 lub 300 litrów) 

spełnią oczekiwania wszystkich domowników.

Sterownik z programatorem tygodniowym
Kontroluje dystrybucją ciepłej wody pomiędzy 2 strefami a zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.

Wbudowany układ logiczny zbiera sygnały z czujników, reguluje temperaturę wody i optymalizuje 

zużycie prądu. Ponadto urządzenie posiada ochronę przeciwbakteryjną, która zapobiega rozwojowi 

bakterii w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Prosty w obsłudze przenośny sterownik, zainstalowany jest 

na module hydraulicznym. Dzięki dużemu i dokładnemu wyświetlaczowi użytkownik ma możliwość 

ustawienia wszystkich głównych parametrów, oraz skonfigurowania programu tygodniowego.

Dodatkowy sterownik, bezpośrednio powiązany z modułem hydraulicznym, może być umieszczony 

bezpośrednio w części mieszkalnej. Nowy sterownik przewodowy HWS-AMS11E pozwala na 

natychmiastowy dostęp do ustawień żądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu.



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
MODUŁY 
HYDRAULICZNE

ZBIORNIK CIEPŁEJ  
WODY UŻYTKOWEJ STEROWANIE

HWS-804H-E HWS-1104H-E
HWS-1104H8(R)-E
HWS-1404H-E
HWS-1404H8(R)-E
HWS-1604H8(R)-E
HWS-P804HR-E
HWS-P1104HR-E

HWS-(P)804XWHM3-E
HWS-(P)804XWHT6-E
HWS-(P)804XWHT9-E
HWS-(P)1404XWHM3-E
HWS-(P)1404XWHT6-E
HWS-(P)1404XWH79-E

HWS-1501CSHM3-E
HWS-2101CSHM3-E
HWS-3001CSHM3-E
HRS200
HRS300

PRZEWODOWE - HWS-AMS11E
Dodatkowy sterownik podłączony  
do modułu wewnętrznego odpowiada  
za regulację temperatury w pomieszczeniu 
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System Toshiba jest w stanie obsługiwać  

dwie niezależne strefy.

To rozwiązanie daje możliwość dostarczenia 

wody różnym odbiornikom w różnych 

temperaturach do 55°C.

Dwie niezależne strefy

ESTIA
POMPA CIEPŁA

ESTIA

To kompletny system zaprojektowany w celu zapewnienia odpowiedniej 
temperatury w pomieszczeniach i dostarczenia ciepłej wody użytkowej. 
Dodatkową korzyścią zaś jest możliwość klimatyzowania w cieplejszych  
porach roku.

Najlepsza sprawność energetyczna w swojej klasie - COP 4,88.

Pompy ciepła Estia mogą być użyte w kombinacji z różnymi odbiornikami: grzejniki, 
ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory oraz kotłownie gazowe i olejowe.

Ciepła woda użytkowa w zakresie od +40°C do +75°C.

System dostępny w wersji z zasilaniem jedno- lub trójfazowym.

2 modele w wersji Powerfull dla osiągnięcia wymaganych parametrów w jeszcze 
niższych temperaturach.

HWS | Ogrzewanie mieszkaniowe



HWS_XWH / HWS_H Wydajność

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA HWS- P804HR-E P1104HR-E 804H-E 1104H-E 1104H8-E 1404H-E 1404H8-E 1604H8-E

MODUŁ WEWNĘTRZNY HWS- P804XWH**-E P1104XWH**-E 804XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E

Nominalna wydajność ogrzewania kW HP 8,0 11,2 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0

Pobór mocy kW HP 1,68 2,30 1,79 2,30 2,34 3,11 3,16 3,72

COP W/W HP 4,76 4,88 4,46 4,88 4,80 4,50 4,44 4,30

Nominalna wydajność chłodnicza kW CO 6,0 10,0 6,0 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0

Pobór mocy kW CO 1,64 3,33 1,94 3,26 3,26 3,81 3,81 4,80

EER W/W CO 3,66 3,00 3,10 3,07 3,07 2,89 2,89 2,71

HWS_H Specy+kacja techniczna Pompa ciepła

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA HWS- P804HR-E P1104HR-E 804H-E 1104H-E 1104H8-E 1404H-E 1404H8-E 1604H8-E

Wymiary (WxSxG) mm 1340x900x320 1340x900x320 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Waga kg 92 92 63 92 93 92 93 93

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49 49 49 49 49 51 51 52

Poziom mocy akustycznej dB(A) 66 66 64 66 66 68 68 69

Typ sprężarki Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC Podwójna rotacyjna DC

Połączenia kielichowe (gaz - ciecz) 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"

Minimalna długość orurowania m 5 5 5 5 5 5 5 5

Maksymalna długość orurowania m 30 30 30 30 30 30 30 30

Maksymalna różnica wysokości m 30 30 30 30 30 30 30 30

Długość rurociągu bez doładowania m 30 30 30 30 30 30 30 30

Zakres pracy dla ogrzewania °C -25~25 -25~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25

Zakres pracy dla ciepłej wody użytkowej °C -25~43 -25~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Zakres pracy dla chłodzenia °C 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43

Moc grzałki tacy* W 75 75 - - 75 - 75 75

Zasilanie V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 380/400-3N-50 220~230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50

HWS_XWH Specy+kacja techniczna moduł wewnętrzny

MODUŁ WEWNĘTRZNY HWS- P804XWHM3-E P804XWHT6-E P804XWHT9-E P1104XWHM3-E P1104XWHT6-E P1104XWHT9-E 804XWHM3-E 804XWHT6-E 804XWHT9-E 1404XWHM3-E 1404XWHT6-E 1404XWHT9-E

Współpracuje z wielkościami 80 80 80 110 110 110 80 80 80 110-140-160 110-140-160 110-140-160

Temperatura wody wychodzącej
°C HP 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C

°C CO 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C

Wymiary (WxSxG) mm 925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

Waga Kg 49 49 49 52 52 52 50 50 50 52 52 52

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 27 27 27 29 29 29 27 27 27 29 29 29

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9

Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej V-ph-Hz 220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

Maksymalny prąd pracy A 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3

HWS_CSHM Specy+kacja techniczna zasobnik ciepłej wody

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E HRS200 HRS300

Pojemność litr 150 210 300 200 300

Maksymalna temperatura wody °C 75 75 75 95 95

Moc nagrzewnicy eklektycznej kW 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5

Zasilanie V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50

Wysokość mm 1 090 1 474 2 040 1298 1455

Średnica mm 550 550 550 600 680

Waga kg 31 41 60 143 170

Materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal emaliowana Stal emaliowana
 

Akcesoria

Nazwa modelu Opis Funkcje

TCB-PCIN3E Moduł sygnałów wyjściowych Sygnał sterowania kotła, sygnał alarmu, sygnał odszraniania, sygnał pracy sprężarki

TCB-PCMO3E Moduł sygnałów wejściowych Termostat zewnętrzny, sygnał alarmowy

HWS-AMS11E Sterownik przewodowy Dodatkowy sterownik pomieszczeniowy

 * Wszystkie parametry w katalogu podane w oparciu o następujące warunki:
Ogrzewanie: Temperatura ciepłej wody na wylocie: 35°C (ΔT 5°C). Temperatura zewnętrzna 7°C ts / 6°C tm. / Chłodzenie: Temperatura zimnej wody na wylocie: 7°C (ΔT 5°C). Temperatura zewnętrzna 35°C ts.
Pomiar ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m od jednostki zewnętrznej oraz 1,5 m od modułu hydraulicznego.

CO = tryb chłodzenia HP = tryb grzania
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