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COP līdz 4,78

DABĪGS
AUKSTUMAĢENTS

R290
PROPĀNS

MŪSDIENĪGS

siltumsūknis
Augstākā
kvalitāte
Augsta kvalitāte ir neatgriezeniski iekļauta HKS

LAZAR uzņēmuma filozofijā visos posmos: sākot
no dizaina, beidzot ar ražošanu un beidzot ar apkalpošanu.
Tikai labākās komponentes no
cienījamiem ražotājiem
Kvalitātes kontrole katrā ražošanas posmā.
Rūpnīcas serviss visā Polijā.

Oriģināls dizains
Vairākas mājokļu iespējas.
Plašs apdares materiālu klāsts: eksotisks koks,
kompozītmateriāls, polikarbonāts, arhitektoniskais betons.
Iespēja mainīt āra bloka izskatu.

Komforts
Viena no uzņēmuma HKS LAZAR prioritātēm
ir rūpēties par pilnīgu klientu apmierinātību.
Apkure bez apkopes.
Ļoti kluss.
Interneta pakalpojums.
Krāsains skārienekrāns.
Kaskādē var darbināt vairākus siltumsūkņus.
Divi apkures loki standartaprīkojumā,
iespēja pagarināt ar citu.
Iespēja uzstādīt bezvadu istabas paneli.
Karstā ūdens cirkulācija.

Saglabāšana
Ļoti augsts COP līdz 4,78.
Nav reģistrācijas un nav maksas par
gāzes emisiju*.
Plašs darbu klāsts - ierobežota nepieciešamība izmantot papildu siltuma
avotus.
Uzstādīšana bez dzesēšanas kvalifikācijas*.
Nedēļas grafiki.
Laika apstākļu kontrole.

Dabīgais
dzesētājs R290
(propāns)
Rūpes par dabisko vidi ir viena no HKS LAZAR misijas prioritātēm, tāpēc mūsu siltumsūkņi darbojas
ar dabisko dzesētāju R290 (propānu). Šī gāze ir
neitrāla pret ozona slāni un tai ir nenozīmīgs
globālās sasilšanas potenciāls GWP = 3 (salīdzinājumam - populārākā dzesētāja R410A GWP

DABĪGS
AUKSTU MAĢENTS

PROPĀNS

ir 2088). Tas neapšaubāmi ir liels atvieglojums
mūsu videi.
Tomēr lietotājiem būs arī noderīgi, ja siltumsūknis darbojas ar R290. Nav pienākuma reģistrēt šāda veida aprīkojumu
un maksāt nodevas par emisijām*. R290 zaudējumu papildināšana ir daudz lētāka, ņemot vērā straujo f-gāzes cenu pieaugumu, kas saistīts ar pakāpeniskiem ierobežojumiem to ražošanā
un lietošanā.Tomēr galvenokārt nav bažu par nepieciešamību
izņemt mūsu sūkni no lietošanas, kā tas var būt gadījumā,
ja sūkņi darbojas ar fluorētām gāzēm (ph-gāzes, piemēram,
R410A).

Ekoloģija
Apkure bez emisijas.
Atjaunojams siltuma avots.
R290 gāze ar nulles ozona noārdīšanās potenciālu (ODP = 0) un ļoti zemu
globālās sasilšanas potenciālu (GWP = 3).

* - atkarīgs no vietējiem likumiem

Unikāls
dizains

AWC

AWI

Antracīts |
Kompozītmateriāls

Antracīts | Iroko
eksotiskais koks

AS

AA

Antracīts | Sudrabs

Antracīts | Antracīts

AC
Antracīts | Arhitektūras
betons

GC
Pelēks | Arhitektūras
betons

GWC

GWI

Pelēks |

Pelēks | Iroko
eksotiskais koks

Kompozītmateriāls

GS

GG

Pelēks | Sudrabs

Pelēks | Pelēks

siltumsūknis

HT 10
Modulis ar
sildītāju
Siltumsūknis HT10 ar

ūdens vai glikola

sistēmas iekšējo moduli sastāv no āra vienības, iekštelpu vienības un sakaru kabeļa.

Jauda:

11,5 kW - 22,2 kW
Ūdens sasilšana līdz 62ºC
Gaisa izmantošana apkurei
Augsta veiktspēja
Dabīgs dzesētājs - R 290
Strādājiet līdz -25ºC

Siltumsūknis HT10 standarta aprīkojumā ir aprīkots ar uzlabotu ecoNET300 sakaru moduli, kas
ļauj sūkni attāli vadīt, apkalpot, apskatīt parametru
izmaiņu vēsturi un nosūtīt e-pasta ziņojumus ar
trauksmēm.

