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Hatékony hõszivattyúk
BWL–1–A, BWL–1–I levegô/víz • BWS–1 víz/víz



2

A készülék leírása • levegô/víz hôszivattyú kültéri telepítésre hangcsillapított kivitelben vagy beltéri telepítésre beszívó-
kifúvó légcsatorna csatlakozással alkalmazható; 8, 10, 12 vagy 14 kW fûtési teljesítményre max. 
63°C-os elôre menô fûtôvíz hômérséklettel, környezeti hômérséklet tartomány -25 – +40°C-ig

• fordulatszámszabályozott EC-radiálventilátor
• elektromosan készreszerelt WPM-1 típusú szabályozás, BM kezelô modullal, bôvíthetô a Wolf más 

WRS rendszerû energia termelôivel, pl. napkollektoros rendszer; BWL-I hôszivattyúhoz 5m szabályozó 
csatlakozó kábellel, a BWL-A esetén ez tartozékként vásárolható

• egyszerû beüzemelés az elôre beállított programok valamelyikének választásával
• automatikus mûködés, kis szervízigény
• nagyon csendes üzem, köszönhetôen a kettôs csillapítású kompresszornak, a rezgésmentes csatla-

kozásoknak és a hôszigetelt burkolatnak
•	 energiatakarékos HMV készítés (ECO üzem)
•	 elektronikusan szabályozott elektromos fûtôpatron kiegészítô fûtéshez
•	 csekély üzemszüneti energiafelvétel
• 3-járatú váltószelep HMV készítéshez és beépített „A” kategóriájú szivattyú 
• beépített hômennyiségmérô
• jobbos-balos kifúvási irány válaszható a belsô telepítésû kivitelhez
•	 az EHPA minôség pecséttel kitüntetve

Nagy hatékonyságú hôszivattyúk
• a Wolf hôszivattyúk a fûtési energia akár 80%-át is az ingyenes környezeti energiából nyerik

• egy Wolf hôszivattyú alkalmazása jelentôs CO2 és egyéb környezetkárosító anyagkibocsátás megtakarítást jelent

• a Wolf hôszivattyúk monoenergetikus üzemre alkalmasak, akár egy egész épület hôveszteségének fedezésére

• értékes területeket nem kell tüzelôanyag tárolásra használni

• kémény építése nem szükséges

rendszer kialakítás - beltéri telepítéskorrendszer kialakítás - kültéri telepítésre

Wolf levegô/víz hôszivattyú BWL-1

WPM-1  
BM kezelô modullal

BWL–1–A
kültéri telepítésre

BWL–1–I
beltéri telepítésre



3

Mûszaki adatok BWL-1-A
 BWL-1-I

BWL-1-A BWL-1-I

CA

B

CA

B

Típus BWL-1
-08-A

BWL-1
-08-I

BWL-1
-10-A

BWL-1
-10-I

BWL-1
-12-A

BWL-1
-12-I

BWL-1
-14-A

BWL-1
-14-I

Teljesítmény / COP A2/W35 EN255 szerint kW / - 8,3 / 4,0 9,3 / 3,9 11,5 / 3,8 13,4 / 3,6
  A2/W35 EN14511 szerint kW / - 8,4 / 3,8 9,6 / 3,7 11,7 / 3,7 13,6 / 3,5
  A7/W35 EN14511 szerint kW / - 8,7 / 4,5 9,8 / 4,4 11,9 / 4,3 13,6 / 4,2
  A7/W45 EN14511 szerint kW / - 10,4 / 3,7 11,7 / 3,6 14,4 / 3,5 13,0 / 3,3
  A10/W35 EN14511 szerint kW / - 9,9 / 4,7 11,1 / 4,6 13,8 / 4,5 13,7 / 4,5
  A-7/W35 EN14511 szerint kW / - 7,5 / 3,3 8,5 / 3,2 10,4 / 3,1 11,5 / 3,0
Magasság A mm 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665
Szélesség B mm 1505 985 1505 985 1505 985 1505 985
Mélység C mm 1105 810 1105 810 1105 810 1105 810
Fûtési elôremenô / visszatérô / csatlakozás bm 1½“ 1½“ 1½“ 1½“
Szabad légcsatorna csatlakozási felület mm - 550 x 550 - 550 x 550 - 550 x 550 - 550 x 550
Hangteljesítményszint dB(A) 56 50 56 50 58 52 61 55
Hangnyomásszint 1 m távolságra épületen belül 
(helyiségben mérve, a höszivattyú környezetében)

