
POMPA CIEPŁA MONOBLOK DO CWU QAHV-N560YA-HPB

Wysokotemperaturowa pompa ciepła na CO2 MITSUBISHI ELECTRIC QAHV-N560YA-HPB

Pompy ciepła QAHV skonstruowano specjalnie w celu przygotowywania dużych ilości CWU. W efekcie
świetnie nadają się do zastosowania w obiektach mieszkaniowych, a także komercyjnych
i przemysłowych, gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na CWU. Wyposażone w nowatorskie
rozwiązania Mitsubishi Electric urządzenia QAHV działają niezawodnie i z wysoką wydajnością grzewczą,
także w warunkach niskich temperatur zewnętrznych.

Główne cechy pompy QAHV

Zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego (CO2)
Wysoka sprawność (uzyskany COP 3,65*)
Zaopatrzenie w gorącą wodę do 90 ºC

Praca nawet w niskiej temperaturze do −25 º

* temperatura zewnętrzna 7 ºC, temperatura wlotowa wody 9 ºC, temperatura wylotowa wody 65 ºC

Wysoka energooszczędność dzięki zastosowaniu unikalnej technologii

W pompach ciepła QAHV zastosowany jest unikalny, śrubowo zwijany, spiralny schładzacz gazu firmy
Mitsubishi Electric. Trzy połączone rury czynnika chłodniczego są prowadzone jako spirala dookoła rury
wodnej w kształcie spirali, dzięki czemu uzyskiwane jest maksymalne przenoszenie ciepła. Spiralne
rowki w zwijanej rurze przyspieszają efekt turbulencji wody, jednocześnie redukując spadek ciśnienia
w wymienniku ciepła, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia sprawności.

Pompy ciepła QAHV, wyposażone w najnowsze inwerterowe sprężarki spiralne, mogą znacznie
zwiększyć roczną efektywność.



Dlaczego zastosowano CO2 (R744)?

Pompy serii QAHV wykorzystują CO2 (R744) jako naturalny czynnik chłodniczy. Nie wywołuje on
uszkodzeń warstwy ozonowej (ODP = 0)* i ma bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP = 1). Dzięki zastosowaniu tego naturalnego czynnika chłodniczego pompy QAHV mogą istotnie
przyczynić się do redukcji emisji CO2.

*ODP: potencjał niszczenia warstwy ozonowej, GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Ecodan jako system monoblok

Instalacja systemu monoblok jest maksymalnie uproszczona, biorąc pod uwagę jego część
klimatyzacyjną. Cały układ chłodniczy znajduje się bowiem w jednostce zewnętrznej wraz z płytowym
wymiennikiem ciepła. Co oznacza, że energia poprzez dobrze izolowaną instalację wodną (zasilanie
i powrót) z zewnątrz dostarczana jest do wnętrza budynku.



Dane techniczne