Augsts COP līdz 4,78
Iekštelpu modulis ar sildītāju

Iekšējā moduļa pabeigšana:

Augsta apkures jauda

kontrolieris, uzstādīšana, elektriskais sildītājs.

Papildu siltuma avota darbības ierobežošana
Iztvaicētājs ar palielinātu virsmu

SCOP
3,899

DABĪGS
AUKSTUMAĢENTS

R290
PROPĀNS

Āra iekārta ir monobloka apkures sūknis, kas izgatavots no augstākās kvalitātes sastāvdaļām,
un moderna saldēšanas sistēma, kas ražota saskaņā ar COCH moduļa A2 akreditāciju, kas garantē augstāko kvalitāti un drošību.

Iekštelpu blokā ir kontrolieris, kas lietotājam
sniedz daudzas iespējas, elektrisko uzstādīšanu
un papildu elektrisko sildītāju.

Vadības

Vienības ir savienotas, izmantojot komplektācijā

modulis ar

iekļauto sakaru kabeli un hidraulisko sistēmu.

sildītāju

O1

O2
T1

PC

Siltumsūknis

TB

Bufera temperatūras sensors

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Iekštelpu modulis ar sildītāju
IZPLATĪTĀJS

Sildītāji

O1

Apkures loks 1

O2

Apkures loks 2

PO1

Galvenā avota sūknis

PO2

Cirkulācijas sūknis 2

PO3

Cirkulācijas sūknis 3

ZT

Trīsceļu vārsts

ZC

Karstā ūdens tvertne

ZB1/ZB2

PO3

Apkures loku temperatūras sensors

Siltuma buferis

ZM1

PO2

Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

B1

ZW1, ZW2

T2

Pretvārsts

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Sajaukšanas vārsts 1
Drošības ventilis

ZM1

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Karstā ūdens ķēde
Aukstā ūdens ķēde

siltumsūknis

HT 10
Smart
modulis
HT10 siltumsūknis ar viedo iekštelpu moduli

ūdens vai glikola ķēdei. Šajā konfigurācijā
HT10 siltumsūknis sastāv no āra vienības, Smart
iekštelpu vienības un sakaru kabeļa.

Jauda:

11,5 kW - 22,2 kW
Ūdens sasilšana līdz 62ºC
Gaisa izmantošana apkurei
Augsta veiktspēja
Dabīgs dzesētājs - R 290
Strādājiet līdz -25ºC

Siltumsūknis HT10 standartaprīkojumā ir aprīkots
ar uzlabotu ecoNET300 sakaru moduli, kas ļauj
sūkni attāli vadīt, apkalpot, apskatīt parametru
izmaiņu vēsturi un nosūtīt e-pasta ziņojumus ar
trauksmēm.

Augsts COP līdz 4,78
Vieds iekštelpu modulis
Augsta apkures jauda

Smart iekštelpu
moduļa pabeigšana:
regulators, uzstādīšana, elektriskais sildītājs,

Papildu siltuma avota darbības ierobežošana
Iztvaicētājs ar palielinātu virsmu

SCOP
3,899

CH/karstā ūdens pārslēgšanas vārsts,
cirkulācijas sūknis.

DABĪGS
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Āra iekārta ir monobloka apkures sūknis, kas izgatavots no augstākās kvalitātes sastāvdaļām,
un moderna dzesēšanas sistēma, kas ražota
saskaņā ar COCH moduļa A2 akreditāciju, kas
garantē visaugstāko kvalitāti un drošību.
Iekštelpu blokā

Smart ir regulators, kas lieto-

tājam sniedz daudz iespēju, elektroinstalāciju,
papildu elektrisko sildītāju un hidraulisko sistēmu ar CH/DHW pārslēgšanas vārstu.

Smart

Vienības ir savienotas, izmantojot komplektāci-

vadības

jā iekļauto sakaru kabeli un hidraulisko sistēmu.

modulis

O1

O2
T1

PC

Siltumsūknis

G1

Sildītājs

B1

Siltuma buferis

O1

Apkures loks 1

O2

Apkures loks 2

TB

Bufera temperatūras sensors

TCWU
T1, T2

T2

PO2

TCWU

Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

PO3

IZPLATĪTĀJS

ZC

Apkures loka temperatūras sensors

HK2

Smart iekštelpu modulis

P02

Cirkulācijas sūknis 2

P03

Cirkulācijas sūknis 3

ZC

Karstā ūdens tvertne

ZM1

Sajaukšanas vārsts 1

ZB1

Drošības ventilis

G1

PC

HK2

B1

TB

Karstā ūdens ķēde
ZB1

Aukstā ūdens ķēde

ZM1

siltumsūknis

HT 10
SmartSplit

antifrīzu modulis
Siltumsūknis HT10 ar iekšējo moduli SmartSplit

ūdens / glikola ķēdei sastāv no āra vienības,
SmartSplit iekštelpu vienības un sakaru kabeļa.

