
 

 

 
 

 
Інверторні теплові насоси повітря/вода з 
осьовими вентиляторами  
Air/water inverter heat pumps with axial fans 

 

          Енергоефективність = А++ 
            Energy efficiency 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРСІЇ 
i-HP реверсивний інверторний тепловий насос 
i-HP LT реверсивний інверторний тепловий насос 

з упорскуванням пари 

VERSIONS 
i-HP reversible inverter heat pump 
i-HP LT reversible inverter heat pump with steam injection 

 

 

КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
У серії i-HP досягаються високі значення SEER та SCOP завдяки інверторним 
спіральним компресорам DC, теплообмінникам з вентиляторами EC та високій 
ефективності роботи. Економія вхідної потужності завдяки використанню 
інверторних компресорів DC становить до 25%. 
Встановлення в агрегаті високоефективних інверторних спіральних компресорів 
DC, оптимізованих для роботи в таких тяжких умовах, як тепловий насос, та 
використання економайзеру (упорскування пари) дозволяє досягти високий 
рівень комфорту в приміщеннях при низькому споживанні електроенергії навіть 
у найхолоднішу пору року (до температури  -25°C). 
Інжекційна технологія передбачає упорскування хладагенту в стані пари на 
середній стадії стиснення – це значно підвищує потужність та ефективність 
роботи компресора та цієї системи в цілому порівняно з усіма іншими 
традиційними технологіями. 
Цей агрегат здатний підігрівати воду до 60°C навіть при дуже низькій зовнішній 
температурі. Теплові насоси найбільш підходять до систем опалення з 
радіаторними панелями чи для застосування у випадках, коли необхідна 
максимальна ефективність у режимі опалення. 
 

АКСЕСУАРИ 
IM Модуль термомагнітного захисту 
FAN0 Вентилятор DC 
CI1 Безщітковий ЕС циркулятор 
CI2 Пристосований для зовнішнього насосу з відсічним клапаном 
CI3 Циркулятор з автоматичною адаптацією 
CI6 Інверторний насос АС (змінного струму) 
KA Комплект для захисту від замерзання 
GI Блок управління установкою 
SL Знижений шум 
SSL Наднизький шум 
Hi-T Багатофункціональний дистанційний контролер з сенсорним екраном 
AG Гумові амортизатори 
TR2 Антикорозійне покриття Finguard 
SAS Датчик гарячої води 
DSFR Пристрій управління послідовністю, реле захисту від відсутності фази + 
 мінімальної та максимальної напруги 
Plug-in WiFi Модуль WiFi для підключення агрегату до локальної мережі 
RFC Дистанційне управління фанкойлами (необхідне управління Hi-T) 
i-CR Дистанційний настінний контролер 
RP Металеві гратки навколо конденсатора 

 

BUILDING FEATURES: 
The series i-HP reaches high values of SEER and SCOP thanks to DC 
inverter scroll compressors, the EC fan exchangers and high 
efficiency. DC Inverter compressor can save till 25% of power input. 
The installation inside the unit of high efficiency DC inverter scroll 
compressors optimized for working under heavy conditions as a 
heat pump and to use of an economizer, allows to obtain a high 
level of comfort in low-energy consumes rooms even during the 
coldest season (until a temperature of -25°). 
The injectiont echnology involves injecting the refrigerant, in the 
vapour status, in the middle of the compression process to 
implement significantly the capacity and efficiency of the 
compressor improve the performances of this system compared to 
all conventional gas compression technologies. 
With this kind of unit it is possible to produce hot water up to 60°C 
even with very low outside temperatures. The heat pumps are 
particularly suitable to be combined with radiating panels heating 
systems or for applications where a top efficiency heating mode is 
needed. 
 
