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ESTIA

potrzebujesz
  szystko czego

“ Potrzebujesz wszechstronnego rozwiązania, aby uzyskać znaczące oszczędności? ”



• Oszczędność energii i ochrona środowiska

Zobowiązanie Unii Europejskiej do zmniejszenia o 20% emisji CO2 do 2020 r. spowodowało, 

że zaczęto postrzegać wytwarzanie ciepła i ciepłej wody użytkowej jako sposób na 

osiągnięcie tego celu. Powietrzne Pompy ciepła należąc do odnawialnych źródeł energii, 

są idealnym rozwiązaniem do ogrzewania pomieszczeń, produkcji ciepłej wody i chłodzenia 

w cieplejszych miesiącach - wszystko przy poszanowaniu środowiska i zapewnieniu znacznych 

oszczędności energii dla użytkownika końcowego.respecting the environment and ensuring 

significant energy savings for the end user. 

• Najlepsza w swojej klasie wydajność nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej

Pompy ciepła ESTIA zarówno Split jak i Monoblok oferują wyjątkową wydajność, nawet jeśli 

temperatura na zewnątrz jest bardzo niska. Nowa technologia pozwala urządzeniom ESTIA 

oferować większe oszczędności energii, przy jednym z najlepszych poziomów obciążeń 

częściowych oferowanych na rynku pomp ciepła.market.

• ESTIA - innowacje, sterowanie i doskonałość

Urządzenie ESTIA może być podłączone do tradycyjnego termostatu 

pokojowego lub najnowszej generacji termostatów domowych na 

rynku, umożliwiając zdalne sterowanie za pomocą smartfona, tabletu 

lub komputera.

• Wysoka elastyczność

Urządzenie ESTIA jest w stanie zastąpić lub uzupełnić działanie 

tradycyjnego kotła i jest idealne zarówno dla nowych budynków (wersja 

Standard), jak i dla projektów renowacyjnych (wersja Powerful).

Pompy ciepła ESTIA typu powietrze-woda firmy Toshiba są idealnym 

kompaktowym rozwiązaniem zapewniającym odpowiednią 

temperaturę. Jest to zaawansowany nowoczesny system ogrzewania 

i chłodzenia, zapewniający znaczne oszczędności energii przy 

jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

ESTIA ABY UZYSKAĆ ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA POMPY CIEPŁA FIRMY TOSHIBA

Stworzona przez TOSHIBA - technologia inwerterowa

Ogrzewanie  

do temp. -20°C

A+
COP 4.10 @ +7°C
COP 2.51 @ -7°C

Bezpośrednie wytwarzanie  
ciepłej wody do 60°C

Sterowanie grupowe
(do 4 urządzeń)

ESTIA Monobloc 17 - 21kW

Stworzona przez TOSHIBA - technologia inwerterowa

Ogrzewanie  

do temp. -25°C

A++
COP 4.90 @ +7°C
COP 3.01 @ -7°C

Ciepła woda użytkowa 
 od +40°C do +75°C

Sterowanie grupowe
(do 8 urządzeń)

ESTIA Split 4 - 16kW



od 4.5  
do 21 kW

• Pełna linia od 4.5 do 21 kW

Dostępne w wersji Split od 4.5 do 16 kW i Monoblok od 
17 do 21 kW, obydwie pompy ciepłą oferują najlepszą  
w swojej klasie wydajność. Technologia inwerterowa firmy 
TOSHIBA utrzymuje w środowisku wewnętrznym dokładną 
nastawę temperatury, regulując przez cały czas wydajność 
ogrzewania i chłodzenia oraz dostosowując prędkość 
obrotową sprężarki do aktualnego zapotrzebowania.

• Moduł wewnętrzny ESTIA Split

Bardzo kompaktowy moduł hydrauliczny ESTIA zapewnia 
zaawansowane sterowanie temperaturą wody, aby 
umożl iwić optymalną dystrybucję do każdego typu 
odbiorników. ESTIA zapewnia ogrzewanie i chłodzenie 
pomieszczenia dla jednej lub dwóch stref oraz wytwarzanie 
ciepłej wody użytkowej. Grzałka elektryczna (3, 6 lub 9 kW) 
zapewnia dodatkowe wsparcie dla produkcji ciepłej wody 
przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych.

