
nowość

Pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u.

KELLER HP 255 i 305
Pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. KELLER HP to jeden z najbardziej oszczędnych sposobów podgrzewania wody 
w gospodarstwie domowym. Urządzenie przy użyciu darmowej energii odnawialnej z powietrza jest wysokowydajne 
i ma niskie koszty eksploatacji. Jego wydajność może być trzy- lub czterokrotnie wyższa niż konwencjonalnych kotłów 
gazowych lub grzejników elektrycznych.

 O Przygotowanie c.w.u. przez odzyskiwanie ciepła z zasysanego powietrza przy zakresie jego temperatury -5°C do 43°C.

 O Zbiornik ze stali nierdzewnej oraz anoda magnezowa gwarantują wytrzymałość komponentów i zbiornika.

 O Wężownica c.w.u. zewnętrzna, aluminiowa.

 O Dodatkowa wężownica ze stali nierdzewnej dedykowana do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła (kolektora 
słonecznego lub kotła).

 O Na wyposażeniu elektryczna grzałka o mocy 1,6 kW.

 O Duże oszczędności energii elektrycznej – COP 4,16 wg normy EN 255-3 dla temperatury powietrza 20°C ogrzewanie 
wody 55°C.

 O Niezwykle intuicyjny w obsłudze dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED.

 O Opcjonalne zastosowanie: chłodzenie pomieszczeń, osuszanie (w pralniach, suszarniach itp.).

OPIS:



Pompa ciepła Keller HP 255 Pompa ciepła Keller HP 305

Kod towaru KEL 717151 KEL 717168

Napięcie znamionowe [V/Hz/ph] 220-240 / 50 / 1

Znamionowa moc grzewcza [kW] 2,02* (+1,6**)

Znamionowa moc elektryczna [kW] 0,7*(+1,6**)

COP wg normy EN 255-3 (A20W55) 4,16*

Moc grzałki elektrycznej [kW] 1,6

Czynnik chłodniczy R134a / 800 g

Poziom hałasu [dB (A)] 46

Przepływ powietrza [m³/h] 450

Maks. temperatura wody [°C] 70

Ciśnienie znamionowe [MPa] 0,6

Maksymalne ciśnienie pracy [MPa] 1,0

Pojemność zasobnika [l] 250 300

Średnica x wysokość [mm] ø640 x 1633 ø640 x 1845

Waga netto [kg] 100 110

Klasa energetyczna A

* Znamionowa moc grzewcza i moc elektryczna przy następujących warunkach: temperatura otoczenia 20°C, temperatura 
wody od 15°C do 55°C.

** Podane dla dodatkowej grzałki.

DANE TECHNICZNE:

SCHEMAT BUDOWy:

Wylot powietrz

Płytka

Silnik wentylatora

Parownik

Panel sterowania

Zbiornik wody

Elektroda magnezowa G3/4"

Pomocnicza grzałka elektryczna

Wlot powietrza

Osłona z tworzywa

Osłona z tworzywa
Rurki

Zawór czterodrożny

Elektryczny zawór rozprężny

Skrzynka przyłączeniowa

Element dekoracyjny 