ACCESSORIES 
IM Protection module 
FAN0 DC fan 
CI1 EC brushless circulator 
CI2 Predisposition for external pump with shut-off valve 
CI3 Auto adaptive circulator 
CI6 AC inverter pump 
KA Antifreeze kit 
GI Plant management module 
SL Silencing 
SSL Super silencing 
Hi-T Multifunction touch screen remote controller 
AG Rubber shock absorbers 
TR2 Anti-corrosion finguard treatment 
SAS Sanitary water probe 
DSFR Sequence control device, phase failure + Minimum and 
 Maximum voltage relay 
Plug-in WiFi WiFi module to connect the unit to a local WiFi 
 network 
RFC Remote fancoil control (Hi-T control required) 
i-CR Remote wall controller 
RP Metallic guards for condenser 

 
 

 

i-HP 25 кВт ÷70 кВт 
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Панель управління V.415 
На всіх агрегатах Маха нового покоління i-HP 0135-0250F-0270 (з липня – на всіх 
агрегатах серії і-НР) встановлене нове логічне управління та новий інтерфейс екрану. 
Це забезпечує швидке сервісне обслуговування та оновлення фірмового ПЗ з USB-
пристрою. Введення нового логічного управління дозволило збільшити обсяг пам´яті. 
V.415 control board 
New control logic and display interface installed on all new Maxa units generation i-HP 
0135- 0250F-0270 (from July on the entire i-HP range). Allows rapid maintenance with 
parameter and firmware updates from USB device. By the implementation of new logics it 
permit the increase of memory. 

 

Технологія ЕС 
Найбільш ефективні двигуни та вентилятори нашої компанії створені на основі 
технології ЕС. Ця технологія забезпечує продуктивність до 90%, дуже високий рівень 
енергозбереження, значно збільшує термін експлуатації та дозволяє майже повністю 
усунути потребу в технічному обслуговуванні нашої продукції. Такі показники 
продуктивності швидко окуповуються не лише для користувача, а й з екологічної 
точки зору. Всі види продукції, навіть ті, в яких застосування технології ЕС не 
виправдане з точки зору її використання, створені з урахуванням економічних та 
екологічних факторів. 
The EC technology 
The EC technology at the core of our most efficient motors and fans allows efficiency of  
up to 90%, saves energy at a very high level, significantly extends service life and makes 
our products almost maintenance-free. These values pay off not only for the environment, 
but every cent also pays off for the user! All the products, even those for which EC 
technology does not make sense from an application viewpoint, feature the greatest 
possible connection of economy and ecology. 

 

Термоакустична ізоляція (Версія SL) 
Інноваційний термоакустичний корпус забезпечує зменшення шуму майже на 10% 
при певних значеннях частоти обертання компресора. Спеціальна багатошарова 
конструкція створює теплоізоляцію, що забезпечує зменшення втрат тепла на 2% 
порівняно зі звичайною теплоізоляцією при дуже низьких зовнішніх температурах. 
Thermoacoustic insulation (SL version) 
The innovating thermo-acoustic shell allows a noise reduction up to 10% at specific 
compressor rotation frequencies. The special multi-layer structure generates a thermal 
insulation which reduces, at very low outside temperatures, the heat losses of 2% 
compared to a standard insulation. 

 
 

Дифузор (Версія SSL) 
Конструкція дифузора збільшує ефективність руху потоку повітря та дозволяє 
зменшити швидкість вентилятора, тому при такому самому потоці повітря звуковий 
тиск знижується на 7,2 дБ(А), а енергоспоживання зменшується майже на 27%. Це 
може забезпечити економію сотень євро витрат на електроенергію за рік. І навпаки – 
ви можете скористатися більшою продуктивністю та мати потік повітря, більший на 
9%, при такому самому енергоспоживанні. 
Diffuser (SSL version) 
The diffuser structure improves the air flow efficiency and allows a fan speed reduction, 
lowering the the acoustic pressure by up to 7.2 dB(A) and energy consumption by up to 
27% with unchanged airflow. That could lead to a saving up to hundreds of euro in energy 
costs per fan per year. Alternatively, you could make use of the greater efficiency to boost 
air performance by up to 9% with comparable energy consumption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зниження шуму 
майже на 7.2 дБ(А) 

