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L Split – ārā montējami siltumsūkņi gaiss-ūdens

Kompakti un ar nelielām investīciju izmaksām

Ekonomiski bāzes modeļi

alpha innotec ECO LINE siltumsūkņi ir ekonomisks  
risinājums, ja vēlaties ierīkot progresīvas apkures 
sistēmas. Pateicoties nelielajiem izmēriem, tos ir viegli 
integrēt mājās, kur tiek taupīts ikviens kvadrātmetrs.

Plaša aksesuāru izvēle un iekārtu reversā konstrukci-
ja, ļauj vienā sistēmā nodrošināt apkuri, dzesēšanu un 
karsto ūdeni tādēļ, tie būs labi piemēroti gan jaunbū-
vēs, gan renovējamās ēkās.

L 6 Split

Hidrauliskais tornis HT 6 Split
Hidrauliskais tornis HT 12 Split

L 8 Split

   Vienā sistēmā, trīs funkcijas (apkure, 
dzesēšana un karstais ūdens)

   Invertoru tehnoloģija – jaudas automātiska 
pielāgošana pēc vajadzības

   Ērts kontrolieris ar krāsainu izvēlni latviešu 
valodā

   Neaizņem daudz vietas
   Elastīgas montāžas iespējas  
   Attālinātas vadības iespējamība*
   Profesionāla tehniskā apkope Latvijā

L 12 Split

* Pieslēdzoties internetam (piemēro papildu maksu)

58°C

Praktisks
Hidrauliskais modulis HM 6 Split

Hidrauliskais modulis HM 12 Split
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ECO LINE L Split – dalīti siltumsūkņi gaiss-ūdens

Priekšrocības

  Ātra un kārtīga montāža

   Kompakta sistēma

   Apkure, dzesēšana (ar papildu aksesuāriem) 
un karstā ūdens sagatavošana

   Var pieslēgt citas siltuma ražošanas ierīces

   Elastīgas montāžas iespējas

   Piemērots vienfāzes vai trīsfāžu spriegums

Āra bloks L Split – Hidrauliskais bloks HT Split

3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V

Tips Preces kods Izvēle Efektivitātes dati Āra bloks
Energo- 

efektivitātes 
klase 

Ārējais bloks- 
iekšējais bloks

Ēkām ar 
kopējo  
siltuma 
patēriņu

kW

Apkures jauda pie COP pie Dzesēšanas 
jauda pie

EER Skaņas 
jaudas 
līmenis 
EN12102

Izmēri 
P x Gx A

Svars Apkures ierīce 
ar kontrolieri
(A+++ līdz G)

A-7/W35

kW

A7/W35

kW

A7/W35

–

A27/W18

kW

A27/W18

-

A7/W35

dB(A) mm kg

L6 Split -HT 6 100698HT601 4-6 4,6 2,671) 4,851) 7,98 4,521) 51 780 x 290 x 640 46 A++   55°C

L8 Split-HT 12 100626HT1201 6-9 6,6 3,851) 4,651) 11,2 3,51) 55 968 x 340 x 750 60 A++   55°C

L12 Split -HT 12 100627HT1201 9-12 9,0 5,211) 4,781) 11,7 3,521) 58 970 x 370 x 845 74 A++   55°C

Visi dati saskaņā ar  EN 14511  | 1) Dati pie daļējas slodzes  |  Ierīce uzpildīta ar R410A.

L Split sistēmu piemēri

Tehniskie parametri

Lai uzstādīšana būtu ātrāka, ierīcēs jau rūpnīcā ir 
iemontēti šādi komponenti:

 · Kontrolleris ar krāsainu ekrānu un izvēlni latviešu 
valodā

 · 180 l karstā ūdens tvertne 
 · Elektriskais anods, kuram nav nepieciešama apkope
 · Papildus plūsmas 9 kW elektriskais sildītājs
 · Efektīvs mainīgu apgriezienu cirkulācijas sūknis
 · Izplešanās trauks,  10 l.
 · Siltuma skaitītājs
 · Aizsardzības grupa apkures sistēmai
 · Āra un iekšējās temperatūras sensori

Apkures ūdens temperatūra no 20 °C līdz 58 °C, līdz + 65 °C ar papildus elektrisko sildītāju. 
Rekomendējamās āra darba temperatūras robežas: –20 °C līdz +43 °C.

