
Pro hydronické aplikace
Vodní výměník tepla, rozměry zmenšeny o 45 % (250 W × 2 a 500 W × 2). Ovládání 
a regulace pomocí dálkového časovače CZ-RTC2. Energeticky účinná regulace výkonu. 
Deskový výměník tepla z nerezové oceli s protimrazovou ochranou. Přepínání mezi vytápěním 
a chlazením.

Zaměřeno na technické parametry
· NOVÉ! Včetně čerpadla třídy A (jen u modelu N)
· Maximální vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vodním výměníkem: 170 m
· Možnost použít systémy s přímým (DX) výměníkem a vodním výměníkem tepla
· Výstupní teplota teplé vody 35 °C až 55 °C
· Výstupní teplota chlazené vody –15 °C až +15 °C
· Rozsah venkovních teplot v režimu chlazení: –10 °C až +43 °C
· Minimální venkovní teplota v režimu vytápění: –21 °C
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ECO G S VODNÍM VÝMĚNÍKEM TEPLA 
PRO VÝROBU CHLAZENÉ A TEPLÉ VODY

Dálkový ovladač 
s časovačem CZ-RTC4
Kompatibilní s Econavi

Hydrokit s čerpadlem třídy A* PAW-500WX2E5N PAW-710WX2E5N
Hydrokit bez čerpadla PAW-500WX2E5N2 PAW-710WX2E5N2
Nominální topný výkon 60,0 80,0
Topný výkon při teplotě +7 °C, teplota topné vody 35 °C kW 62,0 82,8
COP při teplotě +7 °C s teplotou topné vody 35 °C 1,48 1,34
Topný výkon při teplotě +7 °C, teplota topné vody 45 °C kW 60,0 76
COP při teplotě +7 °C s teplotou topné vody 45 °C 1,26 1,26
Topný výkon při teplotě –7 °C, teplota topné vody 35 °C kW 54,5 74,6
COP při teplotě –7 °C s teplotou topné vody 35 °C 1,09 0,77
Topný výkon při teplotě –15 °C, teplota topné vody 35 °C kW 59,2 77,4
COP při teplotě –15 °C s teplotou topné vody 35 °C 0,75 0,76
Třída účinnosti vytápění při 35 C a a

Jmenovitý chladicí výkon 50 67
Chladicí výkon při teplotě +35 °C, výstupní teplota 7 °C, vstupní teplota 12 °C kW 50 67
EER at +35°C, outlet tp 7°C, inlet tp 12°C 1,15 1,05
Rozměry V × Š × H mm 1 010 × 570 × 960 1 010 × 570 × 960
Hmotnost kg 145 180
Přípojka pro vodovodní potrubí Rp2 Maticový závit (50A) Rp2 Maticový závit (50A)
Průtok topné vody (∆T=5 K. 35°C) l/min 8,6 11,6
Výkon integrovaného elektrického ohřívače kW Není součástí Není součástí
Příkon kW 0,01 + (min. 0,19 / max. 0,31 pro vodní čerpadlo) 0,01 + (min. 0,17 / max. 0,31 pro vodní čerpadlo)
Maximální proud A 0,07 + (min. 0,88 / max. 1,37 pro vodní čerpadlo) 0,07 + (min. 0,85 / max. 1,37 pro vodní čerpadlo)
Venkovní jednotka U–20GE2E5 U-30GE2E5
Hladina akustického tlaku dB(A) 58 63
Rozměry / Čistá hmotnost V × Š × H mm / kg 2 273 × 1 650 × 1 000 / 780 2 273 × 2 026 × 1 000 / 840
Přípojky potrubí Kapalinové potrubí / Plynové potrubí palec (mm) 5/8 (15,88) / 1-1/8 (28,58) 3/4 (19,05) / 1 1/4 (31,75)
Rozsah délek potrubí / pro jmenovitý výkon Max. m 7 / 170 7 / 170
Rozdíl výšek (vstup/výstup) m 50 (větší vněj. prům) 35 (menší vněj. prům) 50 (větší vněj. prům) 35 (menší vněj. prům)
Provozní rozsah v topném módu Venkovní prostředí °C –21 — 15,5 –21 — 15,5

Výstupní teplota vody (při–2/–7/–15)² °C 35 — 55 35 — 55

Výpočet výkonu v souladu s podmínkami Eurovent.
Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m.

* PAW-500WX2E5N a PAW-710WX2E5N obsahuje čerpadlo s ovládáním napětí 0-10 V a volitelným IF.

Napevno zapojený dálkový 
ovladač CZ-RTC5
Kompatibilní s Econavi
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NOVINKY / PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY VRF


