
Levegõ/víz üzemû split hõszivattyú
BWL-1 S(B)-07/10/14

Mûszaki dokumentáció
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Beltéri egység

• hõszigetelt kondenzátor rozsdamentes acélból 
• szükséglet szerinti szabályozású kiegészítõ elektromos  

fûtés (a BWL-1S-hez tartozék)
 - 2 / 4 / 6 kW, bekötés
 - 3 / 6 / 9 kW, bekötés (külön rendelhetõ)
 - beállítható csúcsterhelés
 - beállítható szükségüzemi és esztrich szárítás
• fordulatszám-szabályozott, nagy hatékonyságú szivattyú  

(energiahatékonysági index < 0,23)
• fûtés / HMV készítés váltó szelep
• nyomásmérõ, biztonsági szelep, nyomásérzékelõ a fûtõkörhöz
• átfolyásérzékelõ hõmennyiségmérõhöz
• elõremenõ és visszatérõ vezeték hõmérséklet érzékelõ
• légtelenítõ szelep 
• hûtõközeg vezetékek szigeteléssel, Schrader-szelep  

és hõmérséklet érzékelõ
• szabályozóelektronika és elektromos csatlakozódoboz
• gyors, biztonságos és egyszerû elektromos csatlakozás 
• az AM / BM-2 modul beépíthetõ
• EHPA megfelelõségi tanúsítvány
• intelligens elektromos hálózati csatlakozásra elõkészítve
• külsõ vezérlés be/ki kapcsoláson vagy 0-10 V-on keresztül lehetséges
• csatlakozás ISM7i típusú LAN / WLAN-interfészhez 
• hõ- és hangszigetelt burkolat, cseppvízmentes
• fûtõköri csatlakozások (28×1)

•  a Wolf levegõ/víz üzemû split hõszivattyúk akár a hõmennyiség 80%-át is kinyerhetik az ingyenes környezeti energiából
• egy Wolf levegõ/víz üzemû split hõszivattyúval aktívan hozzájárul a károsanyag- és CO2-kibocsátás csökkentéséhez
• fûtésre, hûtésre és használati meleg víz készítésére is alkalmas
• a kazán helyiség, illetve a tüzelõanyag tároló nem vesz el értékes lakóterületet
• nem szükséges kémény vagy füstgázelvezetõ rendszer
• teljesen integrálható a Wolf szabályozórendszerbe

Kültéri egység

• axiális EC-ventilátor
 - fokozatmentes fordulatszám szabályozás, energia-

takarékos
• elpárologtató védõbevonattal
• hangtompított kompresszor
• elektronikus teljesítményszabályozás inverteres komp-

resszorral
• 4-járatú fûtés/hûtés váltószelep és elektronikus expanziós 

szelep
• peremezett csatlakozók a hûtõközeg vezetékekhez
• üzemi hûtõközegtöltet (R410A) 12 m-es  

vezetékhosszhoz (max. 25 m lehet)
• felszerelés padlóra vagy falra

Wolf levegõ/víz üzemû split hõszivattyúk

Kültéri egység
BWL-1S(B)-07

Beltéri egység
BWL-1S(B)

* A2/W35 az EN 14511 szerint

TeljesíTményTényezõ 

akár 3
,8*

Kültéri egység
BWL-1S(B)-10/14

Beltéri modul integrált elektromos fûtõelemmel, valamint egy kültéri modul, monoenergiás üzemeltetéshez, 
az összes hõigény fedezésére

BWL-1S

Elektromos fûtõelem nélküli beltéri és kültéri modul, bivalens üzemeltetéshez, kapcsolat még egy hõtermelõhözBWL-1SB
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A beltéri egység felépítése

Wolf levegõ/víz üzemû split hõszivattyúk

Beltéri modul

Kültéri  
modul

1.

2.

3.

4.

Levegõ

Tároló

4. Expanziós szelep

A nyomás lecsökken, a lehûlt közeg újból képes környezeti hõt felvenni, így a körfolya-
mat újrakezdõdik.

