
Compressor

PX PREMIUM AIR
POMPA DE CALDURA AER-APA

Compresor inverter  Panasonic

Funcționare silențioasă, eficientă și ecologică

Seria PX Premium Air foloseste compresor inverter de ultima 
generatie Panasonic.

PX PREMIUM AIR este lider mondial în eficiență în clasa lor. Avantajul seriei 
de pompe PX PREMIUM AIR este funcționarea extrem de silențioasă, 
eficiența energetică ridicată A+++, ajungând la SCOP4.81 și îndeplinind toate 
cerințele ECO.

Pompa de căldură inteligentă, PX Premium Air combină perfect agentul frigorific ecologic R32 și 
tehnologia inverter EVI, pentru a produce apă caldă la 60°C, precum și încălzirea stabilă a locuinței, 
chiar și la temperaturi de până la -25°C.
Tehnologia EVI (Enhanced Vapor Injection) asigură injectarea freonului preîncălzit în centrul 
compresorului prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci suplimentar (economizor). În 
acest fel, se garantează o putere mai mare la temperaturi exterioare mai scăzute și, în același timp, o 
funcționare mai eficientă a pompei de căldură pe tot parcursul sezonului de răcire.
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Modelul PX Premium are un design elegant, realizat din plastic ABS cu 
forma ondulata in relief, ce confera aspectul exclusivist. Pe lângă aspect, 
designul este realizat și pentru a proteja elementele metalice de coroziune și 
de condițiile atmosferice dure.

Prin schimbătorul de căldură cu plăci nou introdus, sunt atinse niveluri de 
eficiență ridicate ale PX Premium, care asigură factorul de conversie mediu 
SCOP ~ 4,81. Cu niveluri ridicate de eficiență energetică, A+++ se află în 
fruntea celor mai căutate și cele mai vândute pompe de căldură, 
contribuind în același timp la protecția mediului și reducând semnificativ 
facturile la energie ale clienților.

Pe lângă eficiență, seria PX Premium se caracterizează prin funcționarea sa 
silențioasă, care este asigurată de compresorul închis într-o cutie 
suplimentară care stă pe un tampon dublu anti-vibrații pentru a elimina 
vibrațiile. Cutia compresorului este bine izolata termic si fonic si reduce 
zgomotul de la compresor la valori minime.
Ventilatoarele DC din echipament au o dimensiune mărită și o margine 
anterioară a lamei care elimină zgomotul turbo și reduce nevoia de turații 
mari. 
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PREMIUM 8.1 PREMIUM 12.1 PREMIUM 12 PREMIUM 23.1 PREMIUM 23

P40 P40S P60 P60S

3.8~12.5 3.8~12.5 7.0~23.0 7.0~23.0

1.56~6.0 2.2~10.0 2.2~10.0 4.35~15.0 4.35~15.0

3.00~9.5 4.15~16.0 4.15~16.0 8.8~26.2 8.8~26.2

0.5~1.84 0.8~2.95 0.8~2.95 1.27~5.9 1.27~5.9

0.63~2.36 1.1~3.80 1.1~3.80 1.65~6.59 2.03~6.59

0.62~2.30
230V~/30~90 Hz 230V~/30~90 Hz 380V/3N~/30~90 Hz 380V/3N~/30~90 Hz230V~/30~90 Hz

0.9~3.85 0.9~3.85 2.1~6.29 2.1~6.29

R32 / 1.3 R32 / 1.8 R32 / 1.8 R32 / 2.3 R32 / 2.3

GRUNDFOS

DC Мотор

Aspect elegant

Mod de operare silențios

temp. exterioara 

temp. apa

Putere de incalzire
Consum energie electrica

temp. apa

temp. exterioara 
Putere de racire
Consum energie electrica

temp. exterioara -apa care circula intre
Putere de incalzire
Consum energie electrica
Alimentare electrica / frecventa
Consum max. energie electrica
Curent maxim
Agent frigorific / cantitate

Echivalent
Nivel zgomot
Pompa de recirculare
Lucreaza la temp. exterioara
Ventilator tip
Dimensiuni
Dimensiuni transport

Eficienta ridicata