Компактні 
розміри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зменшення 
енергоспоживання 
майже на 27% 

 
Збільшення 
продуктивності по 
повітрю на 9% 

 
 

Нові циркуляційні насоси 
Більш, ніж 90% насосів з мокрим ротором, які пропонуються на ринку зараз, 
неможливо буде продавати в найближчому майбутньому в зв´язку з набранням 
чинності Директиви по екологізації (EcoDesign), яка встановлює жорсткі вимоги щодо 
енергоефективності. В майбутньому будуть встановлюватися лише високоефективні 
насоси ЕС з дуже низьким енергоспоживанням, тому перехід на насоси нового 
покоління гарантує не лише миттєві економічні переваги, а й упевненість у 
майбутньому. Адаптовані насоси (опція) мають синхронні двигуни, створені на основі 
технології ECM, що забезпечує максимальну продуктивність та високий пусковий 
обертальний момент. В них передбачені функція автоматичного розблокування, 
повний захист та електронні повідомлення про виникнення помилок. 
New circulating pumps 
More than 90% of the current wet rotor pumps currently in the market, soon could not   
be sell anymore due to the entry into force of the Ecodesign directive which imposes 
restrictive requirements on the energy efficiency. In the future will be installed only EC 
high efficiency pumps with very low energy consumption; the transition to this new pumps 
generation therefore guarantees a certain future and an immediate economic advantage. 
The adopted pumps (optional) have an ECM technology synchronous motor, with 
maximum efficiency and high starting torque, unblocking automatic function, full 
protection and error communication. 
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0250F: Останні новинки Maxa  What's new in Maxa 
Модель i-HP 0250 є повністю інверторною – інвертори встановлені в 
обох компресорах, їхній робочий діапазон становить 30 - 80 Гц. Тому 
загальний робочий діапазон становить від 30 Гц (1 компресор не 
працює) до 160 Гц (максимальна потужність обох компресорів). Для 
збільшення ефективності максимальна потужність належним чином 
модулюється в залежності від зовнішньої температури. 
 

В моделі i-HP 0250F встановлені компресор on/off потужністю 50 Гц 
та інверторний компресор з потужністю, більшою на 20%, ніж в моделі 
0250, з робочим діапазоном 36 - 96 Гц (на 20% більше, ніж діапазон 30 
- 80 Гц). Це забезпечує загальний робочий діапазон від 36 Гц (1 
інверторний компресор не працює) до 146 Гц = 50 Гц + 96 Гц 
(компресор on/off та інверторний компресор, що працює з 
максимальною потужністю). Як і в попередній моделі, для збільшення 
ефективності максимальна продуктивність належним чином 
модулюється в залежності від зовнішньої температури. 
 

Суттєва різниця моделей полягає в більшій потужності i-HP 0250F, ніж 
і-НР 0250, для ефективного покриття всього зазначеного робочого 
діапазону, особливо в найскладніших умовах (напр., високі 
температури влітку та низькі температури взимку). 

The i-HP 0250 is a full inverter, both compressors are 
inverters, with a working range of 30 - 80 Hz. This requires a 
minimum of 30 Hz (1 compressor to idle) up to a maximum of 
160 Hz (2 compressors at most). Depending on the outside 
temperature, the maximum capacity is modulated 
appropriately in order to increase the efficiency. 

і-HP 0250F has an on/off 50 Hz fixed compressor and an 
inverter with 20% higher capacity than inverters of size 0250, 
with a working range of 36 to 96 Hz (20% more than 30 and 80 
Hz) . This involves a minimum of 36Hz (1 inverter compressor 
at idle) up to a maximum of 146 Hz = 50Hz + 96Hz (on/off 
compressor and inverter compressor at most). Again, 
depending on the outside temperature, the maximum capacity 
is modulated appropriately in order to increase efficiency. 