3. Kondenzátor

A felvett hõenergia a fûtési körnek adódik át. Ennek során a gáz halmazállapotú közeg 
lehûl és újból folyékony halmaz állapotúvá válik.

2. Kompresszor

Az elektromos kompresszor felszívja az elpárologtatott közeget. A közeget sûríti, és az 
magasabb hõmérsékletszintre kerül.

1. Elpárologtató

A levegõbõl származó környezeti energia a hõszivattyúban keringõ alacsony forrás-
pontú hûtõközeget elpárologtatja és gáz halmazállapotúvá alakítja.

A BWL-1S(B) mûködésmódja

Szabályozóelektronika és 
elektromos csatlakozás

Hûtõkör nyomásérzékelõje

Nagy hatékonyságú fûtõköri 
szivattyú 

Schrader-szelep és  
hõmérséklet-érzékelõ 

Hûtõközeg-vezeték  
csatlakoztatása Fûtés / HMV készítés  

váltó szelep

Fûtõkör nyomásérzékelõje

Elõremenõ-hõmérséklet érzékelõ

Biztonsági szelep

Átfolyásérzékelõ

Nyomásmérõ

Kiegészítõ elektromos fûtés
(a BWL-1S-hez tartozék)

Kondenzátor

Légtelenítõ szelep

BM-2 kezelõ modul vagy  
AM kijelzõ modul helye
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Mûszaki adatok BWL-1S(B) 
Típus BWL-1S(B) – 07/230V BWL-1SB - 10/230V BWL-1SB - 14/230V

Energiahatékonysági osztály alacsony hõmérsékletû fûtés A++1) A++ A++

Energiahatékonysági osztály közepes hõmérsékletû fûtés A++ A+ A+

Kültéri egység szélessége × magassága × mélysége mm 964 × 862 × 343 964 × 1261 × 363 964 × 1261 × 363
Beltéri egység szélessége × magassága × mélysége mm 440 × 790 × 340 440 × 790 × 340 440 × 790 × 340
Kültéri egység tömege kg 66 110 110
Beltéri egység tömege kg 31 30 32
Hûtõkör
Hûtõközeg / feltöltési mennyiség kg R410A / 2,15 R410A / 2,95 R410A / 2,95
Maximális hûtõközeg-vezetékhossz m 25
Utántöltendõ hûtõközeg-mennyiség 12 m – 25 m közötti 
vezetékhossz esetén g/m 60

Hûtõközeg-olaj FV68S FV50S FV50S
Hûtõközeg-olaj feltöltési mennyisége ml 650 1700 1700
Kompresszortípus forgódugattyús Scroll Scroll
Maximális üzemi nyomás bar 43
Fûtési teljesítmény / teljesítménytényezõ (COP) EN 14511 szerint
A2/W35 (névleges) kW / – 5,0 / 3,6 7,7 / 3,5 9,6 / 3,3
A7/W35 (névleges) kW / – 7,3 / 4,8 11,1 / 4,7 14,1 / 4,3
A-7/W35 (max. teljesítmény) kW / – 6,2 / 2,7 7,7 / 2,7 9,5 / 2,6
Teljesítménytartomány A2/W35 esetén kW 1,9 – 8,8 3,6 - 9,5 3,6 - 10,9
Hûtési teljesítmény / energiahatékonysági mutató (EER) EN 14511 szerint
A35/W7 (névleges) kW / – 7,6 / 2,7 6,6 / 2,7 8,2 / 2,5
A35/W18 (névleges) kW / – 9,0 / 3,8 8,5 / 3,4 10,1 / 2,9
Az elpárologtató teljesítménytartománya A35/W18 esetén kW 2,9 - 9,6 4,9 - 11,2 4,9 - 12,9
Kültéri egység zajkibocsátása
Hangteljesítményszint (az EN 12102 / EN ISO 9614-2 szabvány 
szerint) A7/W55 esetén, névleges fûtõteljesítménynél dB(A) 61 63 63