dB(A) - 46 - 46 - 48 - 50

Hangnyomásszint 1 m távolságra épületen kívül
(szabadban mérve a légoldali csatl. környezetében)

dB(A) 47 - 47 - 49 - 51 -

Hangnyomásszint 5 m távolságra épületen kívül
(szabadban mérve a légoldali csatl. környezetében)

dB(A) 33 - 33 - 35 - 37 -

Hangnyomásszint 10 m távolságra épületen kívül
(szabadban mérve a légoldali csatl. környezetében)

dB(A) 27 - 27 - 29 - 31 -

Fûtôvíz elôremenô hômérséklet °C +20 - +63 +20 - +63 +20 - +63 +20 - +63
Max. fûtôvíz elôremenô hômérséklet -7°C-os külsô  
hômérsékletnél

°C +55 +55 +55 +55

Környezeti hômérséklet °C -25 - +40 -25 - +40 -25 - +40 -25 - +40
Hûtôközeg / töltet (a hûtôkör hermetikusan zárt) -/kg R407C / 3,4 R407C / 4,4 R407C / 4,5 R407C / 5,1
A hûtôkör max. üzemi nyomása bar 30 30 30 30
Hûtôközeg olaj FV50S FV50S FV50S FV50S
Fûtôvíz térfogatáram min. (10K) / névleges (5K) / max. (4K) l/perc 16 / 32 / 40 17,8	/	35,6	/	44,6 21,6	/	43,2	/	54,2 25	/	50	/	62,3
A hôszivattyú nyomásvesztesége névleges  
térfogatáramnál 

mbar 110 124 165 240

Légmennyiség max. külsô nyomáshoz  
(A2/W35 EN 14511 szerint)

m³/h 3200 3200 3400 3800

Max. külsô nyomás (beállítható) Pa - 20 - 50 - 20 - 50 - 20 - 50 - 20 - 50
Elektromos fûtôteljesítmény 3 x 400V kW 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 8
Max. áramfelvétel elektromos fûtôpatron mûködésénél A 9,6 9,6 9,6 12,8
A kompresszor max. áramfelvétele A 6,9 7,5 9,4 11
Teljesítmény felv. / áram felv./ cos ϕ 
(A2/W35 EN14511 szerint)

kW /A/ - 2,2 / 4,2 / 0,79 2,6 / 4,8 / 0,78 3,2 / 5,9 / 0,76 3,75	/	6,9	/	0,75

Indítási áram (lágyindítás) A 26 31 37 39
A kompresszorok max. indítási száma 1/h 3 3 3 3
BWL-1 teljesítmény felvétele standby üzemben W 5,8 5,8 5,8 5,8
Védettség IP IP24 IP24 IP24 IP24
Tömeg1) kg 202 217 225 242 226 244 237 255
Elektromos csatlakozás / biztosíték
 Hôszivattyú 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A/C

 Elektromos fûtôelem 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B
3~ PE / 400VAC / 50Hz 

/ 16 A/B
 Szabályozás 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B

1) a BWL–1–08 A / -10 A / - 12 A/ -14 A külön csomagolva szállítják a légbeszívó-kifúvó idomokat (tömeg 37 kg)
A táblázat értékei tiszta hôcserélôjû berendezésre vonatkoznak.
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Korszerû víz/víz hôszivattyú BWS–1

A készülék leírása • a víz/víz hôszivattyú a talaj energiáját használja hôforrásként talajkollektor vagy talajszonda köz-
beiktatásával. A leadott fûtési teljesítmény 6, 8, 10, 12, vagy 16 kW; miközben a fûtési elôremenô 
hômérséklet max. 63°C lehet és a min. talajköri hômérséklet –5°C

