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Alpha-InnoTec prezentuje NOWO  – pomp  ciep a

powietrze/woda z rewersem LW 140A/RX. 

Czego  takiego jeszcze nie by o! Ogrzewanie i ch odzenie 

powietrzem dzi ki jednej pompie ciep a. To ma sens. W zimie 

urz dzenie skutecznie ogrzewa, latem przyjemnie ch odzi. 

Pompy ciep a powietrze/woda pod wzgl dem 

kosztów inwestycyjnych s  najkorzystniejszym 

rozwi zaniem w stosunku do pozosta ych typów 

pomp ciep a. Powietrze jako dolne ród o istnieje 

wsz dzie i mo e by  wykorzystywane bez wi k-

szych nak adów. Równie  pod wzgl dem energe-

tycznym pompy powietrzne nie pozostaj  w tyle: 

osi gaj  bowiem wydajno ci zbli one do pomp 

ciep a typu glikol/woda.

Pompa ciep a LW 140A/RX do ustawienia ze-

wn trznego o mocy grzewczej 14 kW 

i wspó czynniku wydajno ci COP 3,5 przy pa-

rametrach A2/W35, pracuje do temperatury ze-

wn trznej -20°C. Ponadto mo e osi gn  wy-

sok  temperatur  wody c.o. na zasilaniu – do 

60°C. Ch odzenie mo liwe jest do temperatury 

zewn trznej +40°C i rozprowadzane jest syste-

mem pod ogowym, ciennym lub poprzez kli-

makonwektory. Prze czanie trybu ogrzewania 

na tryb ch odzenia odbywa si  automatycznie.

LW 140A/RX  to pompa ciep a o nowoczesnym 

wygl dzie podwy szaj ca dodatkowo estety-

k  otoczenia domu, a poniewa  jest ustawiona 

na zewn trz u ytkownik nie musi przeznacza

dodatkowo miejsca na ustawienie  urz dze-

nia grzewczego wewn trz domu. Pompa cie-

p a wyposa ona jest w umieszczany wewn trz 

budynku nowoczesny regulator Luxtronik II 

(w który zaopatrzono wszystkie pompy ciep a

Alpha-InnoTec). Regulator automatycznie roz-

poznaje typ pompy ciep a i przejmuje sterowa-

nie ca  instalacj  z pomp  ciep a, przygotowy-

waniem c.w.u i ogrzewaniem oraz ch odzeniem. 

Umo liwia równie  sterowanie dodatkowymi 

ród ami ciep a, w tym instalacj  solarn . Panel 

sterowania wyposa ony jest w port USB z mo -

liwo ci  pod czenia pami ci zewn trznej, dzi -

ki któremu mo na zapisywa  zarówno ustawie-

nie regulatora, jak i przebieg pracy pompy ciep a. 

Dodatkowe mo liwo ci, takie jak kontrola pracy 

i sterowanie instalacj  z dowolnego miejsca za 

pomoc  przegl darki internetowej to kolejne 

funkcje, które powoduj , e regulator Luxtronik 

II jest regulatorem na miar  XXI wieku. 

Za oryginaln  stylistyk  obudowy, wykorzystan

równie  przy pompie ciep a LW 140A/RX, firma 

Alpha-InnoTec otrzyma a nagrod  Design-Plus 

podczas tegorocznych targów we Frankfurcie. 

Obudowa urz dzenia wykonana jest z wysoko-

warto ciowego, anodyzowanego aluminium. 

W ten sposób urz dzenie jest chronione przed ko-

rozj  i warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo 

aluminium wa y oko o dwa razy mniej ni  stal, 

co zmniejsza wydatek energetyczny na transport 

i u atwia przenoszenie na miejscu inwestycji.

Teraz instalacja ogrzewania i ch odzenia dzi -

ki naszej pompie ciep a LW 140A/RX jest jeszcze 

prostsza i ta sza!

Powietrzna pompa ciep a
ALPHA-INNOTEC z rewersem
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