Jauda:

11,5 kW - 22,2 kW
Ūdens sasilšana līdz 62ºC
Gaisa izmantošana apkurei
Siltumsūknis HT10 standarta aprīkojumā ir aprīkots ar uzlabotu ecoNET300 sakaru moduli, kas
ļauj sūkni attāli vadīt, apkalpot, apskatīt parametru
izmaiņu vēsturi un nosūtīt e-pasta ziņojumus ar
trauksmēm.

Augsta veiktspēja
Dabīgs dzesētājs - R 290
Strādājiet līdz -25ºC

SmartSplit iekštelpu
moduļa pabeigšana:

SmartSplit iekštelpu modulis
Iztvaicētājs ar palielinātu virsmu

kontrolieris, uzstādīšana, elektriskais sildītājs,

Augsta apkures jauda
Papildu

siltuma

avota

Augsts COP līdz 4,78

SCOP
3,899

CH/karstā ūdens pārslēgšanas vārsts, plākšņu
darbības

ierobežošana

siltummainis, CH cirkulācijas sūknis, PC cirkulācijas sūknis, glikola cirkulācijas izplešanās
trauks.

DABĪGS
AUKSTUMAĢENTS

R290
PROPĀNS

Āra iekārta ir monobloka apkures sūknis, kas izgatavots no augstākās kvalitātes sastāvdaļām,
un moderna saldēšanas sistēma, kas ražota saskaņā ar COCH moduļa A2 akreditāciju, kas garantē augstāko kvalitāti un drošību.
Iekštelpu blokā

SmartSplit

ir uzstādīts

kontrolieris, kas lietotājam sniedz daudzas iespējas, elektrisko instalāciju, papildu elektrisko
sildītāju, CH/DH pārslēgšanas vārstu un hidraulisko sistēmu, kas atdala ārējo un iekšējo instalāciju. Rezultātā instalāciju ārpus ēkas var piepildīt ar glikolu, lai pasargātu to no sasalšanas,
savukārt instalāciju ēkas iekšpusē var piepildīt

Pret sasalšanas vadības
modulis

ar ūdeni.
Vienības ir savienotas, izmantojot komplektācijā iekļauto sakaru kabeli un hidraulisko sistēmu.

SmartSplit
O1

O2
T1

PC

Siltumsūknis

G1

Sildītājs

B1

Siltuma buferis

O1

Apkures loks 1

O2

Apkures loks 2

TB

Bufera temperatūras sensors

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

IZPLATĪTĀJS
Z1

ZC

Apkures loka temperatūras sensors

HK2

Smart Split iekštelpu modulis

PO2

Cirkulācijas sūknis 2

PO3

Cirkulācijas sūknis 3

ZC

T2

Karstā ūdens tvertne

ZM1

Sajaukšanas vārsts 1

ZB1

Drošības ventilis

G1

PC

HK2

B1

TB

Karstā ūdens ķēde
ZB1

Aukstā ūdens ķēde
Glikols

ZM1

Produkta
karte
Īpaši piesardzības pasākumi, montējot, uzstādot vai uzturot siltumsūkni.
Ievērojiet visas ierīces lietošanas instrukcijā norādītās montāžas, uzstādīšanas un apkopes prasības.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

JAUDA / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

JAUDA / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

JAUDA / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

JAUDA / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

JAUDA / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

JAUDA / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

JĀ

JĀ

JĀ

JĀ

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Maks. plūsmas temperatūra:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Dzesēšanas šķidruma daudzums:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Sakaru kabelis:
Darba temp. diapazons:

Jauda:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Svars:

180kg

180kg

185kg

190kg

Izmēri:

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

JĀ

JĀ

JĀ

JĀ

Hidrauliskais savienojums:
Iekštelpu modulis ar 2-9 kW
plūsmas sildītāju:
Smart iekštelpu modulis:

*

SmartSplit iekštelpu modulis:

Īpaši piesardzības pasākumi siltumsūkņa montāžā, uzstādīšanā
vai apkopē: Ievērojiet visas montāžas, uzstādīšanas un apkopes
prasības, kas norādītas iekārtas
rokasgrāmatā.