Maximális hangnyomásszint dB(A) 63 65 65
Maximális hangnyomásszint csökkentett éjszakai üzemben dB(A) 56 58 58
Alkalmazási határok
Üzemi hõmérséklet fûtõüzemben °C +20 ... +55 +20 … +55 +20 … +55
Üzemi hõmérséklet hûtõüzemben °C +7 ... +20 +7 … +20 +7 … +20
Maximális fûtõvíz-hõmérséklet kiegészítõ elektromos fûtéssel °C 75 75 75
Környezeti levegõ hõmérséklete fûtõüzemben min. / max. °C -20 / +35 -15 / +35 -15 / +35
Környezeti levegõ hõmérséklete hûtõüzemben min. / max. °C +10 / +45 +10 / +45 +10 / +45
Fûtési víz
Minimális tömegáram l/perc 15 21 25
Névleges víztömegáram (5 K) l/perc 19,7 31,8 40,4
Maximális víztömegáram (4 K) l/perc 24,7 39,8 50,6
Hõszivattyú nyomásvesztesége névleges víztömegáram esetén mbar 78 126 175
Maradék szállítási magasság névleges víztömegáram esetén mbar 490 530 340
Maximális üzemi nyomás bar 3
Kültéri egység
Levegõ térfogatáram névleges munkapontban 2) m³/óra 2600 3800
Csatlakozások
Fûtés – elõremenõ / visszatérõ / HMV vezeték 28×1
Hûtõközeg-vezetékek csatlakoztatása UNF 5/8 + 7/8
Hûtõközeg-vezetékek mérete mm 10×1 + 16×1
Kültéri egység kondenzvízvezetékének mérete mm 16
Kültéri egység elektromos adatai
Hálózati csatlakozás / kültéri egység biztosítása 1~NPE, 230VAC, 50Hz/20A(C) 1~NPE, 230VAC, 50Hz/25A(C) 1~NPE, 230VAC, 50Hz/32A(C)
Ventilátorok maximális teljesítményfelvétele W 57 87 87
Készenléti teljesítményfelvétel W 9 21 21
Kompresszor maximális teljesítményfelvétele az alkalmazási 
határokon belül kW 3,6 5,4 6,4

Maximális kompresszoráram az alkalmazási határokon belül A 16 24 28
Kompresszor indítási árama A 10 10 10
Kompresszor indítási árama akadályozott forgórész esetén A 25 25 32
Bekapcsolási áram (egyenáramú kondenzátorok feltöltése) A 35 30 30
Kültéri egység védelme IP 24
Kompresszorindítások óránkénti maximális száma 1/óra 6
Beltéri egység elektromos adatai
Hálózati csatlakozás / fûtõelem biztosítása 3) Választhatóan 3~NPE, 400 VAC, 50 Hz / 16 A (B) vagy 1~NPE, 230 VAC, 50 Hz / 32 A (B) 
Hálózati csatlakozás / vezérlõfeszültség biztosítása 1~NPE, 230 V AC, 50 Hz / 16 A (B)
Elektromos fûtés teljesítményfelvétele 3) kW 2 / 4 / 6 vagy 3 / 6 / 9
Szivattyú teljesítményfelvétele W 3 – 45 3 – 75 3 – 75
Készenléti teljesítményfelvétel W 5
Az elektromos fûtés maximális áramfelvétele (6kW) 3) A 8,7 (400 VAC) / 26,1 (230 VAC)
Az elektromos fûtés maximális áramfelvétele (9kW) 3) A 13 (400VAC)
Beltéri egység védelme IP 20

1)  2019 szeptembertõl A+++ osztályú besorolás
2)  A hõszivattyú magas energiahatékonyságának biztosítása érdekében a névleges levegõ térfogatáram ne csökkenjen
3)  BWL-1SB típusnak nem tartozéka, külön megvásárolható
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Típus BWL-1S(B) – 10/400V BWL-1S(B) – 14/400V

Energiahatékonysági osztály alacsony hõmérsékletû fûtés A++1) A++1)