• Jednostka zewnętrzna ESTIA Split 

Model ESTIA Split to kompaktowe, wydajne rozwiązanie do 
ogrzewania i chłodzenia, dostępne w wersjach Standard  
i Powerful od 4.5 do 16 kW, z nowym standardowym modelem  
4 .5  kW,  wykazu jącym wyjątkowe os iągi  w najbardz ie j 
kompaktowej obudowie na rynku.

• Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zasobnik ESTIA jest dobrze zaizolowanym zbiornikiem ze stali 
n ierdzewnej,  wytwarzającym ciepłą wodę użytkową do 
celów sanitarnych. Wydajność całego układu jest również 
zmaksymalizowana dzięki zintegrowanemu współosiowemu 
wymiennikowi ciepła, który wykorzystuje ciepłą wodę wytwarzaną 
przez pompę ciepła (ilekroć jest to możliwe i energooszczędne). 
Dzięki  zoptymal izowanej logice sterowania, zawsze, gdy 
potrzebna jest dodatkowa gorąca woda, uruchamiana jest 
grzałka elektryczna. To rozwiązanie zmniejsza koszty eksploatacji 
i gwarantuje gorącą wodę na stałym poziomie temperatury.
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ZMNIEJSZ EMISJĘ CO2, KONTROLUJ  
SWÓJ KOMFORT I ZWIĘKSZAJ OSZCZĘDNOŚCI
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• Jeden system, wiele rozwiązań

ESTIA Split może być wykorzystywana zarówno w nowych 
projektach budowlanych, jak i  w modernizowanych 
pomieszczeniach. System pompy ciepła powietrze-woda 
ESTIA może być stosowany z różnymi rodzajami odbiorników 
ciepła/chłodu,  w tym z  i s tn ie jącymi  ogrzewaniem 
podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi czy 
klimakonwektorami.

W istniejących budynkach już wyposażonych w tradycyjne 
kotły gazowe lub na paliwo stałe istnieje możl iwość 
podłączenia systemów pomp ciepła powietrze-woda 
Toshiba ESTIA, tak aby zaspokoić całoroczne potrzeby 
grzewcze. Kocioł może być wtedy używany jako rezerwowe 
źródło ciepła podczas najchłodniejszych dni. Inteligentne 
sterowanie firmy Toshiba wydajnie równoważy źródła 
energii,  co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii  
i kosztów ogrzewania dla użytkownika końcowego.

• Łatwa instalacja

Moduł wewnętrzny może być bezpiecznie instalowany w większości miejsc dostępnych w domu. Nie ma potrzeby budowania 

kotłowni, a co za tym idzie komina czy dodatkowej wentylacji. Jednostka zewnętrzna może być umiejscowiona gdziekolwiek 

na zewnątrz budynku lub na balkonie, a dłuższa instalacja nie stanowi żadnego problemu.

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Dla nowych domów lub projektów modernizacyjnych pompy ciepła ESTIA oferują wiele kombinacji.  
Niektóre przykłady pokazano poniżej:

Zbiornik c.w.u.

Ogrzewanie 
podłogowe

Moduł 
wewnętrzny

Jednostka 
zewnętrzna

1-strefowe ogrzewanie pomieszczeń oraz c.w.u.

Grzejniki
(tylko ogrzewanie)

Kocioł

Zbiornik  
c.w.u.

Ogrzewanie 
podłogowe

Zbiornik
buforowy

Moduł 
wewnętrzny

Jednostka 
zewnętrzna

2-strefowe ogrzewanie pomieszczeń z c.w.u oraz kotłem jako zapas.

Grzejniki
(tylko ogrzewanie)

Zbiornik  
c.w.u.

Ogrzewanie 
podłogowe

Zbiornik
buforowy

Moduł 
wewnętrzny

Jednostka 
zewnętrzna

  Fan-coil 
(klimakonwektor)

  grzanie 

2-strefowe ogrzewanie pomieszczeń oraz c.w.u.

Grzejniki
(tylko ogrzewanie)

Zbiornik c.w.u. 
z podwójnym 

wymiennikiem ciepła
Ogrzewanie 
podłogowe

Zbiornik
buforowy

Moduł 
wewnętrzny

Jednostka 
zewnętrzna

Panele solarne
Naczynie 
wzbiorcze

Fan-coil  
(klimakonwektor)

ogrzewanie i  chłodzenie

2-strefowe ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń z c.w.u. 
oraz panelami solarnymi

Grzejniki
(tylko ogrzewanie)

Zbiornik  
c.w.u.

