
JEDNOZNAČNĚ NEJLEPŠÍ CESTA K ENERGII ZE VZDUCHU

  Nejvyšší výstupní teplota na trhu, až 70 °C
  Invertorová technologie
   Rychlá a snadná instalace. Za necelé dva dny  

vám tepelné čerpadlo naplno slouží.

   Nejúčinnější tepelné čerpadlo na trhu  
COP 4,61 (A2/W35 dle EN 14511)

   Přírodní chladivo R290 s téměř nulovým GWP  
nevyžaduje pravidelné kontroly a nezatěžuje přírodu.

Výhody tepelného čerpadla alpha innotec

Nejúčinnější  
tepelné čerpadlo v ČR

vzduch/voda LWDV

A+++



Váš instalační partner:

www.alpha-innotec.cz

alira LWDV
Typ Výkonová data Zařízení Třída

Venkovní
Tepelný výkon

A-7 / W35
Tepelný výkon  

A2 / W35
COP  

A2 / W35
CO₂
ekv.

Hladina akust. 
tlaku  max. 

(ve vzd. 1 m)

Plnicí 
množství 
chladiva

Hermet. 
uzavřeno

Rozměry 
Š x H x V Váha Vytápění

v kombinaci
s regulátorem

(A+++ až G)[kW] [kW] [t CO2] [dB(A)] [kg] [mm]  [kg]

LWDV 91-1/3 8,11 8,20 4,61 0,0 45 1,05 1320 x 505 x 930 141 A+++

* Vestavěné chlazení | Zařízení plněno přírodním chladivem R290, hodnota GWP 3 | Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511

alira LWDV

Varianty vnitřních modulů

Jak zvládají tepelná 
čerpadla vzduch–voda tuhou zimu?

Jsou tepelná čerpadla vzduch–voda hlučná?

Proč je alira LWDV  
nejúčinnější tepelné čerpadlo na trhu?

Tepelná čerpadla alpha innotec vzduch–voda s přehledem 
zvládají mrazy až praští. Vytopí váš dům „na tričko“ i při 
-20 °C.

Tepelná čerpadla alpha innotec vzduch–voda jsou nejtiš-
šími čerpadly na trhu. Jsou jen o trochu hlasitější než led-
nička, tedy 45 dB v odstupu 1 m.

Dosud nejúčinnější tepelné čerpadlo alira LWDV využívá 
invertorovou technologii. Schopnost plynulé změny výkonu 
je optimální při kolísající potřebě tepla, kdy LWDV dosahuje 
nejvyšší celoroční topný faktor 4,61 COP.

   Nejúčinnější tepelné čerpadlo na trhu  

COP 4,61  (A2/W35 dle EN 14511)

  Nejvyšší výstupní teplota na trhu, až 70 °C

  Invertorová technologie

   Řešení vytápění a ohřevu vody v jednom systému. 

   20 let zkušeností s propanovým chladivem

   Servisní zásahy přímo od výrobce

   Záruka 5 let

Hydraulická věž HTD

Hydraulický modul HMD  
+ bojler WWS 303
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