Energiahatékonysági osztály közepes hõmérsékletû fûtés A++ A++

Kültéri egység szélessége × magassága × mélysége mm 964 × 1261 × 363 964 × 1261 × 363
Beltéri egység szélessége × magassága × mélysége mm 440 × 790 × 340 440 × 790 × 340
Kültéri egység tömege kg 110 110
Beltéri egység tömege kg 33 35
Hûtõkör
Hûtõközeg / feltöltési mennyiség - / kg R410A / 2,95 R410A / 2,95
Maximális hûtõközeg-vezetékhossz m 25
Utántöltendõ hûtõközeg-mennyiség 12 m – 25 m közötti 
vezetékhossz esetén g/m 60

Hûtõközeg-olaj POE POE
Hûtõközeg-olaj feltöltési mennyisége ml 1100 1100
Kompresszortípus kettõs forgódugattyús kettõs forgódugattyús
Maximális üzemi nyomás bar 43
Fûtési teljesítmény / teljesítménytényezõ (COP) EN 14511 szerint
A2/W35 (névleges) kW / - 7,6 / 3,8 8,8 / 3,8
A7/W35 (névleges) kW / - 10,2 / 4,8 12,1 / 4,8
A-7/W35 (max. teljesítmény) kW / - 8,1 / 2,3 8,7 / 2,3
Teljesítménytartomány A2/W35 esetén kW 2,9 – 10,6 3,1 – 12,4
Hûtési teljesítmény / energiahatékonysági mutató (EER) EN 14511 szerint
A35/W7 (névleges) kW / - 8,8 / 2,7 10,7 / 2,5
A35/W18 (névleges) kW / - 8,7 / 4,1 12,0 / 3,4
Az elpárologtató teljesítménytartománya A35/W18 esetén kW 3,1 - 11,0 3,2 - 13,2
Kültéri egység zajkibocsátása
Hangteljesítményszint (az EN 12102 / EN ISO 9614-2 szabvány 
szerint) A7/W55 esetén, névleges fûtõteljesítménynél dB(A) 61 63

Maximális hangnyomásszint dB(A) 64 65
Maximális hangnyomásszint csökkentett éjszakai üzemben dB(A) 57 57
Alkalmazási határok
Üzemi hõmérséklet fûtõüzemben °C +20 ... +55 +20 ... +55
Üzemi hõmérséklet hûtõüzemben °C +7 ... +20 +7 ... +20
Maximális fûtõvíz-hõmérséklet kiegészítõ elektromos fûtéssel °C 75 75
Környezeti levegõ hõmérséklete fûtõüzemben min. / max. °C -20 / +35 -20 / +35
Környezeti levegõ hõmérséklete hûtõüzemben min. / max. °C +10 / +45 +10 / +45
Fûtési víz
Minimális tömegáram l/perc 21 25
Névleges víztömegáram (5 K) l/perc 28,8 34,1
Maximális víztömegáram (4 K) l/perc 36 42,7
Hõszivattyú nyomásvesztesége névleges víztömegáram esetén mbar 121 141
Maradék szállítási magasság névleges víztömegáram esetén mbar 550 460
Maximális üzemi nyomás bar 3
Kütéri egység
Levegõ térfogatáram névleges munkapontban 2) m³ / óra 3500 4200
Csatlakozások
Fûtés – elõremenõ / visszatérõ / HMV vezeték 28x1
Hûtõközeg-vezetékek csatlakoztatása UNF 5/8 + 7/8
Hûtõközeg-vezetékek mérete mm 10 x1 + 16 x1
Kültéri egység kondenzvízvezetékének mérete mm 16
Kültéri egység elektromos adatai
Hálózati csatlakozás / kültéri egység biztosítása 3~NPE, 400VAC, 50Hz/20A(C)
Ventilátorok maximális teljesítményfelvétele W 70 102
Készenléti teljesítményfelvétel W 21 21
Kompresszor maximális teljesítményfelvétele az alkalmazási 
határokon belül kW 5 6,3

