
Synteza OZE: Pompy ciepła Rotenso Aquami
Monoblock

Rotenso Aquami Monoblock to pompy ciepła, w których
moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej,
zwartej obudowie urządzenia. Ułatwia i przyspiesza to
montaż pompy. Nie wymaga też przeznaczenia dodatkowego
miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku.

Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy pompy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jej elementów,
a interfejs użytkownika – prostą i szybką zmianę parametrów oraz ich monitoring w czasie
rzeczywistym. Nowoczesna konstrukcja Pomp Ciepła Rotenso i ich wysoka efektywność pracy
również w niskich temperaturach sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do ogrzewania domów,
sklepów, lokali usługowych i biur.

  
nominalna moc grzewcza ilość faz

6 1F

8 1F

10 1F

12 1F

14 1F

16 1F

12 3F

14 3F

16 3F
  



Poziom efektywności energetycznej: A+++ (35oC)
Pompy ciepła Rotenso Aquami Monoblock posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej
A+++ (dla temp. wody 35°C). Tak znakomite parametry pracy znacząco wpływają na niskie zużycie
energii elektrycznej.
  

Sterownik przewodowy z wbudowanym modułem WiFi
Ty sterujesz – On wykona. Rotenso Aquami Monoblock oferuje możliwość sterowania pompą zarówno
z poziomu sterownika przewodowego jak również z poziomu aplikacji mobilnej COMFORT HOME.
Niezależnie czy przebywasz w domu, czy też jesteś poza nim.
  

Jednowentylatorowa konstrukcja, duża wydajność, cicha praca
Jednowentylatorowa konstrukcja pompy, bioniczny wzór łopatek wentylatora, dwurotacyjna
sprężarka DC oraz nowa konstrukcja orurowania zapewniają wysoką wydajność Rotenso Aquami
przy minimalnej mocy akustycznej – tylko 35 dB (A; poziom 2 w trybie cichym).
  

Maksymalna temperatury wody zasilania to 65°C
Gdy wykorzystujesz pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń grzejnikami konieczna, jest możliwość
przygotowania wody do zasilania instalacji o wyższej temperaturze. Pompy Rotenso Aquami
umożliwiają przygotowanie wody nawet o temp. 65°C
  

Realizacja funkcji grzania przy -25°C
Pompy są przygotowane do sprawnej pracy nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych,
nawet do – 25°C.
Podczas mroźnej zimy gwarantują przygotowanie ciepłej wody do zasilania CO i CWU.
  



Maksymalny punkt COP 5,15
Parametr COP to stosunek uzyskanej mocy grzewczej do zużytej energii elektrycznej. Określa
on efektywność grzania pompy ciepła.
Pompy Aquami potrafią wytworzyć ponad pięciokrotnie więcej energii grzewczej w stosunku do
pobranej energii elektrycznej. 

5 lat Gwarancji
Wszystkie pompy ciepła są objęte, pełną 5-letnią gwarancją. Wysoka jakość wykonania pozwoli
Ci cieszyć się niezawodnością pompy przez długie lata.
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