BOMBAS GEOTÉRMICAS PROFISSIONAIS

Bombas de calor ar /
água profissionais
www.alpha-innotec.com

A melhor solução
para potências elevadas!

Sede da alpha innotec em Kasendorf, Alemanha

alpha innotec
Desde 1998, a alpha innotec tem vindo a desenvolver e
produzir bombas de calor de fácil utilização na cidade de
Kasendorf , onde se situa o centro tecnológico da
companhia. O mais evoluido centro de desenvolvimento
desta natureza em toda a Europa. É fundamental na produção de bombas de calor e que as mesmas estejam em
conformidade com o mercado e as necessidades dos
clientes. A experiência como construtor de bombas de calor
de alta eﬁciência permite lhe assegurar que fez a escolha
certa com um produto da Alpha innotec.
As bombas Alpha innotec representam qualidade, inovação,
fácil instalação e garantia de um bom funcionamento. Com
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uma vasta variedade de produtos para qualquer aplicação,
independentemente do tamanho da propriedade ou
necessidade, optará por um produto de qualidade que
corresponderá ás suas necessidades.
Com a Alpha innotec optará por uma marca que coloca
muito ênfase na parte ecológica e na sustentabilidade
económica: Bombas de calor que correspondem aos mais
rigorosos níveis de eﬁciência de energia o que fará de si
independente de combustíveis fosseis e outras fontes de
energia esgotáveis.

Resumo de produtos
alira pro Bombas de calor profissionais ar / água

A
NOV

LWP, Exterior

LWA, Exterior

LW, Interior

Potência de aquecimento/Voltagem

Potência de aquecimento/Voltagem

Potência de aquecimento/Voltagem

fornecida:

fornecida:

fornecida:

45 kW, 3 ~ 400 V

24 – 31 kW, 3 ~ 400 V

24 – 31 kW, 3 ~ 400 V
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Bombas geotérmicas alterra pro professionais

SWP, Interior

SW, Interior

Potência de aquecimento/Voltagem

Potência de aquecimento/Voltagem

fornecida:

fornecida:

Tamanho 1 até 69 kW, 3 ~ 400 V

22 – 30 kW, 3 ~ 400 V

Tamanho 2 até 162 kW, 3 ~ 400 V
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alira pro

A Dinâmica
Bombas de calor ar / água profissionais
LWP
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série

Não existe forma mais potente
de aquecer.

A Elegante

A Potente

Bombas de calor ar / água
LWA

Bombas de calor ar / água
LW
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A Dinâmica
alira pro LWP

VA
O
N
Saída alta, instalação flexível
LWP – Bombas de calor profissionais ar / água para instalação exterior

Alto desempenho - instalação fácil Seja para novo projeto ou renovação, a alira pro LWP com uma potência de 45
kW é uma multifunções que oferece ao utilizador e ao instalador uma variedade de pontos positivos. Perfeita para
grandes necessidades de saída, até 4 unidades podem ser
conectadas em paralelo, garantindo o clima ideal para todas as necessidades. Os instaladores estão particularmente
satisfeitos com a instalação direta: A alira pro LWP para in-
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stalação ao ar livre oferece uma solução conveniente e dificilmente difere no planeamento e design de uma bomba
de calor com menor taxa de saída. Pode até ser instaladoa
nos telhados. A alira pro LWP, portanto, marca pontos não
apenas com altas temperaturas de fluxo de até + 65 ° C e seu
design industrial moderno, mas também a compacta
instalação. Equipada com uma solução de compressor duplo, a bomba de calor impressiona com o uso de gás quente
integrado para o fornecimento de calor durante o arrefecimento.