Maximális kompresszoráram az alkalmazási határokon belül A 8 10
Kompresszor indítási árama A 10 10
Kompresszor indítási árama akadályozott forgórész esetén A 16 16
Bekapcsolási áram (egyenáramú kondenzátorok feltöltése) A 30 30
Kültéri egység védelme IP 24
Kompresszorindítások óránkénti maximális száma 1/óra 6
Beltéri egység elektromos adatai
Hálózati csatlakozás / fûtõelem biztosítása 3) Választhatóan 3~PE, 400VAC, 50Hz / 16A(B) vagy 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 32A(B) 
Hálózati csatlakozás / vezérlõfeszültség biztosítása 1~NPE, 230VAC, 50Hz/16A(B)
Elektromos fûtés teljesítményfelvétele 3) kW 2 / 4 / 6
Szivattyú teljesítményfelvétele W 3 - 75 3 - 75
Készenléti teljesítményfelvétel W 5
Az elektromos fûtés maximális áramfelvétele (6kW) 3) A 8,7 (400VAC) / 26,1 (230VAC)
Az elektromos fûtés maximális áramfelvétele (9kW) 3) A 13 (400VAC)
Beltéri egység védelme IP 20

1)  2019 szeptembertõl A+++ osztályú besorolás 
2)  A hõszivattyú magas energiahatékonyságának biztosítása érdekében a névleges levegõ térfogatáram ne csökkenjen
3)  BWL-1SB típusnak nem tartozéka, külön megvásárolható

Mûszaki adatok BWL-1S(B) 
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A levegõ/víz üzemû split hõszivattyú üzemeltetéséhez vagy egy  
AM kijelzõ modult, vagy egy BM-2 kezelõ modult kell használni.

AM kijelzõ modul vagy BM-2 kezelõ modul feltétlenül szükséges!

BM-2 kezelõ modul (külsõ hõérzékelõvel)

• fehér vagy fekete színben

• külsõ hõérzékelõvel idõjáráskövetõ elõremenõ 
hõmérséklet szabályozás

• fûtési, HMV készítési és HMV cirkulációs idõprogram

• 3,5”-os színes kijelzõ

• szöveges egyszerûen kezelhetõ menü

• kezelés a forgató / nyomógombbal

• négy nyomógomb a gyakran használt funkciókhoz

• mikroSD kártya bemenet szoftver frissítéshez

• beépíthetõ a beltéri modulba vagy távszabályozóként 
egy fali aljzatra

• többkörös rendszer akár egy kezelõ modullal is 
szabályozható

• a rendszer keverõköri modulokkal (MM-2) bõvíthetõ 
(max. 7 keverõkör)

• távszabályozóként a CWL Excellent lakásszellõztetõ 
mûködtetésére is alkalmas, elõnye: egy kezelõelem a 
fûtéshez és a szellõzéshez

Az AM modulon a készülékre jellemzõ paraméterek 
és értékek állíthatók be, illetve jeleníthetõk meg.

AM kijelzõ modul

• csak a beltéri egységbe építhetõ be

• AM kell mindenképp a beltéri egységbe, ha a BM-2 
távszabályozóként használatos ill. kaszkád rendszer 
esetén

• kezelés a forgató / nyomógombbal

• négy nyomógomb a gyakran használt funkciókhoz

• LCD kijelzõ háttérvilágítással

vagy

Szabályozás kiegészítõ elemei
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Szabályozás kiegészítõ elemei

SM2-2 napkollektoros modul
• bõvítõ modul egy napkollektoros kör szabályozásához, 

ahol max. 2 db tároló és 2 kollektormezõ lehet, 1-1 db 
kollektor- és tároló hõérzékelõvel, merülõhüvelyekkel

• a modul egyszerûen konfigurálható az ajánlott 
kapcsolási rajz változatokból

• Wolf hõtermelõ készülék WRS-2 rendszerû 
szabályozásához csatlakoztatva jelentõs 
energiamegtakarítás érhetõ el, mivel HMV igény esetén 
a hõtermelõ nem kapcsol be, ha a napkollektoros HMV 
tárolóban kellõ hõmérsékletû melegvíz van