• a kompakt felépítésû készülék kis helyigénnyel

• áttekinthetô felépítés, minden eleme elölrôl megközelíthetô

• elektromosan készreszerelt WPM-1 típusú szabályozás, BM kezelô modullal, bôvíthetô a Wolf más 
WRS rendszerû energia termelôivel, pl. napkollektoros rendszer; BWL-I hôszivattyúhoz 5m szabályozó 
csatlakozó kábellel, a BWL-A esetén ez tartozékként vásárolható. 4m-es csatlakozó vezetékkel a 
hôszivattyú és a szabályozó között

• teljesen automatikus és szervíz ígény nélküli üzem 

• 3-járatú váltószelep az energiatakarékos HMV készítéshez (ECO üzem)

• nagyon csendes üzem, a kettôs szigetelésû kompresszor, a rezgésmentes csatlakozások és minôségi 
hôszigetelés miatt

• 6 kW-os elektronikusan szabályozott elektromos kiegészítô fûtés szükség esetére ill. HMV készítésre

• beépített energiatakarékos „A” osztályú szivattyúval mind a fûtési-, mind a talajkörben

• integrált hômennyiségmérô

• CEW–1–200 HMV tárolóval hôközpont alakítható ki

• biztonsági szerelvények mind a fûtési-, mind a talajkörben

•	 BKM modul a passzív hûtéshez (tartozékként vásárolható)

•	 az EHPA minôség pecséttel kitüntetve

Talajkollektoros rendszer Talajszondás rendszer

* B0/W35 EN 14511 szerint

BWS-1 felépítése

biztonsági szerelvény 
talajkör

biztonsági  
szerelvény fûtôkör

lemezes hôcserélô
(elpárologtató)

talajköri szivattyú

nézôablak

talajköri nyomás  
kapcsoló

talajköri elôremenô 
hôérzékelô

expanziós szelep
fûtôköri szivattyú

scroll-kompresszor

napkollektoros köri 
ürítô

fûtôköri ürítô

elektromos fûtô

kondenzátor

fûtôköri nyomáskapcsoló

fûtôköri elôremenô

átfolyás érzékelô

fûtés/HMV készítés váltószelep

BWS-1 belsô telepítésre

nagynyomású kapcsoló

alacsony nyomású- 
kapcsolóCOP 4,7*

WPM-1 BM kezelô modullal
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A BWS–1 mûszaki adatai

Típus BWS–1–06 BWS–1–08 BWS–1–10 BWS–1–12 BWS–1–16
Fûtési teljesítmény / COP B0/W35 EN255 szerint kW / - 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8

  B0/W35 EN14511 szerint kW / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6

  B0/W55 EN14511 szerint kW / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8

  B5/W35 EN14511 szerint kW / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3

  B-5/W45 EN14511 szerint kW / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2

Magasság A mm 740 710 710 710 710

Szélesség B mm 600 600 600 600 600

Mélység C mm 650 650 650 650 650

Fûtési elôremenô / visszatérô, HMV elôremenô / visszatérô, 
talajköri elôremenô / visszatérô

km 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“

Hangteljesítményszint dB(A) 41 42 42 43 43

Hangnyomásszint 1m távolságra (helyiségen belül) dB(A) 39 40 40 41 41

Fûtôvíz hômérséklet °C +20 — 63 +20 — 63 +20 — 63 +20 — 63 +20 — 63

Talajköri hômérséklet °C –5 — +20 –5 — +20 –5 — +20 –5 — +20 –5 — +20

Hûtôközeg / mennyisége (hermetikusan zárt hûtôkörök) -/kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1

A hûtôkörök max. nyomása bar 30 30 30 30 30

Hûtôköri olaj FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S

Fûtési köri vízmennyiség min. (10K) / névleges (5K) / max. (4K) l/perc 9,1 / 16,6 / 21,6 11,6 / 24 / 30 15 / 30,8 / 38,3 16,6 / 34,1 / 43,3 24,1 / 48,3 / 60