The substantial difference lies in a higher capacity of the i-HP 
0250F than 0250 to efficiently cover all the stated work range, 
especially in the most extreme conditions (eg high summer 
temperatures and low winter temperatures). 

 

Розміри - Dimensions 0125 0135 0250F 0250 0260 0270 

L мм 1198 1198 1198 1198 1198 1198 

P мм 1198 1198 1198 1198 1198 1198 

H мм 1673 1673 1745 1745 1745 1745 

H (SSL) мм 1906 1906 1906 1906 1906 1906 
Вага стандартної версії 
Standard version weight 

кг 355 382 428 428 454 465 

 

i-HP 0125 0135 0250F i-HP 
(1) Потужність охолодження / Cooling capacity / 
Puissance frigorifique 

кВт 30,65 (33,5*) 36,37 (39,3*) 49,32 (51,8*) kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Capacitate de racire (1) 

(1) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 6,62 8,91 12,06 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (1) 

(1) Коефіцієнт E.E.R. Вт/Вт 4,63 4,08 4,09 W/W E.E.R. (1) 

(2) Потужність охолодження / Cooling capacity / 
Puissance frigorifique 

кВт 21,15 (23,1*) 27,04 (29,1*) 36,36 (38,3*) kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Capacitate de racire (2) 

(2) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 6,35 8,96 12,45 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (2) 

(2) Коефіцієнт E.E.R. Вт/Вт 3,33 3,02 2,92 W/W E.E.R. (2) 

(2) Коефіцієнт SEER Вт/Вт 3,98 4,00 3,95 W/W SEER (2) 

(8) Коефіцієнт ESEER Вт/Вт 5,34 5,32 4,98 W/W ESEER (8) 

(3) Потужність нагрівання / Heating capacity / Puissance 
calorifique 

кВт 24,57 (27,1*) 32,65 (35,3*) 48,25 (51,2*) kW Heizleistung / Potencia calorífica / Capacitate de incalzire (3) 

(3) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 5,47 7,89 11,42 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (3) 

(3) Коефіцієнт C.O.P Вт/Вт 4,49 4,14 4,22 W/W C.O.P. (3) 

(4) Потужність нагрівання / Heating capacity / Puissance 

calorifique 

кВт 22,05 (24,4*) 32,33 (35,1*) 41,07 (43,5*) kW Heizleistung / Potencia calorífica / Capacitate de incalzire (4) 

(4) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 6,33 9,80 12,07 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (4) 

(4) Коефіцієнт C.O.P. Вт/Вт 3,49 3,30 3,40 W/W C.O.P. (4) 

(6) Коефіцієнт SCOP Вт/Вт 3,83 3,82 3,82 W/W SCOP (6) 

** Енергоефективність / Energy efficiency / Efficacité 
énergétique 

A+ 
Energieeffizienz / Eficiencia Energética / Eficiência 
Energética ** 

A++ 

Тип компресора / Compressor type / Compresseur type 
 

Інверт. DC Інверт. DC 
Інверт. DC + 

On/Off 

 
Verdichter Typ / Compresor tipo / Tip compresor 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore дБ(А) 42,1 45,6 48,5 dB(A) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de zgomot (7) 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore (SL) дБ(А) 40,3 43,8 46,5 dB(A) (SL)Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de zgomot 
(7) 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore 

(SSL) 

дБ(А) 39,4 42,9 45,6 dB(A) (SSL)Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de 

zgomot (7) 

Зовнішня температура / Outdoor temp / Tem. extérieure °C -15/+46 °C Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa 
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i-HP 0250 0260 0270 i-HP 
(1) Потужність охолодження / Cooling capacity / Puissance 
frigorifique 

кВт 49,32 (51,8*) 57,14 (60,6*) 70,76 (72,2*) kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Capacitate de racire (1) 

(1) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 12,06 17,07 18,62 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (1) 