• energia hozam adatok rögzítése (csõvezetékbe épített hõmennyiség mérõ)
• a tárolók üzemmódjának kiválasztása
• az elõírt és a pillanatnyi értékeket a BM-2 kezelõ modul mutatja
• e-busz csatlakozás automatikus adatátvitellel
• Rast-5 csatlakozások

1     ...      7

MM-2 keverõköri modul
• bõvítõ modul egy keverõkör 

szabályozásához
• idõjáráskövetõ elõremenõ 

hõmérséklet szabályozás
• a modul egyszerûen konfigurálható az ajánlott kapcsolási rajz változatokból
• a BM-2 beépítve vagy fali aljzatra felszerelve távszabályozóként használható
• Rast-5 csatlakozások
• elõremenõ hõmérséklet érzékelõvel

SM1-2 napkollektoros modul
• bõvítõ modul egy napkollektoros kör szabályozásához 1-1 db 

kollektor- és tároló hõérzékelõvel, merülõhüvelyekkel
• Wolf hõtermelõ készülék WRS-2 rendszerû szabályozásához 

csatlakoztatva jelentõs energiamegtakarítás érhetõ el, mivel 
HMV igény esetén a hõtermelõ nem kapcsol be, ha a nap-
kollektoros HMV tárolóban kellõ hõmérsékletû melegvíz van

• energia hozam adatok rögzítése (csõvezetékbe épített 
hõmennyiség mérõ)

• a tömegáram és a visszacsapó szelep ellenõrzése
• hõmérséklet különbség szabályozás egy hõfelvevõhöz (pl. HMV tároló)
• a tároló max. hõmérsékletének korlátozása
• az elõírt és a pillanatnyi értékeket a BM-2 kezelõ modul mutatja
• beépített üzemóra számláló
• e-busz csatlakozás automatikus adatátvitellel
• Rast-5 csatlakozások

BM-2 kezelőmodul távszabályozóként további keverőkörökhöz fekete vagy fehér 
színben (ha a BM-2 a hőtermelő berendezésben van, max. 6 további távszabályozó 
lehetséges)
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Szabályozás kiegészítõ elemei
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ISM7i 
LAN- / WLAN-interfész, a szabályozás interneten vagy helyi hálózaton keresztül. 
Kezelés Android, IOS vagy Wolf-portálon.  
Beszerelés a készülékszabályozásba.

ISM8i – ethernet interfész
Wolf berendezés rendszerfüggetlen TCP/IP címes csatlakozása

KNX interfész készlet
Wolf berendezés csatlakoztatása KNX-es hálózathoz  
a készlet tartalma:  
ISM8i interfész, KNX-IP-BAOS modul, hálózati kábel, kezelési-szerelési utasítás

Wolf 
portálkiszolgáló

Helyi (otthoni) hálózat

DSL útválasztó
(LAN / WLAN)

W
LA

N

LAN / WLAN

LA
N

 / W
LA

N

LAN

Wolf fûtõkészülék ISM7i 
interfész modullal

Üzemeltetés LAN- vagy 
WLAN-kapcsolaton 
keresztül



9

Hõszivattyúk rendelhetõ tartozékai
CEW-2-200 HMV tároló

HMV-tároló CEW-2- 200
Energiahatékonysági osztály B
Tároló-ûrtartalom l 180
Teljes magasság mm 1290
Teljes szélesség mm 650
Teljes mélység mm 650
Üzemi nyomás bar 10
Hõcserélõ-felület m² 2,3
Csatlakozások 1”
Tömeg kg 135

•  a BWL-1S(B)-07/10/14 hõszivattyúval kombinálva hõközpontként egymásra helyezhetõ
• 75 mm-es PU keményhabos hõszigetelés a lehetõ legcsekélyebb hõveszteség érdekében
• nagy hatékonyságú, kettõs spirál simacsöves hõcserélõ a használati meleg víz kényelmes készítése érdekében
• a védõanód elölrõl hozzáférhetõ, a tartály belül különleges zománccal bevonva
• ellenõrzõ- és tisztítónyílás az egyszerû karbantartás érdekében
• töltõ-leeresztõ csap és merülõhüvely már beszerelve
• 5 csatlakozó, 1”-os csõmenet: használati meleg víz, hideg víz, cirkuláció, elõremenõ és visszatérõ vezeték

