
Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.
Můžeme Vám zajistit dotaci, aby jste ušetřili.

Výhody tepelných čerpadel řady Noumea

Vysoká účinnost COP až 4,4
Tichý a bezobslužný provoz
Ekologické chladivo R 410A

Záruka 36 měsíců
Výhodná sazba D57D

LG Tepelná čerpadla vzduch-voda 
split provedení

Ecowatt-EU a.s.
Masarykova 519
Liberec 1  460 01

Tel.:  +420 485 121 121
E-mail:  info@ecowatt-eu.eu
Web:  www.ecowatt-eu.eu

Zdarma Vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího řešení!
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vysoká účinnost
tichý a bezoblužný provoz
jištění 3f - C 10A-25A
maximální výstupní teplota 55 °C
provoz až při -20 °C
záruka 36 měsíců 
funkce topení/chlazení
ekvitermní regulace (vzdálené řízení)

Noumea S-Invertor
9,4kW

COP A7/W35: 4,3
COP A2/W35: 3,4

Akustický výkon 52dB
Rozměry š/v/h:

950*834*330 mm

Noumea S-Invertor
11,8kW

COP A7/W35: 4,1
COP A2/W35: 3,3

Akustický výkon 52dB
Rozměry š/v/h:

950*1170*330 mm

Noumea H-Invertor
13,5kW

COP A7/W35: 4,5
COP A2/W35: 3,6

Akustický výkon 53dB
Rozměry š/v/h:

950*1380*330 mm

Noumea H-Invertor
15,5kW

COP A7/W35: 4,4
COP A2/W35: 3,5

Akustický výkon 54dB
Rozměry š/v/h:

950*1380*330 mm

Noumea H-Invertor
18,1kW

COP A7/W35: 4,2
COP A2/W35: 3,4

Akustický výkon 54dB
Rozměry š/v/h:

950*1380*330 mm

Příslušenství :
- Ekvitermní regulace -
řízení topných okruhů
regulace teplé vody
řízení zdrojů tepla
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LG invertorová technologie redukuje spotřebu  
elektrické energie

Pokročilá VRF technologie pomocí 
tlakového a teplotního řídícího čidla

BLDC kompresor

Rychlé dosažení teploty

Společnost LG se může pochlubit vyvinutím nové, vysoce 
účinné invertorové technologie, díky níž dosahuje uživatel 
nejen snížení spotřeby elektrické energie, ale i vysokého 
výkonu a zvýšení spolehlivosti daného zařízení.

BLDC kompresor, využívající silný neodymiový magnet, je význačný pro svou vysokou účinnost oproti 
standardním AC invertorovým výrobkům. Jeho účinnost je optimální především pro sezónní použití.

Při tlakovém řízení je k dosažení požadované 
teploty zapotřebí mnohem méně času, a to až 
o 30 % při chlazení  a o až o 44 % při topení, 
s vysokou měrou přesnosti a vyrovnanosti.

Noumea řady UU 2016