(1) Коефіцієнт E.E.R. Вт/Вт 4,09 4,06 3,80 W/W E.E.R. (1) 

(2) Потужність охолодження / Cooling capacity / Puissance 
frigorifique 

кВт 36,36 (38,3*) 42,97 (45,6*) 53,40 (55,0*) kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Capacitate de racire (2) 

(2) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 12,45 13,75 17,25 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (2) 

(2) Коефіцієнт E.E.R. Вт/Вт 2,92 3,12 3,10 W/W E.E.R. (2) 

(5) Коефіцієнт SEER Вт/Вт 4,03 4,16 4,05 W/W SEER (5) 

(8) Коефіцієнт ESEER Вт/Вт 5,04 6,07 5,37 W/W ESEER (8) 

(3) Потужність нагрівання / Heating capacity / Puissance 
calorifique 

кВт 48,25 (51,2*) 52,04 (55,1*) 65,20 (66,5*) kW Heizleistung / Potencia calorífica / Capacitate de incalzire (3) 

(3) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 11,42 12,64 16,1 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (3) 

(3) Коефіцієнт C.O.P Вт/Вт 4,22 4,12 4,05 W/W C.O.P. (3) 

(4) Потужність нагрівання / Heating capacity / Puissance 

calorifique 

кВт 41,07 (43,5*) 49,33 (52,3*) 60,45 (62,25*) kW Heizleistung / Potencia calorífica / Capacitate de incalzire (4) 

(4) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 12,07 15,15 18,90 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (4) 

(4) Коефіцієнт C.O.P. Вт/Вт 3,40 3,26 3,20 W/W C.O.P. (4) 

(6) Коефіцієнт SCOP Вт/Вт 3,82 4,00 3,82 W/W SCOP (6) 

** Енергоефективність / Energy efficiency / Efficacité 
énergétique 

A+ 
Energieeffizienz / Eficiencia Energética / Eficiência 
Energética ** 

A++ 

Тип компресора / Compressor type / Compresseur type  2 інверт. DC 2 інверт. DC 2 інверт. DC  Verdichter Typ / Compresor tipo / Tip compresor 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore дБ(А) 48,5 50,3 50,9 dB(A) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de zgomot (7) 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore (SL) дБ(А) 46,5 48,5 49,1 dB(A) (SL) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de zgomot 
(7) 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore (SSL) дБ(А) 45,6 47,6 48,3 dB(A) (SSL) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de 
zgomot (7) 

Зовнішня температура / Outdoor temp / Tem. extérieure °C -15/+46 °C Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa 

 

 

    

 

 
 

 
  

i-HP LT з упорскуванням пари 0125 0235 0250 With steam injection i-HP LT 
(1) Потужність охолодження / Cooling capacity / 
Puissance frigorifique 

кВт 30,67 36,37 47,56 kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Capacitate de racire (1) 

(1) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 7,34 8,91 12,52 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (1) 

(1) Коефіцієнт E.E.R. Вт/Вт 4,18 4,08 3,83 W/W E.E.R. (1) 

(2) Потужність охолодження / Cooling capacity / 
Puissance frigorifique 

кВт 22,50 26,90 37,6 kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Capacitate de racire (2) 

(2) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 7,26 9,1 12,83 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (2) 

(2) Коефіцієнт E.E.R. Вт/Вт 3,10 2,96 2,93 W/W E.E.R. (2) 

(2) Коефіцієнт SEER Вт/Вт 3,93 4,04 3,91 W/W SEER (2 ) 

(8) Коефіцієнт ESEER Вт/Вт 5,28 5,47 5,30 W/W ESEER (8) 

(3) Потужність нагрівання / Heating capacity / 
Puissance calorifique 

кВт 25,80 32,50 49,26 kW Heizleistung / Potencia calorífica / Capacitate de 
incalzire (3) 

(3) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 6,17 7,98 12,93 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (3) 

(3) Коефіцієнт C.O.P Вт/Вт 4,18 4,07 3,81 W/W C.O.P. (3) 