Ogrzewanie 
podłogoweZbiornik

buforowy

Moduł 
wewnętrzny

Jednostka 
zewnętrzna

Naczynie  
wzbiorcze

Fan-coil  
(klimakonwektor)

ogrzewanie i chłodzenie

2-strefowe ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń z c.w.u.

1-strefowe ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń oraz c.w.u.

Jednostka 
zewnętrzna

Moduł 
wewnętrzny

Grzejniki
(tylko ogrzewanie)

Fan-coil  
(klimakonwektor)

ogrzewanie i chłodzenie
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• Maksymalna kontrola

Nowy, zdalny sterownik z dużym ekranem jest intuicyjny  

i łatwy w obsłudze. Oferuje stylowy wygląd, podświetlenie, 

n o w e  i k o n y  i  w i e l e  j ę z y k ó w  d o  w y b o r u .  P r o s t a 

konfiguracja drugiego sterownika sprawia, że system 

staje się prawdziwym rozwiązaniem typu       plug & play. 

Wbudowane oprogramowanie reguluje temperaturę wody 

i optymalizuje zużycie energii przez system. Programator 

tygodniowy steruje dystrybucją ciepłej wody do dwóch 

stref i zasobnika ciepłej wody użytkowej. Każdy użytkownik 

jest w stanie zapewnić sobie odpowiedni komfort cieplny, 

dzięki możliwości zaprogramowania do 10 schematów 

działania dla każdego dnia (i nocy) w całym tygodniu.

ROZWIĄZANIE PLUG & PLAY 

Oprócz zarządzania parametrami roboczymi dla dwóch stref  
w trybie ogrzewania dostępne są również następujące funkcje:

Zabezpieczenie antybakteryjne
regularnie podnosi temperaturę 
w zasobniku c.w.u. do 75°C  
na 30 minut

Tryb nocny automatycznie 
redukuje temperaturę wody 
w nocy

Tryb cichy zapobiega uciążliwemu 
hałasowi w nocy poprzez 
obniżanie poziomu głośności 
jednostki zewnętrznej do -7 dB

Funkcja wspomagania
gdy szybko potrzebna jest 
ciepła woda użytkowa

Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem
zapewnia utrzymanie 
w nieużytkowanych 
pomieszczeniach minimalnej 
temperatury w celu zapobieżenia 
zamrożeniu wody 

• Bonifikaty

Każdy kraj, który stosuje się do przepisów europejskich, zachęca do używania pomp ciepła. 

Dofinansowania do tego typu inwestycji należy szukać na szczeblu lokalnym, a dokładniej  

w wojewódzkich oddziałach funduszu, w urzędach marszałkowskich oraz w gminach. Instalacja 

systemu pomp ciepła powietrze-woda ESTIA, z najlepszym w swojej klasie nominalnym 

współczynnikiem COP i technologią inwerterową oraz podwójną sprężarką rotacyjną zapewniającą 

wyjątkowo wysoki współczynnik COP obciążenia częściowego, gwarantuje spełnienie większości 

wymagań użytkowników.

OSZCZĘDNOŚCI W PRAKTYCE
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Rozszerzenie asortymentu ESTIA jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających 

większych wydajności grzewczych i chłodniczych. Elastyczne rozwiązanie pozwala na 

podłączenie do 4 urządzeń pod sterowanie grupą w układzie nadrzędne/podrzędne. Jest  

w stanie połączyć się z wieloma protokołami komunikacyjnymi BMS. Czas wykonania instalacji może 

być skrócony dzięki wbudowanej pompie o zmiennym przepływie oraz naczyniu wzbiorczym.

ESTIA MONOBLOK 17 – 21 kW

• Kompaktowe z definicji

W urządzeniu ESTIA Monoblok wszystkie komponenty 

h y d r a u l i c z n e  s ą  p o ł ą c z o n e  w e w n ą t r z  j e d n o s t k i 

zewnętrznej,  oferując jedno bardzo kompaktowe 

rozwiązanie. Zapewnia ona ogrzewanie pomieszczeń  

i bezpośrednią produkcję ciepłej wody użytkowej oraz 

umożliwia chłodzenie w cieplejszych dniach.

Wysoka wydajność
ESTIA może wytwarzać gorącą wodę o temperaturze 60°C, 
nawet gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -10°C.