*-

atkarībā no siltumsūkņa modeļa

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE
JAUDA [VĒSS KLIMATS]
JAUDA [MĒRENS KLIMATS]
JAUDA [SILTS KLIMATS]
ηs [VĒSS KLIMATS]
ηs [MĒRENS KLIMATS]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [SILTS KLIMATS]
Qhe [VĒSS KLIMATS]
Qhe [MĒRENS KLIMATS]
Qhe [SILTS KLIMATS]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Tvertnes
tvertnes

buferis
bez spoles
Tos izmanto enerģijas uzkrāšanai. Poliuretāna putu izolācija,
mākslīgās ādas apvalks.

Īpaši piesardzības pasākumi bufera tvertnes montāžā, uzstādīšanā
vai apkopē: Ievērojiet visas ierīces
lietošanas instrukcijā norādītās
montāžas, uzstādīšanas un apkopes prasības.

NOMINĀLĀ JAUDA
TVERTNES MAKS. TEMPERATŪRA
UN DARBA SPIEDIENS
IZOLĀCIJA
SVARS
ENERĢIJAS KLASE

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Noņemams
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

tvertnes

Higiēnisks karstais ūdens
Tos izmanto enerģijas uzkrāšanai un karstā ūdens ražošanai, izmantojot
gofrētu nerūsējošā tērauda spoli. Poliuretāna putu izolācija, mākslīgās
ādas apvalks.

NOMINĀLĀ JAUDA
SPIRO SPOLE - VIRSMA
SPIRO SPOLE - JAUDA
SPIRO SPOLES MAKS. TEMP.
UN DARBA SPIEDIENS
TVERTNES MAKS. TEMPERATŪRA
UN DARBA SPIEDIENS
IZOLĀCIJA
SVARS

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

IZVĒLES ELEKTRISKAIS SILDĪTĀJS
ENERĢIJAS KLASE

126

Noņemams
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
NOMINĀLĀ JAUDA
SPIRO SPOLE - VIRSMA
SPIRO SPOLE - JAUDA
APAKŠĒJĀ SPOLE - VIRSMA
ZEMĀKA SPOLE - JAUDA
SPIRO SPOLES MAKSIMĀLĀ
TEMPERATŪRA UN DARBA SPIEDIENS
SPOLES MAKSIMĀLĀ TEMPERATŪRA
UN DARBA SPIEDIENS
TVERTNES MAKSIMĀLĀ TEMPERATŪRA
UN DARBA SPIEDIENS
IZOLĀCIJA
SVARS
IZVĒLES ELEKTRISKAIS SILDĪTĀJS
ENERĢIJAS KLASE

Īpaši piesardzības pasākumi sanitārā ūdens sildītāja montāžā, uzstādīšanā vai apkopē: Ievērojiet
visas montāžas, uzstādīšanas un apkopes prasības, kas norādītas ierīces lietošanas pamācībā.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Noņemams
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Izplatītāji un sūkņu
grupas
sūkņu grupa ar sajaukšanu
MIX 3D
sūkņu grupa bez sajaukšanas

sūkņu grupa
ar sajaukšanu

MIX 3D

Tas atvieglo un paātrina apkures sistēmas darbību, precīzi regulē pieplūdes temperatūru, ietver
cirkulācijas sūkni, sajaukšanas vārstu ar izpildme-

izplatītājs

hānismu, kas viss ir iebūvēts estētiskā izolācijā.

sūkņu grupa

bez sajaukšanas
Tas ir paredzēts, lai sūknētu vidi apkures iekārtā, atvieglo uzstādīšanu, ietver cirkulācijas sūkni,
viss iebūvēts estētiskā izolācijā.

izplatītājs

2 vai 3
ķēdes

Tas atvieglo sūkņu grupu montāžu, ietaupa laiku,
vietu un uzstādīšanas izmaksas. Izgatavots no tērauda ar neto polipropilēna izolāciju siltuma zudumu ierobežošanai.

MŪSDIENU

atveseļošanās
Izmantojiet atstarpi
Pateicoties kompaktajam dizainam un mazajiem izmēriem, tas lieliski
iekļausies neattīstītajās, šaurajās bēniņu telpās.

Savietojams ar
HT10 siltumsūkni

Esi
kontrolē

Viens kontroliera panelis

Vadības moduļa vienkāršība, skārien-

Kopējā iekštelpu iestatītā temperatūra

paneļa ērta lietošana un iespēja izman-

Automātiska darbības režīmu savietojamība

tot mobilo lietojumprogrammu padara
mūsu ierīci lietotājam draudzīgu.