A fûtési körre jutó nyomás ΔT 5K-nál mbar 580 510 450 480 440

3-járatú váltószelep HMV készítéshez beépített beépített beépített beépített beépített
Fûtôköri folyamatos szabályozású energiatakarékos szivattyú Wilo	Tec	

RS	25/7
Wilo	Tec	
RS	25/7

Wilo	Tec	
RS	25/7

Wilo	Stratos	Para	
25/1-8

Wilo	Stratos	Para	
25/1-8

Talajköri vízmennyiség min. (5K) / névleges (4K) / max. (3K) l/perc 15 / 18,3 / 25 20 / 25,8 / 34,3 26,6 / 33,3 / 44,1 29,1 / 36,6 / 48,3 40,8 / 50,8 / 67,8

A talajkörre jutó nyomás ΔT 4K-nál mbar 480 440 410 550 440

Min. talajköri fagyvédelmi koncentráció / fagyhatár  % / °C 25 / –13 25 / –13 25 / –13 25 / –13 25 / –13
Talajköri folyamatos szabályozású energiatakarékos szivattyú Wilo Stratos Para 

25/1-7
Wilo Stratos Para 

25/1-7
Wilo Stratos Para 

25/1-7
Wilo Stratos Para 

25/1-8
Wilo Stratos Para 

25/1-8
Az elektromos fûtési teljesítmény 3x400V KW 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6

Az elektromos fûtés max. áramfelvétele A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

A kompresszor max. teljesítménye A 4 5,2 6,9 7,5 11

Teljesítmény felv. /áram felv./ cos ϕ B0/W35-nél kW / A / - 1,3 / 2,3 / 0,75 1,8 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,3 / 0,76  2,6 / 4,6 / 0,75  3,7 / 7 / 0,75

A fûtôköri szivattyú névleges teljesítmény felvétele W 45 55 60 100 110

A talajköri szivattyú névleges teljesítmény felvétele W 55 60 65 110 120

Elektromos eneria felvétel közvetlen / lágyindítás A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39

Kompresszor indulás. max. 1/h 3 3 3 3 3

A BWS–1 teljesítmény felvétele standby üzemben W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Védettség IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Tömeg kg 141 145 149 169 174

Elektromos csatlakozás /
Elektromos védelem leválasztó kapcsolóval

3~ PE /
400 VAC /

50 Hz / 16 A/C Hôszivattyú 3~ PE / 400 VAC / 50 Hz / 10 A/C

 Elektromos fûtôelem 3~ PE / 400 VAC / 50 Hz / 10 A/B

 Szabályozás 1~ NPE / 230 VAC / 50 Hz / 10 A/B

A táblázat értékei tiszta hôcserélôjû berendezésre vonatkoznak. 

A

C B

= = = = =

5x95

665

talajkör-elôremenô

fûtôköri-elôremenô

HMV-visszatérô

talajkör-visszatérô

fûtôköri-visszatérô

HMV-elôremenô
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WPM-1 szabályozás 
BM kezelõ modullal
(külsõ hõmérsékletérzékelõvel)

• programozott helyiség-, vagy külsô hômérséklet  
szabályozás egy fûtési-, egy keverô- és a HMV készítési körre 

• flexibilis falra szerelô készlet
• egyszerû beüzemelés beépített konfigurációk felhasználásával
• hômennyiség kijelzés
• éves üzemidô kijelzés
• programozható bemenet cirkuláció bekapcsolásához, hôigény jelzéséhez 
• programozható kimenet hibajelzéshez, uszoda szivattyúhoz 
• feszültségmentes kapcsolat egy másik hôtermelô bekapcsolásához
• hangos hibajelzés
• e-busz csatlakozás
• elektromos csatlakozás gyorscsatlakozókkal
• beépített áramtalanító kapcsoló

Szabályozás
2-
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MM keverõköri szabályozó modul