• Szeroka opcjonalność wyposażenia

Dobierając pompę ciepłą ESTIA Monoblok istnieje 

możliwość wyboru wyposażenia hydraulicznego jak i wyboru 

protokołu sterowania BMS. Możliwy jest wybór produktu  

z pompą o zmiennej prędkości dla nowych budynków lub  

z pompą o stałej prędkości dla projektów modernizowanych 

z dostępnym zewnętrznym ciśnieniem statycznym do 150 kPa,  

lub bez pompy (dla projektów modernizowanych,  

w których pompa jest już zainstalowana). 

• Bezpośrednie wytwarzanie ciepłej wody użytkowej 

Instalator może ustawić stałą wartość temperatury ciepłej 

wody lub użyć automatycznego sterowania na podstawie 

krzywej grzewczej, umożliwiając ustawienie docelowej 

temperatury ciepłej wody w oparciu o atmosferyczne 

warunki zewnętrzne, optymalizując zużycie energii przez 

system.

• Sterownik z czytelnym wyświetlaczem

Zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i łatwy w obsłudze 

zarówno dla użytkownika, jak i  instalatora. Stylowa  

i foremna konstrukcja sprawia, że idealnie wkomponuje 

się w wystrój każdego wnętrza. Jednostka Monoblok jest 

kompatybilna z większością standardowych protokołów 

komunikacyjnych (JBUS, MODBUS, BACnet i LONworks). 

Elastyczna konfiguracja sterownika umożliwia mierzenie 

temperatury powietrza w pomieszczeniu lub temperatury 

wody w systemie.

ESTIA ABY UZYSKAĆ ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI
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ESTIA MONOBLOC 17 - 21kW    Dane techniczne
RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 1579x1141x584 1579x1141x584

Ciężar (1) kg 191 199

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 71 74

Poziom ciśnienia akustycznego@10m (3) dB(A) 40 43

Typ sprężarki Dwu-rotacyjna Dwu-rotacyjna

Czynnik chłodniczy R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego (1) kg 8 8

Przyłącza wodne z modułem wewnętrznym (wlot-wylot) cal 1 1/4 - 1 1 1/4 - 1

Przyłącza wodne bez modułu wewnętrznego (wlot - wylot) cal 1 - 1 1 - 1

Pojemność zbiornika wyrównawczego l 8 8

Max ciśnienie robocze po stronie wody bez modułu wew. kPa 1000 1000

Max ciśnienie robocze po stronie wody z modułem wew. (4) kPa 300 300

Dostępne ciśnienie statyczne - pompa o stałej prędkości kPa 60-190 60-190

Dostępne ciśnienie statyczne - pompa o zmiennej prędkości 100% kPa 30-105 40-105

Zasilanie V/ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
* Zgodnie z normą EN 14511-3:2013   
** Zgodnie z normą EN 14825:2013, średni klimat   
(1) Wartości są jedynie wytycznymi. Zapoznaj się z tabliczką znamionową urządzenia.  
(2)  W dB ref=10-12 W, ważone krzywą (A). Deklarowane dwucyfrowe wartości emisji hałasu zgodnie z ISO 4871 (z towarzyszącą niepewnością +/-3dB(A)).  

Mierzone zgodnie z ISO 9614- 1 i certyfikowane przez Eurovent.   
(3)  W dB ref 20 μPa, ważone krzywą (A). Deklarowane dwucyfrowe wartości emisji hałasu zgodnie z ISO 4871 (z towarzyszącą niepewnością +/-3dB).  

Dla informacji, obliczone na podstawie poziomu mocy dźwięku Lw(A).   
(4)  Min. ciśnienie robocze po stronie wodnej z modułem wewnętrznym o stałej prędkości wynosi 50 kPa, a z modułem zmiennej prędkości wynosi 40 kPa.  

Obciążenia częściowe ηs i SCOP obejmują opcję pompy o zmiennej prędkości.
Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane R410A, o współczynniku GWP: 2087,5.

SKORZYSTAJ Z JAPOŃSKIEJ JAKOŚCI

Innowacja, wydajność, wysoka niezawodność, oszczędność energii, 

szacunek dla środowiska… Te wartości stanowią sedno wszystkiego, co 

robimy w firmie Toshiba. Od ponad 50 lat Toshiba zapewnia swoim Klientom 

profesjonalną obsługę, fachową wiedzę oraz japońską jakość. Produkty 

Toshiba są tworzone z myślą o niezawodności i perfekcji.

Inwerterowa sprężarka dwu-rotacyjna marki  Toshiba wykorzystuje 

zaawansowaną technologię, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie 

wydajność przy  częściowym obciążeniu systemu.  W porównaniu  

z konkurencyjnymi systemami daje to znaczące oszczędności.