LWP – Bombas de calor ar / água profissionais

Benefícios para utilizadores
Adquada para novos edifícios e renovações
Elevada temperatura de fluxo até + 65 °C
Arrefecimento ativo integrado
Arrefecimento e preparação de agua quente em
simultâneo com gás quente
Elevada eficiencia energética devido aos baixos
consumos anuais: baixos custos de operação
Particularmente silenciosa em funcionamento
graças a lâminas de ventilação com forma especial à prova de som e câmara de compressor
Instalação ao ar livre flexível: pode ser instalada
em telhados
Design moderno

Benefícios para instaladores
Cobre saída alta: conexão paralela de até quatro
unidades
Dois compressores para controle de saída em operação de carga parcial ou aquecimento de água
Conceito de transporte engenhoso
Transporte de guindaste possível
Conexão turnkey para bombas primárias e
secundárias inerentemente seguras
Iniciar eletrónico para redução da corrente de partida
e baixa carga da rede
Planeamento simples
Preparada para BACnet e Modbus
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A Elegante
alira LWA

Aquecimento potente e económico.
LWA – Bombas de calor ar / água para instalação exterior

Com a gama Alira LWA, você não só pode aquecer as suas
instalações e garantir um fornecimento de água quente
doméstica de forma amigável para o meio ambiente, mas
também economizar espaço valioso dentro de sua casa
- graças à instalação externa e acessórios compactos. As
bombas de calor ar / água LW 251A e LW 310A oferecem a
melhor solução onde quer que sejam necessárias com altos
níveis de saída, seja em um edifício novo ou renovado.

Estas também são ideais para aplicações comerciais e industriais. Existe ainda outra vantagem: a possível conexão
paralela de até quatro unidades oferece flexibilidade de uso
e também garante a confiabilidade de planeamento para o
instalador. Desta forma, você pode alcançar níveis de saída
particularmente altos e uma gradação de saída finamente
sintonizada - ideal para alterar os requisitos.

Informações sobre acessórios essenciais LWA podem ser encontradas na lista de preços atual do alpha Innotec.
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LWA –Bombas de calor ar / água

Benefícios para utilizadores
Muito silensiosa em funcionamento
Exige pouco espaço
Design atraente
Aquecimento e preparação de água quente na
mesma unidade
Revestimento em aluminio durável e resistente as
condições climáticas
Perfeita para novos edifícios e renovações

Benefícios para instaladores
Tempo de instalação e esforço reduzido
Instalação sem acreditação de refrigeração
Muitas combinações com componentes do
tanque inércia produtos de acessórios
Medição de calor integrada e bomba de calor
eficiente em energia disponível
Conexão paralela para altos níveis de saída
Unidades interiores com depósitos embutidos,
hidráulicos e controladores

Hotel três estrelas Grand Spa, Lituânia
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A Potente
aalira LW

Potência com flexibilidade de instalação
LW – Bombas de calor ar / água para instalação interior

Máxima eficiência com instalação compacta: as bombas de
calor ar / água LW 251 e LW 310 da série Alira LW são eficientes e potentes e oferecem o benefício adicional da sua
construção compacta. Especialmente em pequenas propriedades, as bombas de calor para instalação em interiores
oferecem a solução ideal e fornecem altos níveis de desempenho sem ocupar muito espaço. Com a cortesia dos seus
acessórios perfeitamente coordenados, as bombas podem

aquecer as suas instalações e fornecer água quente doméstica com um modesto uso de energia e são ao mesmo tempo fáceis de instalar.Não só isso, mas também um sistema
de circuito de ar perfeitamente combinado com a bomba
de calor oferece baixos níveis de ruído: tudo isso explica por
que os proprietários e instaladores apreciam o funcionamento silencioso e alto nível de flexibilidade da instalação.

O circuito de ar associado pode ser encontrado como acessório na lista de preços atual da alpha innotec.