• további fûtési keverôkörök szabályozó 
modulja

• idöjáráskövetô elôremenô hômérséklet 
szabályozás

• egyszerûen beállítható szabályozás, elôre  
programozott többféle fûtési rendszer kialakításhoz

• a BM kezelômodul elhelyezhetô benne  
vagy távszabályozóként egy fali aljzaton

• 5 pólusú csatlakozás
• elôremenô hômérsékletérzékelôvel

1        ...         7

SM1 napkollektoros szabályozó modul

• kiegészítô napkollektoros rendszer szabályozó
• egy hôfogyasztóhoz
• HMV tároló max. hômérséklet korlátozás
• hômérséklet értékek kijelzése a BM kezelô elemen
• beépített üzemidô rögzítés
• hômennyiségmérô csatlakozás
• 5 pólusú csatlakozás
• kollektor- és tároló hômérsékletérzékelôvel, merülô hüvelyekkel
• intelligens kazán–HMV elônykapcsolós vezérlés
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Szabályozás
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Rádióhullámos (DCF77 jel) órajelfogó külsõ hõérzékelõvel,
automatikus pontosidõ beállítás 

Vezeték nélküli távszabályozó
(csak a megfelelõ belsõ jelfogóval együtt alkalmazza)
Keverõkörönként max. egy távszabályozó lehetséges.

Vezeték nélküli külsõ hõérzékelõ
(csak a megfelelõ belsõ jelfogóval és
vezeték nélküli távszabályozóval együtt alkalmazza)

Belsõ jelfogó a vezetéknélküli külsõ hõmérséklet
érzékelõhöz és a vezeték nélküli távszabályozóhoz

SM2 napkollektoros szabályozó modul

• 2 tároló és 2 napkollektoros mezô szabályozására 
1 db tároló hôérzékelôvel és 1 db kollektor 
hôérzékelôvel és a szükséges merülô hüvelyekkel

• egyszerû beállítás, többféle napkollektoros rendszer  
kialakításhoz alkalmazható

• hômennyiség mérés
•  a beállított és a tényleges paraméterek kijelzése a BM  

kezelôelemen
• e-busz csatlakozás a többi szabályozóhoz
• 5 pólusú csatlakozás
• intelligens kazán–HMV elônykapcsolós vezérlés
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HMV- és puffer tárolók hôszivattyúkhoz

CEW–1–200 típusú HMV tároló

CPM–1–70 típusú puffermodul
• alkalmazható leválasztó (mint egy hidraulikus váltó) vagy sorolt tárolóként is
• a CPM–1–70/7 összeépíthetô CEW–1–200 típusú HMV tárolóval
• hôszigetelése PU-keményhab
• beépített A kategóriájú fûtôköri szivattyú
• hôszigetelt biztonsági szerelvénycsoport
• beépített váltószelep a HMV készítéshez
• 4 m csatlakozó vezeték a WPM–1 típusú szabályozóhoz

CPM–1–70/7 (7m-es emelômagasságú szivattyú) a BWL–1–08 és BWL–1–10 típushoz
CPM–1–70/8 (8m-es emelômagasságú szivattyú) a BWL–1–12 típushoz

Puffermodul CPM–1–70
Magasság 740 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Ûrtartalom 70 l
Csatlakozások 1½“ külsô menet
Tömeg 70 kg

BWL–1–10–A 
CPM–1–70/7 és CEW–1–200 tárolókkal

BWL–1–10-I mellette szerelt
CPM–1–70/7 és CEW–1–200 tárolókkal

•	 a Wolf-os hôszivattyúkkal azonos méretek és burkolat	
•		BWS–1–06 / 08 /10 típusú hôszivattyúval egymás felett vagy egymás mellett telepíthetô
•	 a CPM–1–70 / 7 típusú puffermodullal összeépíthetô
•	 a védôanód elölrôl szerelhetô
•	 hôszigetelése PU-keményhab
•	 hatékony beépített kettôs spirál fûtési hôcserélô

HMV tároló CEW-1-200
Magasság 1290 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Ûrtartalom 180 l
Fûtési hôcserélô 2,3 m²
Fûtési csatlakozás 1½“ külsô menet
Tömeg 120 kg