ESTIA MONOBLOK 17  - 21 KW
RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8

Niskotemperaturowa sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania

Klasa efektywności energetycznej - niska temperatura A+ A+

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) % 144% 140%

SCOP kW/kW 3.68 3.56

Nominalna moc grzewcza   Powietrze +7°C   Woda 35°C kW 17.1 21.1

COP W/W 4.1 4.1

Nominalna moc grzewcza   Powietrze +7°C   Woda 45°C kW 16.2 20.0

COP W/W 3.4 3.3

Średniotemperaturowa sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania

Klasa efektywności energetycznej - Niska temperatura A+ A+

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń  % 118 111

SCOP kW/kW 3.03 2.85

Nominalna moc grzewcza    Powietrze +7°C   Woda 55°C kW 15.3 19.1

COP W/W 2.7 2.7

Temperatura wody na wyjściu °C 20 ~ 60 20 ~ 58

Nominalna moc chłodzenia    Powietrze +35°C  Woda 7~12°C kW 14.9 18.6

EER W/W 3.0 3.1

Temperatura wody na wyjściu °C 5 ~ 18 5 ~ 18
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TOSHIBA Air Conditioning uczestniczy  
w programie ECP dla europejskich pomp ciepła.  
Sprawdź ważność certyfikatu:  
www.eurovent-certification.com

ESTIA SPLIT 4.5  - 16 KW    ESTIA S5 (1ph) ESTIA S5 (3ph) ESTIA S5 POWERFUL
Zestaw jedn. zewnętrznej HWS- 455H-E 805H-E 1105H-E 1405H-E 1105H8(R)-E 1405H8(R)-E 1605H8(R)-E P805HR-E P1105HR-E
Kombinacja modułu wew. HWS- 455XWHM3-E 805XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E P805XWH**-E P1105XWH**-E
Niskotemperaturowa sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
Klasa efekt. energet. - niska temperatura A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Sezonowa efektywność energetyczna ogr-
zewania pomieszczeń (ηs) 167% 161% 163% 159% 161% 157% 159% 157% 175%

SCOP 4.25 4.10 4.15 4.05 4.10 4.00 4.05 4.00 4.45
Ogrzewanie podłogow  Powietrze +7°C  Woda 35°C
Maks. moc grzewcza     kW 6.83 8.52 14.63 14.73 16.74 15.77 16.76 16.92 18.05
Nominalna moc grzewcza kW 4.5 8 11.2 14 11.2 14 16 8.00 11.20
COP                              4.9 4.46 4.88 4.5 4.8 4.44 4.3 4.76 4.88
Ogrzewanie podłogowe  Powietrze -7°C  Woda 35°C
Max moc grzewcza    kW 4.48 5.74 9.67 10.79 9.50 10.64 11.25 11.92 12.79
Moc grzewcza (1) kW 4.18 5.00 8.04 8.63 8.04 8.64 9.05 9.38 9.74
COP 3.01 2.7 2.78 2.62 2.79 2.76 2.67 2.67 2.64
Ogrzewanie podłogowe  Powietrze -15°C  Woda 35°C
Maks. moc grzewcza    kW 3.61 4.47 7.52 8.34 7.29 8.16 8.63 9.37 11.23
Moc grzewcza (1) kW 3.14 4.28 6.57 7.31 6.79 7.3 7.65 7.26 8.06
COP 2.45 2.68 2.5 2.47 2.63 2.6 2.52 2.18 2.18
Grzejniki   Powietrze +7°C Woda 45°C
Max moc grzewcza     6.42 8.13 13.62 13.93 14.26 15.07 15.77 14.00 14.74
Grzejniki   Powietrze -7°C Woda 45°C
Max moc grzewcza     4.37 5.55 9.16 9.17 9.59 10.12 10.64 10.16 10.61
Grzejniki   Powietrze -15°C Woda 45°C
Max moc grzewcza     2.84 4.31 7.12 7.37 7.03 7.75 8.15 8.04 8.13
Grzejniki   Powietrze -20°C Woda 45°C
Max moc grzewcza     kW - - - - - - - 6.72 7.64
Średniotemperaturowa sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
Klasa efektywności energetycznej średnia  A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Sezonowa efektywność energetyczna  
ogrzewania pomieszczeń  (ηs) 125% 127% 130% 129% 130% 129% 130% 125% 131%