10 | alpha innotec

LW – Bombas de calor ar / água

Benefícios para utilizadores
Extremamente silensiosa em funcionamento
Visualmente atraente e condutas de ar
absorventes ao som para instalação interior
Aquecimento e preparação de água quente na
mesma unidade
Altas temperaturas de fluxo até + 60 °C
Adequada para novos edifícios ou remodelações
Design compacto: necessita pouco espaço

Benefícios para instaladores
Tempo de instalação e esforço reduzido
Muitas opções de instalação e combinação,
ex: com ventilação
Conexão paralela para altos níveis de saída
Perfeita para novos edifícios e renovações
Complete and innovative air duct system
including wall duct
Instalação sem acreditação de refrigeração
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Bombas de calor ar / água profissionais | Benefícios para utilizadores e instaladores

Aproveite ao máximo as principais características da série alira pro

Máxima eficiência.
As bombas de calor da série Alira série calor e frio com eficiência máxima alcançando COPs de até 3.8. Além disso, a
combinação de até quatro unidades permite uma gradação
de saída precisa. Dependendo da carga, uma ou mais bombas de calor podem ser desligadas para garantir o desempenho adequado.

Desempenho extremamente alto.
Com a série alira pro você também pode cobrir facilmente
saídas elevadas. Estas bombas de calor foram projetadas
especificamente para uso em grandes edifícios para uma
preparação de aquecimento, arrefecimento e água quente
sanitária confiável e ambientalmente amigável. Graças à conexão paralela de até quatro unidades, o alto rendimento
de até 180 kW pode ser facilmente alcançado.
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Bombas de calor ar / àgua profissionais| Benefícios para utilizadores e instaladores

Ligação fácil à sua fonte
de calor.
O ar está disponível em todos os lugares como uma fonte
de calor, e nenhuma autorização é necessária para sua utilização. As bombas de calor da série alira pro usam esta fonte
de calor fácil de usar e ambientalmente amigável, eliminando altos custos de conexão.

Design moderno
Um dos benefícios mais persuasivos das unidades da série alira pro é a flexibilidade sem paralelo que oferecem! Adaptada
a uma vassta variedade de requisitos, a bomba de calor ar /
água da série alira pro LWP está equipada com dois compressores. O uso integrado de gás quente para fornecimento de
calor durante o arrefecimento torna a bomba de calor uma
solução versátil para qualquer edifício. A solução compressor
duplo também evita a produção de excesso de energia, o que
significa uma eficiência adicional com baixos custos operacionais.
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alterra pro

A Potente
Bombas geotérmica profissionais
SWP
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série

Não existe forma mais potente
de aquecer.

A Clássica
Bombas de calor geotérmicas
SWC
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A Potente
alterra pro SWP/SWP-H Tamanho 1
SWP/SWP-H Tamanho 2

Tamanho 1
Tamanho 2

As bombas de calor geotérmicas com capacidade alta
SWP – Bombas de calor ar / água profissionais para instalação interior

Para os profissionais de instalação como para arquitetos e
investidores que se preocupam como o meio ambiente, as
bombas de calor da série alterra Pro da alpha innotec foram
especialmente desenvolvidas para uso em grandes edifícios. A utilidade desta série inclui edifícios de escritórios e
administração, aplicações industriais, hotéis e muitos outros tipos de propriedades. As bombas de calor alterra pro
oferecem todas as capacidades de aquecimento necessárias e são perfeitamente adequadas para aquecimento, arrefecimento e recuperação de calor (por exemplo, máquinas
de produção). Uma bomba de calor grande deriva 80% da
sua energia de aquecimento do calor armazenado no solo e
20% de eletricidade. A vantagem: permitir cálculos de
custos relativamente estáveis. Em grandes edifícios muitas vezes existe uma grande diferença entre o sistema de
aquecimento existente e os requisitos de aquecimento e
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arrefecimento necessários. A necessidade de aquecer e
arrefecer ao mesmo tempo também faz da bomba de calor
alterra pro a unidade ideal para grandes propriedades.