SPU-1-200 puffertároló
a hõszivattyú-üzemidõk optimalizálásához
• Acél puffertároló 200 l vízmennyiséggel
• Üzemeltetés elválasztó tárolóként vagy sorba kötött tárolóként fûtõvízhez
• alacsony hõveszteség, nagy hatásfokú, ezüst színû fóliaköpeny alatti PU keményhabos hõszigetelés
• 5 csatlakozó, 1½”-os belsõ menet, fûtõvízhez és kiegészítõ elektromos fûtéshez
• töltõ-leeresztõ csap és merülõhüvely beszerelve

Puffertároló SPU-1- 200

Energiahatékonysági osztály C
Tároló-ûrtartalom l 200
Töltõ-leeresztõ csatlakozó A mm 85
Fûtõvíz-csatlakozó B mm 256
Érzékelõ / termosztát merülõhüvely C mm 358
Kiegészítõ elektromos fûtés (max. 6 kW) D mm 460
Fûtõvíz-csatlakozó E mm 910
Légtelenítés / biztonsági szelep F mm 1140
Teljes magasság G mm 1140
Átmérõ hõszigeteléssel H mm 610
Max. üzemi nyomás bar 3
Max. üzemi hõmérséklet °C 95
Fûtõvíz-csatlakozók (4 darab) Belsõ menet 1½”
Kiegészítõ elektromos fûtés Belsõ menet 1½”
Érzékelõ / termosztát Belsõ menet ½”
Töltõ-leeresztõ csap Belsõ menet ½”
Légtelenítés / biztonsági szelep Belsõ menet 1”
Tömeg kg 48A

B
C

D

E

F/G

H
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• legfeljebb 12 kW fûtõteljesítményig; nagy hatásfokú, kettõs spirál simacsöves hõcserélõ a HMV kényelmes készítése érdekében
• kiegészítõ dupla spirál a napenergia-hasznosításhoz
• alacsony hõveszteség nagy hatásfokú, ezüst színû fóliaköpeny alatti PU keményhabos hõszigetelés
• a tartály belsõ falának korrózióvédelme különleges zománcréteggel és magnézium védõanóddal van megvalósítva
• ellenõrzõ- és tisztítónyílás az egyszerû karbantartás érdekében

SEM-1W-360 HMV tároló napkollektorok kiegészítõ bekötéséhez

Napkollektoros HMV tároló SEM-1W- 360
Energiahatékonysági osztály C
Tároló-ûrtartalom l 360
Hidegvíz-csatlakozó A mm 55
Visszatérõ vezeték – fûtés / napkollektor B mm 606/221
Tárolóérzékelõ – fûtés / napkollektor C mm 965/385
Cirkuláció D mm 860
Elõremenõ vezeték – fûtés / napkollektor E mm 1146/470
HMV-csatlakozó F mm 1526
Kiegészítõ elektromos fûtés (opcionális) G mm 540
Hõmérõ-csatlakozó H mm 1400
Teljes magasság I mm 1630
Átmérõ hõszigeteléssel J mm 705
Tisztító nyílás L mm 277
Primer – fûtõvíz bar / °C 10 / 110
Szekunder – használati víz bar / °C 10 / 95
Hidegvíz-csatlakozó külsõ menet 1¼”
Visszatérõ vezeték – fûtés belsõ menet 1¼”
Cirkuláció belsõ menet ¾”
Elõremenõ vezeték – fûtés belsõ menet 1¼”
HMV-csatlakozó külsõ menet 1¼”
Hõcserélõ-felület – fûtés m² 3,2
Napkollektor hõcserélõ-felülete m² 1,3
Hõcserélõ-ûrtartalom – fûtés l 27
Napkollektor hõcserélõ-ûrtartalma l 11 
Tömeg kg 182