(4) Потужність нагрівання / Heating capacity / 
Puissance calorifique 

кВт 25,65 32,50 47,29 kW Heizleistung / Potencia calorífica / Capacitate de 
incalzire (4) 

(4) Вхідна потужність / Power input / Puiss. absorbée кВт 7,27 9,97 14,40 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Put. absorbita (4) 

(4) Коефіцієнт C.O.P. Вт/Вт 3,53 3,26 3,28 W/W C.O.P. (4) 

(6) Коефіцієнт SCOP Вт/Вт 4,02 4,03 3,82 W/W SCOP (6) 

** Енергоефективність / Energy efficiency / Efficacité 
énergétique 

A+ 
Energieeffizienz / Eficiencia Energética / Eficiência 
Energética ** A++ 

Тип компресора / Compressor type / Compresseur type  Інверт. DC 2 інверт. DC 2 інверт. DC  Verdichter Typ / Compresor tipo / Tip compresor 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression sonore дБ(А) 42,1 45,6 48,5 dB(A) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Nivel de zgomot 
(7) 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression son. (SL) дБ(А) 40,3 43,8 46,5 dB(A) (SL) Geräuschen. / Nivel de ruido / Nivel de zgomot (7) 

(7) Звуковий тиск / Sound pressure / Pression son. (SSL) дБ(А) 39,4 42,9 45,6 dB(A) (SSL) Geräuschen. / Nivel de ruido / Nivel de zgomot (7) 

Зовнішня температура / Outdoor temp / Tem. ext. °C -25/+46 °C Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa 

Попередні технічні дані 
Параметри роботи вказані для наступних умов: 
(1) Охолодження: зовнішня температура 35°C; вх./вих. температура води 23/18°C. 
(2) Охолодження: зовнішня температура 35°C; вх./вих. температура води 12/7°C. 
(3) Опалення: зовнішня температура 7°C по сухому терм., 6°C по мокрому терм.; вх./вих. температура 

води 30/35°C. 
(4) Опалення: зовнішня температура 7°C по сухому терм., 6°C по мокрому терм.; вх./вих. температура 

води 40/45°C. 
(5) Охолодження: вх./вих. температура води 12/7°C. 
(6) Опалення: середні кліматичні умови; Tbiv=-7°C; вх./вих. темп. води 30/35°C. 
(7) Рівень звукового тиску заміряний на відстані 10 м від агрегату згідно зі стандартом ISO 3744. 
(8) Значення ESEER розраховані для температури води 18°C, температури повітря 35°C. 
(*) Для функції Hz Max, ввімкненої користувачем. 
** Вода 35°C/55°C. 

Preliminary data 
Performances refer to the following conditions: 
(1) Cooling: ambient air temperature 35 ° C; ing./usc temperature water. 23/18 ° C. 
(2) Cooling: ambient air temperature 35 ° C; ing./usc temperature water. 12/7 ° C. 
(3) Heating: ambient air temperature 7 ° C B.S. 6 ° C b.u .; Water Temp ing./usc. 30/35 ° C. 
(4) Heating: ambient air temperature 7 ° C B.S. 6 ° C b.u .; Water Temp ing./usc. 40/45 ° C. 
(5) Cooling: temperature ing./usc water. 23/18 ° C 
(6) Heating: average climatic conditions; Tbiv = -7 ° C; Water Temp ing./usc. 30/35 ° C 
(7) Sound pressure level measured in free field conditions at 10 m from the unit, according to ISO 3744. 
(8) The values of ESEER are calculated with water temperature of 18°C and air 35°C. 
** Water 35°C/55°C 
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Розміри - Dimensions  0125 0235 0250 

L мм 1198 1198 1198 

P мм 1198 1198 1198 

H мм 1673 1673 1745 

H (SSL) мм 1906 1906 1906 
Вага версії LT 

LT version weight 
кг 371 440 448 
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