SCOP 3.20 3.25 3.33 3.30 3.33 3.30 3.33 3.20 3.35
Grzejniki  Powietrze +7°C  Woda 55°C
Max moc grzewcza   kW 6.25 7.93 10.98 12.56 11.67 13.64 14.12 11.08 11.43
Grzejniki  Powietrze -7°C  Woda 55°C 
Max moc grzewcza  kW 4.29 5.29 8.83 8.92 8.93 9.76 10.22 8.40 8.42
Chłodzenie Fan-coil  Powietrze +35°C  Woda 7°C
Nominalna moc chłodzenia   kW 4.5 6 10 11 10 11 13 6.0 10.0
EER W/W 3.08 3.10 3.07 2.89 3.07 2.89 2.71 3.66 3.00

Maksymalne moce grzewcze są pokazane w wartości szczytowej podczas pracy, przy maksymalnym zakresie roboczym sprężarki zgodnie z EN14511.  
Nominalna moc grzewcza podawana jest przy różnicy temperatury wody dT=5°C i znamionowej częstotliwości roboczej sprężarki zgodnie z EN14511.
(1) Moc grzewcza przy -7°C pokazana przy maksymalnej częstotliwości roboczej sprężarki zgodnie z EN14511.
Klasa efektywności energetycznej i sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) są podane dla średnich warunków klimatycznych zgodnie z EN14825.

* W zależności od warunków działa tylko grzałka zapasowa. (1) Wartości są jedynie wytycznymi. Zapoznaj się z tabliczką znamionową urządzenia.
Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane R410A, o współczynniku GWP: 2087,5.

ESTIA  SPLIT  4.5 – 16 KW ESTIA S5 (1ph) ESTIA S5 (3ph) ESTIA S5 POWERFUL

Jednostka zewnętrzna HWS- 455H-E 805H-E 1105H-E 1405H-E 1105H8-E 1405H8-E 1605H8-E P805HR-E P1105HR-E

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 630x800x300 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Ciężar kg 42 63 92 93 92
Poziom ciśnienia akust. (max) dB(A) 48 49 49 51 49 51 52 49 49
Poziom mocy akustycznej (max) dB(A) 65 64 66 68 66 68 69 66 66
Typ sprężarki Dwu-rotacyjna Dwu-rotacyjna Dwu-rotacyjna
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Ilość czynnika chłodniczego (1) kg 1.15 1.80 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
Połączenie kielichowe 4/8" - 2/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"
Minimalna długość orurowania m 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Maksymalna długość m 15 30 30 30 30 30 30 30 30
Maksymalna różnica wysokości m 10 30 30 30 30 30 30 30 30
Długość rurociągu bez doładowania m 15 30 30 30 30 30 30 30 30
Zakres pracy dla ogrzewania* °C -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -25~25 -25~25
Zakres pracy dla ciepłej wody °C -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -25~43 -25~43
Zakres pracy dla chłodzenia °C 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43
Moc grzałki tacy skroplin W - - - - 75 75 75 75 75
Zasilanie V/ph/Hz 220-230/1/50 380-415/3/50 220-230/1/50

ESTIA SPLIT 4.5 – 16 KW ESTIA S5 ESTIA S5 POWERFUL

Moduł wewnętrzny HWS- 455XWHM3-E 805XWHM3-E
805XWHT6-E

1405XWHM3-E
1405XWHT6-E

P805XWHM3-E
P805XWHT6-E 

P1105XWHM3-E
P1105XWHT6-E 

805XWHT9-E 1405XWHT9-E P805XWHT9-E P1105XWHT9-E
Używany z modelem 45 80 80 110-140-160 110-140-160 80 80 110 110
Temperatura wody na wyjściu °C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C
Temperatura wody na wejściu °C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355
Ciężar kg 49 49 49 54 54 49 49 52 52
Ciśnienie akustyczne dB(A) 27 27 27 29 29 27 27 29 29
Moc grzałki elektrycznej kW 3 3 6/9 3 6/9 3 6/9 3 6/9
Zasilanie grzałki elektrycznej V/ph/Hz 220-230/1/50 220-230/1/50 380-415/3/50 220-230/1/50 380-415/3/50 220-230/1/50 380-415/3/50 220-230/1/50 380-415/3/50
Maksymalny prąd A 13 13 13x2 / 13x3 13 13x2 / 13x3 13 13x2 / 13x3 13 13x2 / 13x3