Hõszivattyúk rendelhetõ tartozékai

HMV tároló SEW-2-
SEW-1-

200
-

-
300

-
400

Energiahatékonysági osztály C C C
Tároló-ûrtartalom l 190 288 375
Hidegvíz-csatlakozó A mm 95 55 55
Visszatérõ vezeték – fûtés B mm 245 222 222
Merülõhüvely C mm 435 656 791
Cirkuláció D mm 780 786 921
Elõremenõ vezeték – fûtés E mm 905 886 1156
HMV-csatlakozó F mm 1015 1229 1586
Teljes magasság G mm 1290 1310 1660
Tisztító nyílás H mm 302 277 277
Átmérõ hõszigeteléssel I mm 605 705 705
Primer – fûtõvíz bar / °C 10 /110 10 / 110 10 / 110
Szekunder – használati víz bar / °C 10 / 95 10 / 95 10 / 95
Hidegvíz-csatlakozó külsõ menet 1“ 1¼” 1¼”
Visszatérõ vezeték – fûtés belsõ menet 1“ 1¼” 1¼”
Cirkuláció belsõ menet ¾“ ¾“ ¾“
Elõremenõ vezeték – fûtés belsõ menet 1“ 1¼” 1¼”
HMV-csatlakozó külsõ menet 1“ 1¼” 1¼”
Hõcserélõ-felület m² 2,1 3,5 5,1
Hõcserélõ-ûrtartalom l 12,1 27 39
Tömeg kg 75 134 185

• SEW-2-200 típus legfeljebb kb. 14 kW fûtõteljesítményû hõszivattyúkhoz, legfeljebb 191 l-nyi 40 °C-os HMV készítéshez
 SEW-1-300 típus legfeljebb kb. 15 kW fûtõteljesítményû hõszivattyúkhoz, legfeljebb 367 l-nyi 40 °C-os HMV készítéshez
 SEW-1-400 típus legfeljebb kb. 20 kW fûtõteljesítményû hõszivattyúkhoz, legfeljebb 482 l-nyi 40 °C-os HMV készítéshez
• spirál simacsöves hõcserélõ a rövid felfûtési idõ és a HMV kényelmes készítése érdekében
• alacsony hõveszteség nagy hatásfokú, ezüst színû fóliaköpeny alatti PU keményhabos hõszigeteléssel
• a tartály belsõ falának korrózióvédelme különleges zománcréteggel és magnézium védõanóddal van megvalósítva
• ellenõrzõ- és tisztítónyílás az egyszerû karbantartás érdekében

SEW HMV-tároló

A
B

C
D

E

F
G

H

I
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• kompakt méret hõszivattyús alkalmazáshoz
• soros- vagy leválasztó tárolóként is használható
• hõszigetelés: PU keményhab, burkolat: porszórt acéllemez
• változatos szerelhetõség: falra, a hõszivattyú beltéri egysége mellé jobbra vagy balra,
     padlóra állítva (3 lábbal) felsõ csatlakozással,
     önállóan: felsõ vagy alsó csatlakozással

CPU-1-50 puffertároló

CPU-1 puffertároló 50
Energiahatékonysági osztály C
Tároló-ûrtartalom l 50
Méretek burkolattal szélesség  360

magasság 790
mélység 356

Csatlakozások 4 x 1“
Üzemi nyomás bar 3
Tömeg kg 28

Hõszivattyúk rendelhetõ tartozékai



A WOLF átfogó készülékválasztékot kínál lakossági, közületi és ipari fûtési és szellôzési rendszerekhez, amelyek új építés, renoválás 
és modernizálás esetén is a lehetô legjobb megoldásokat kínálják. A WOLF szabályozói komfort terén a legmagasabb igényeket is 
kielégítik. A berendezések könnyen kezelhetôk, energiatakarékosan és megbízhatóan mûködnek. A WOLF termékei egyszerûen és 
gyorsan telepíthetôk és szervizelhetôk.

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 - Energiahatékonyság és környezetvédelem

A változtatás jogát fenntartjuk!