BWS–1 és CEW–1–200 egységek
egymás mellett

BWS–1 és CEW–1–200 egységek
egymás felett
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HMV tároló SEW–1 300 400
Ûrtartalom l 288 375
Hidegvíz A mm 55 55
Fûtési visszatérô B mm 222 222
Merülô hüvely C mm 656 791
HMV cirkuláció D mm 786 921
Fûtési elôremenô E mm 886 1156
HMV F mm 1229 1586
Magasság G mm 1310 1660
Tisztító nyílás H mm 277 277
Átmérô hôszigeteléssel I mm 705 705
Fûtési rendszer max. bar / °C 10 / 110 10 / 110
HMV rendszer max. bar / °C 10 / 95 10 / 95
Hidegvíz bm 1¼“ 1¼“
Fûtési visszatérô bm 1¼“ 1¼“
Cirkuláció bm ¾ ¾
Fûtési elôremenô bm 1¼“ 1¼“
HMV bm 1¼“ 1¼“
Fûtési hôcserélô felület m² 3,5 5,1
Fûtési hôcserélô ûrtartalom l 27 39
Tömeg kg 115 147

• SEW–1–300 max. 15 kW teljesítményü hôszivattyúhoz

 SEW–1–400 max. 20 kW teljesítményü hôszivattyúhoz

• kettôs spirál simacsöves, nagy felületû fûtési hôcserélô, hatékony hôátadás, gyors HMV készítés

• hatékony PU-keményhab hôszigetelés az ezüst színû burkolat alatt

• a tároló belsô felülete zománcozott, bepített magnézium anód

• beépített tisztító- és ellenörzô nyílás

SEW–1 típusú HMV tároló zománcozott acéllemezbôl 

A

B

C
D

E

F
G

H

I

HMV- és puffer tárolók hôszivattyúkhoz

• a beépített hôcserélô max. 12kW teljesítményü, hatékony kettôs spirálcsöves

• mégegy hatékony kettôs spirálcsöves hôcserélô kerül beépítésre a napkollektoros körhöz

• hatékony PU-keményhab hôszigetelés található az ezüst színû fólia köpeny alatt

• a korrózióvédelmet a zománcozott belsô felület és a beépített magnézium-anód biztosítja

• ellenôrzô- és tisztítónyílás a karbantartáshoz

SEM–1W–360 típusú HMV tároló napkollektoros rendszerhez csatlakoztatható

Napkollektoros HMV tároló SEM–1W 360
Ûrtartalom l 360
Hidegvíz csatlakozás A mm 55
Visszatérô fûtési / napkollektoros B mm 606/221
Hôérzékelô fûtési / napkollektoros C mm 965/385
HMV cirkuláció D mm 860
Elôremenô fûtési / napkollektoros E mm 1146/470
HMV csatlakozás F mm 1526
Elektromos fûtés (opció) G mm 540
Hômérô H mm 1400
Magasság I mm 1630
Átmérô a hôszigeteléssel együtt J mm 705
Kezelônyílás L mm 277
Fûtési rendszer max. bar / °C 10 / 110
HMV rendszer max. bar / °C 10 / 95
Hidegvíz bm 1¼“
Fûtési visszatérô bm 1¼“
HMV cirkuláció bm ¾“
Fûtési elôremenô bm 1¼“
HMV csatlakozás bm 1¼“
A fûtési hôcserélô felülete m² 3,2
A napkollektoros hôcserélô felülete m² 1,3
A fûtési hôcserélô ûrtartalma l 27
A napkollektoros hôcserélô ûrtartalma l 11 
Tömeg kg 182



10

BKM modul

SPU–1–200 típusú puffertároló
a hôszivattyúk optimális üzemeltetéséhez
• 200 l acéllemez tároló

• leválasztó vagy sorolt tárolóként is használható 

• hatékony PU-keményhab hôszigetelés az ezüst színû burkolat alatt

• 1½“ külsô menetes fûtési csatlakozások, max. 6 kW beépíthetô elektromos fûtôpatron