Montāžai  ārā

25-30 mm

800 mm

17
35

 m
m

610,5 mm 600,5 mm
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ECO LINE L Split – dalīti siltumsūkņi gaiss-ūdens

Priekšrocības

  Universāla sistēma

   Apkure, dzesēšana (ar papildu piederumiem) 
un karstā ūdens sagatavošana (ar papildu 
piederumiem)

   Var pieslēgt citas siltuma ražošanas ierīces

   Elastīgas montāžas iespējas

  Piemērots vienfāzes vai trīsfāžu spriegums

Āra bloks L Split – Hidrauliskais modulis HM Split

3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V

Tips Preces kods Izvēle Efektivitātes dati Āra bloks
Energo- 

efektivitātes 
klase 

Ārējais bloks- 
iekšējais bloks

Ēkām ar 
kopējo  
siltuma 
patēriņu

kW

Apkures jauda pie COP pie Dzesēšanas 
jauda pie

EER Skaņas 
jaudas 
līmenis 
EN12102

Izmēri 
P x Gx A

Svars Apkures ierīce 
ar kontrolieri
(A+++ līdz G)

A-7/W35

kW

A7/W35

kW

A7/W35

–

A27/W18

kW

A27/W18

-

A7/W35

dB(A) mm kg

L6 Split -HM 6 100698HM601 4-6 4,6 2,671) 4,851) 7,98 4,521) 51 780 x 290 x 640 46 A++   55°C

L8 Split-HM 12 100626HM1201 6-9 6,6 3,851) 4,651) 11,2 3,51) 55 968 x 340 x 750 60 A++   55°C

L12 Split -HM 12 100627HM1201 9-12 9,0 5,211) 4,781) 11,7 3,521) 58 970 x 370 x 845 74 A++   55°C

Visi dati saskaņā ar  EN 14511  | 1) Dati pie daļējas slodzes  |  Ierīce uzpildīta ar R410A.

L Split sistēmu piemēri

Tehniskie parametri

Lai uzstādīšana būtu ātrāka, ierīcēs jau rūpnīcā ir 
iemontēti šādi komponenti:

 · Kontrolleris ar krāsainu ekrānu un izvēlni latviešu 
valodā

 · Papildus plūsmas 9 kW elektriskais sildītājs
 · Efektīvs mainīgu apgriezienu cirkulācijas sūknis
 · Izplešanās trauks,  12 l.
 · Pārslēgšanas vārsts apkures/karstā ūdens 
sagatavošanai

 · Siltuma skaitītājs
 · Aizsardzības grupa apkures sistēmai
 · Āra un iekšējās temperatūras sensori

Apkures ūdens temperatūra no 20 °C līdz 58 °C, līdz + 65 °C ar papildus elektrisko sildītāju. 
Rekomendējamās āra darba temperatūras robežas: –20 °C līdz +43 °C.

Montāžai  ārā

min. 300 mm

min. 
200 mm

85
0 

m
m

345 mm 515 mm

min. 
200 mm
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1) Izveidojot kontu un reģistrējot siltumsūkni www.myupway.com. Piemēro  
   papildu maksu.

Galvenās L Split priekšrocības

Līdz ar apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, ar ECO LINE L 
Split Jūs varat arī nodrošināt ekonomisku dzesēšanu: inte-
grētā reversa funkcija apgriež siltumsūkņa procesu otrādi 
un izmanto Jūsu apkures sistēmu (grīdas vai griestu apkuri) 
vai ventilatoru konvektorus, telpu dzesēšanai. Tādējādi visa 
gada garumā, siltumsūknis gādā par komfortablu tempe-
ratūru Jūsu mājās.

Galvenās L Split priekšrocības

Ērta attālināta vadība
Izmantojot myUpwayTM, savu siltumsūkņa sistēmu varat vadīt 
no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot datoru, planšet-
datoru vai viedtālruni 1).

Montāžai  ārā

Integrēta dzesēšana

Elastīgas montāžas iespējas
Tā kā ārējais un iekšējais bloks ir atdalīti, telpās var ietaupīt 
brīvu vietu. Iekšējais bloks HT Split ar integrētiem teju vi-
siem apkures sistēmas komponentiem un karstā ūdens tver-
tni, aizņem vien 0,4 m2 tādēļ, to varēs novietot pat pavisam 
nelielā nišā. Tā kā aukstuma reaģenta caurulītes ir pavisam 
neliela diametra, ārējo bloku var montēt atbilstošākajā vietā  
laukā, līdz pat 30 m attālumā.

Invertora tehnoloģija
Pateicoties invertora tehnoloģijai, ECO LINE L Split siltumsūkņi 
pielāgo savu jaudu aktuālajām vajadzībām. Tādēļ, lielāko laika 
daļu gadā tie darbojas ar daļēju jaudu un reti izslēdzas. Tas 
palielina efektivitāti, taupa elektroenerģiju un izmaksas par 
elektrību.
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Jūsu apkures speciālists 

alpha innotec siltumsūkņi. 
Profesionālu partneru “know-how”. 
Jūsu izvēle ir pareiza!

© alpha innotec | 02/2022 | Paturam tiesības kļūdīties un veikt tehniskas izmaiņas

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Vācija

alpha innotec Latvijā
TENKO Baltic

Tel.: +371 2 5150026

kristaps.salcevics@tenko.lt
www.tenko.lv
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