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OD 6 DO 10 kW

(1) Dodatkowy przeka!nik mocy grza"ki 6 kW.
(2) Certyfikat HP Keymark. 
(3)  Poziom nat#$enia akustycznego mierzony w odleg"o%ci 1 m od urz&dzenia, na

wysoko%ci 1,5 m od pod"o$a. 
(4)  Przekroje kabli oraz stopnie ochrony dla bezpieczników ró$nicowych

podano jedynie w celach informacyjnych. Ich w"a%ciwe dobranie zale$y od
indywidualnych uwarunkowa' danej instalacji elektrycznej. 

(5)   Poziom nat#$enia akustycznego mierzony w odleg"o%ci 5 m od urz&dzenia, na
wysoko%ci 1,5 m od pod"o$a.

Wszystkie informacje dotycz&ce wydajno%ci energetycznej 
znajdziesz w instrukcji do pobrania na naszej stronie internetowej 
www.atlantic-polska.pl
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Czynnik ch!odniczy R32 R32 R32
&+$5$.7(5<67<.$�2*5=(:$1,$�,�:<'$-12ÿÁ
.ODVD�HQHUJHW\F]QD���RJU]HZDQLH����o&���o&� � $����$�� $����$�� $����$��
Wydajno"# cieplna (35°C/55°C)(2) kW 6/5 7/� 9/�
Roczne zu$ycie energii - ogrzewanie (35°C/55°C) kWh 2���/33�� ����/���� ����/5���
6H]RQRZD�HIHNW\ZQRĀÂ�HQHUJHW\F]QD���RJU]HZDQLH����o&���o&�(2) � ������� ������� �����������
Sezonowa efektywno"# energetyczna - ogrzewanie (35°C/55°C) z sond% zewn&trzn% % 1��/13� 1�7/13� 1�����1����
Poziom ha!asu (jednostka wewn&trzna/zewn&trzna)(2) dB 4�/�� 4�/6� 4�/6�
&+$5$.7(5<67<.$�,�:<'$-12ÿÁ�(&6
Deklarowany profil obci%$enia zasobnika c.w.u.(2) - L L L
.ODVD�HQHUJHW\F]QD�]DVREQLND�F�Z�X� - $� $� $� 
Roczne zu$ycie energii zasobnika c.w.u. kWh ��� ��� ���
:\GDMQRĀÂ�HQHUJHW\F]QD�(&6(2) % 13� 13� 13�
&+$5$.7(5<67<.$�*é�:1$
SCOP (35°C/55°C) 4��2/3,�7 4,�/3,�� �,�5/�,�0

kW 5��0 7���� ��,�0
4��� 4��2 4,��

kW 5��0 5��� ���0
kW 1,�4 2��� ����

2,�� 2,�� 2,��
kW 5,�� �,�� ����

3,�� 3,�� 3,��
kW ���� 5,�� ����

2,�� 2,2� 2,��
kW �,�0 �,�0 ����0

2,�� 2,�� 2,�5
kW �,�5 5,�0 �����

1,�5 1,�6 ����
kW 3 3 3

dB 3� 3� ��
kg 13�/33� 13�/33� 13�/33�

L 8 8 8
L 190 190 190

kW 1,60 1,60 1,60
Vtal emaliowana

h/min 1h36 1h36 1h36
°C 52,5 52,5 52,5
- 3,26 3,26 3,26
L 243 243 243

cal 1 1
°C -20/+35 -20/+35 -20/+35

V/Hz 230/50 230/50 230/50
W � � �
A 16 16 16

mm' 3G1,�� 3G1,5 3G1,5
A 16 16 16

mm' 3G1,5 3G1,5 3G1,5

dB �� �� ��
kg �� �� ��

cal 1/2 1/2 ���
cal 1/4 1/4 ���
g 970 1020 1���
t ���� ���� ����
m 3/30 3/30 �/30
m 20 20 20
m 15 15 ��

g/m 25 25 ��

V/Hz 230/50 230/50 230/50
W �� �� ��
A 6,3 8,1 10,9
A �1� �1� ��18
A 16 20 �2

mm2 3G1,5 3G2,5 3G���
mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Moc grzewcza � +7°C/+35°C - ogrzewanie pod!ogowe
COP +7°C/35°C - ogrzewanie pod!ogowe
Moc grzewcza  �-7°C/+35°C - ogrzewanie pod!ogowe
Moc pobierania -7°C/+35°C - ogrzewanie pod!ogowe
COP -7°C/+35°C - ogrzewanie pod!ogowe
Moc grzewcza  +7°C/+45°C - grzejniki
COP +7°C/+45°C - grzejniki
Moc grzewcza  -7°C/+45°C - grzejniki
COP -7°C/+45°C - grzejniki
Moc grzewcza  +7°C/+55°C - grzejniki
COP +7°C/+55°C - grzejniki
Moc grzewcza  -7°C/+55°C - grzejniki
COP -7°C/+55°C - grzejniki
Moc grza!ki elektrycznej(1)

-('1267.$�:(:1Ï75=1$
Poziom ha!asu(5)

Masa w!asna/z wod%
&+$5$.7(5<67<.$�+<'5$8/,&=$
Pojemno"# naczynia wzbiorczego
Pojemno"# zbiornika c.w.u.
Wsparcie elektryczne zasobnika c.w.u.
Konstrukcja zasobnika c.w.u 
Czas !adowania zasobnika c.w.u. 
Temperatura wody wg normy EN16147
COP zgodnie z EN 16147
Dost&pna ilo"# ciep!ej wody zgodnie z EN 16147
ø zasilanie/powrót obiegu grzewczego (gwint zewn.)
Zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewn&trznych�
32é¿&=(1,$�(/(.75<&=1(
Zasilanie
Zu$ycie nominalne
Zabezpieczenie na bezpieczniku ró$nicowym 3 kW (4)�

Przekrój kabla zasilaj%cego(4)

Zabezpieczenie grza!ki zasobnika na bezpieczniku ró$nicowym(4)�

Przekrój kabla zasilaj%cego grza!k& zasobnika(4)

-('1267.$�=(:1Ï75=1$
Poziom ha!asu(5)

Masa w!asna
&+$5$.7(5<67<.$�&+é2'1,&=$
Ø  "rednica przy!%cza (gaz)
Ø  "rednica przy!%cza (ciecz)
Zapas czynnika ch!odniczego HFC R32 
Ekwiwalent CO(
D!ugo"# instalacji min./max.
Max. ró$nica wysoko"ci pomi&dzy jednostk% zewn. i wewn.�Max. 
d!. inst. bez konieczno"ci uzupe!nienia czynnika ch!odn.�
Do!adowanie czynnika ch!odn. do inst. d!u$szych ni$ 15 mb.�
32é¿&=(1,$�(/(.75<&=1(
Zasilanie
Zu$ycie nominalne
Nat&$enie nominalne
Nat&$enie maksymalne
Zabezpieczenie na bezpieczniku ró$nicowym(4)

Przekrój kabla zasilaj%cego(4)

Przekrój kabla pomi&dzy jednostk% zewn. i wewn.(3)

Referencja 526 123 526 124 526 125

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/
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	Bez nazwy