• ürítô szelep és beépített merülô hüvelyek

A

B

C
D

E

F/G

H

HMV- és puffer tárolók hôszivattyúkhoz

• a BWS–1–06/08/10/12/16 típusú víz/víz hôszivattyúk passzív hûtési modulja

• a hûvös földhômérséklet közvetlen felhasználása nyáron

• olcsó és környezetkimélô hûtési mód, nincs kompresszor munka

• nagy hôcserélô felület, nagy átvitt teljesítmény

Hûtési modul BKM
Magasság mm 357
Szélesség mm 528
Mélység mm 185
Tömeg kg 21

Fûtési puffertároló SPU–1 200
Ûrtartalom l 200
Ürítés A mm 85
Fûtôvíz B mm 256
Merülô hüvely hôérzékelô / termosztát C mm 358
Elektromos fûtôpatron (max. 6 kW) D mm 460
Fûtôvíz E mm 910
Légtelenítô / biztonsági szelep F mm 1140
Magasság G mm 1140
Átmérô hôszigeteléssel H mm 610
Max. üzemi nyomás bar 3
Max. üzemi hômérséklet °C 95
Fûtôvíz (4 db) bm 1½“
Elektromos fûtôpatron bm 1½“
Hôérzékelô / termosztát bm ½“
Ürítô szelep bm ½“
Légtelenítô / biztonsági szelep bm 1“
Tömeg kg 52
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A hôszivattyú elvi mûködése HMV készítéssel 
és fûtéssel

4. Expanziós szelep Itt kitágul a lehûlt közeg és ismét alkalmassá válik a környezeti energia felvételére, azaz a 
körfolyamat elölrôl kezdôdik.

3. Kondenzátor Ezt a magas hômérsékletû hôenergiát adja át a fûtôvíznek. Így a gáz halmazállapotú 
közeg lehül és ismét folyadék halmazállapotú lesz.

2. Kompresszor Az elektromos kompresszor beszívja a gáz halmazállapotú közeget, összesûrítik és ezzel 
jelentôsen megemelkedik a hômérséklete.

1. Elpárologtató A levegôbôl vagy a földbôl nyert környezeti energiával felfûtött közeg a hôszivattyúba 
kerül, ahol elpárologtatja az alacsony forráspontú hôszivattyúban keringô közeget, amely 
ezzel gáz halmazállapotú lesz.

A hôszivattyú mûködése

Warmwasser-Umschaltventil

Elektrozu-
satzhei-
zung

levegô föld
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Korszerû házak épületgépészete
➠	 Fûtési	elemek
	 –	BWL–1–I	hõszivattyú
	 –	BSP	rétegzõs	tároló
➠	 Napkollektoros	rendszer	elemek
	 –	TopSon	F3–1	napkollektor
	 –	SM1	szabályozás
➠	 Szellõzési	rendszer	elem
	 –	CWL	lakás	szellõzõ

A	változtatás	jogát	fenntartjuk!

A	WOLF	gyártmányú	berendezések	széles	választéka	ideális	megoldásokat	kínál	új	építkezésekhez,	vagy	felújításokhoz.	A	berendezések	
szabályozásai	 valamennyi	 komfort-igény	 kielégítésére	 alkalmasak.	 A	 készülékek	 könnyen	 kezelhetôek,	 hosszú	 élettartamúak	 és	
energiatakarékosak.	A	napenergiát	hasznosító	berendezések	könnyen	beépíthetôek	meglévô	mûködô	rendszerekbe.	Valamennyi	WOLF	
készülék	egyszerûen	és	gyorsan	szerelhetô,	karbantartása	szervizbarát.

Wolf Klíma és Fûtéstechnika Kft.	•	1194	Budapest,	Hofherr	Albert	u.	38/c.	•	Telefon:	+36	(1)	357–5984	•	Telefax:	+36	(1)	347–0282	
e-mail:	info@wolf-klima.hu	•	www.wolf-klima.hu

WOLF	–	a	megújuló	energia