Kopēja interneta sistēma

Augsta efektivitāte

Rūpēties par klimatu

Jaunie siltummaiņi saglabā apmaiņas efektivitāti 90%,

Vēsos vasaras vakaros varat droši apiet siltummaini un

kas samazina gada apkures izmaksas par 30%.

baudīt vēsu, tīru gaisu ēkā.

Balanss ir pamats

Mēs nebaidāmies no sala

Inovatīvā gaisa plūsmas kontroles sistēma ļauj palielināt

Kad ārējā temperatūra ir zemāka par sasalšanas līmeni,

sistēmas efektivitāti līdz 30%. Ventilatori pielāgo ātrumu

sasalstošais mitrums bloķē gaisa plūsmu. AR 10, kas aprī-

pašreizējiem darbības apstākļiem, saglabājot līdzsvarotu

kots ar antifrīzu sistēmu, nodrošina līdzsvarotu ventilāci-

pieplūdes un izplūdes gaisa plūsmu līdzsvaru.

ju neatkarīgi no laika apstākļiem.

Aizmirstiet par viņu

Sajūtiet svaigumu

Skaņas avots tiek nomākts vietā, kur tas rodas, kas pa-

Divpakāpju M5 klases filtri ļauj iegūt par 40% augstāku

dara mūsu gaisa apstrādes iekārtas klusas un efektīvas.

filtrētā gaisa kvalitāti salīdzinājumā ar standarta G3 un

Izolācijas tehnoloģija, kurā slēgtas šūnas, ūdensizturīgas

G4 klases kasetnēm. Faktiskā netīro filtru sistēma parā-

putas darbojas arī kā siltuma un akustiskā izolācija. Atklā-

da, kad jāmaina filtri.

tā virsma absorbē skaņas vilni un novērš tā atstarošanu.

Instalācijas
piemēra
diagramma:

REKUPERATORS

AR 10
Mūsdienu AR 10
kliedē šaubas!
Pateicoties kompaktajam

dizainam un mazajiem izmēriem , tas lieliski iekļausies neattīstītās, šaurās bēniņu telpās. Inovatīvā gaisa plūsmas kontroles sistēma ļauj palielināt sistēmas efektivitāti līdz 30%.

Gaisa plūsma

305 m3 / h (100 Pa)

Maks. siltuma atgūšanas efektivitāte

95,00 %

Vidējā gada atgūšanas efektivitāte

90,00 %

Skaņas jaudas līmenis
ar maksimālu efektivitāti

52 dB
Recair ar paaugstinātu efektivitāti,
100% pretstrāva

Siltummainis
Ventilatori

Centrbēdze ar EC motoriem

Filtri

Orvat filtru klase M5

Jauda

230 V / 50 Hz

Maksimālā ierīces patērētā strāva

5,9 A

Izmēri

1122 / 556 / 735 mm

Svars

65 kg

Savienojuma sprauslas

200 mm

Darba temperatūra

ĪEP – īpatnējais enerģijas
patēriņš [kwh/m2/gadā]:
ĪEP klase:

Deklarētais ierīces tips:
Piedziņas tips:
Siltuma atgūšanas sistēmas tips:
Siltuma atgūšanas siltuma efektivitāte [%]:
Gaisa plūsmas ātrums [m3/h]:
Maksimālais ventilatora enerģijas patēriņš [W]:
Skaņas jaudas līmenis [dB(A)]:

+0 do +45ºC

vēss
-71,82

mērens
-35,63

silts
-12,27

A+

A

E

GEP – gada elektroenerģijas
patēriņš [kWh/gadā]:

vēss
890

mērens
445

silts
400

GAI – gada apkures
ietaupījums [kWh/gadā]:

8850

4540

2060

Divvirzienu
Plūsmas ātruma atsauces vērtība [m3/h]:
Ventilatora ātruma regulēšana bez pakāpēm
Diferenciālā spiediena atsauces vērtība [Pa]:
Diafragmas
Vienības enerģijas patēriņš [W(m3/h)]:
88%
Kontroles tipa koeficients un kontroles tips:
307
Deklarētie maksimālie iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficienti [%]:
100
Vizuālā brīdinājuma atrašanās vieta un apraksts. gaisa filtrs:
50
Vietne ar montāžas instrukcijām:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Iekšējais 2,1%, Ārējais 1,9%
Vadības panelis
www.hkslazar.lv

Rekuperācijas iekārtas
diagramma:

Mēs radām drošus,
ekonomiskus un ekoloģiskus produktus
WWW.HKSLAZAR.LV

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123
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+48 32 47 51 960
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MŪSDIENU

siltumsūknis