Você pode escolher
A série alterra pro está disponível em dois tamanhos: tamanho 1 até 69 kW e tamanho 2 até 162 kW de capacidade.
O tamanho 1 destaca se devido ao seu design moderno e
suas dimensões que permitem integrar-se facilmente em
edifícios existentes. O tamanho 2 oferece extensas opções
de uso adicional através de soluções hidráulicas individuais
(aquecimento, arrefecimento, uso de calor residual). Ambas
as unidades podem ser integradas nos sistemas de gerenciamento de serviços de construção existentes, sem grande
esforço.

SWP – Bombas de calor geotérmicas profissionais

Benefícios para utilizadores
Economia de espaço devido à pequena área de
instalação e ao sistema de rack prático(BG1)
Altas temperaturas de fluxo até + 70 °C
Ideal para edifícios de várias habitações e
aplicações industriais
Super silensiosa, dificilmente audível em funcionamento
Conceito de controlador exclusivo
Adequada para aquecimento, arrefecimento e
uso de calor residual

Benefícios para insaladores
Fácil aumento da capacidade de aquecimento e
arrefecimento através da conexão em paralelo
Hidráulica especial para refrigeração ativa e passiva
Acesso fácil para manutenção
Suporte de design da fábrica
Transporte fácil
Preparada para BAC-net e Modbus

Oranje Nassau III mina de carvão na Holanda com a ilustração de várias bombas de calor SWP. Ve-se uma bomba de calor aberta (superior esquerda)
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A Clássica
alterra SW

Entrada
ntrada poderosa na tecnologia de aquecimento
SW – Bombas de calor ar / água para instalação interior

A introdução de um segundo tamanho na série alterra SW
não faz compromissos em termos de desempenho e tecnologia. Com as suas dimensões compactas e saídas de 22 a 30
kW, esta bomba de calor é o ajuste perfeito onde quer que
sejam necessários altos níveis de saída em um espaço restrito.
Ideal para a conexão paralela de até quatro unidades, a saída
dos dispositivos pode ser combinada livremente para atingir
até 120 kW. Isso resulta em confiabilidade de planeamento e
permite uma gradação de saída precisa.
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A série SW da gama alterra foi projetada especificamente
pela alpha innotec para instaladores que desejam a maior liberdade possível no seu trabalho de instalação. As
decisões sobre onde e como comprar ou combinar acessórios são deixadas ao especialista. Além de tudo permite
um processo de instalação da bomba perfeito, também
disponível um kit de arrefecimento especial da alpha
innotec que oferece uma opção de arrefecimento.

SW – Bombas de calor geotérmicas

Benefícios para utilizadores
Energéticamente eficiente– baixos custos de
operação
Extremamente silensiosa, dificilmente audível em
funcionamento
Sistema de aquecimento económico para todas
as necessidades
Pode ser combinada com sistema solar térmico
ou sistemas fotovoltaicos
Para aquecimento e preparação de água quente
doméstica, kit de arrefecimento opcional
Design moderno

Benefícios para instaladores
Opções de instalação e combinação fáceis, p.ex.
com ventilação, energia solar térmica ou
fotovoltaica, otimizada para sistemas bivalentes
Ideal para conexão paralela de até quatro
unidades
Design particularmente compacto
Adequada para novos edifícios, remodelação ou
substituição
Entrega compacta, fácil manuseio
Conceito do controlador testado e comprovado
Adequada para conectar com todos os tipos de
fontes de calor
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Bombas de calor geotérmicas profissionais | Benefícios para utilizadores e instaladores

Aproveite ao máximo os recursos principais da série alterra pro.
Máxima eficiência
Com COPs até 4.8, a série pro da alterra também funciona
de forma convincente em termos de eficiência energética.
As bombas de calor alterra pro fornecem clima perfeito para
todas as divisões 365 dias por ano - aquecimento, arrefecimento e aquecimento de água quente sanitária não podia
ser mais eficiente em termos energéticos.

Super silensiosa
As bombas de calor da série pro da Alterra são ultra-silenciosas! Graças ao design de alta qualidade otimizado para o
som da bomba de calor e o isolamento de som duplo, faz
com que valores baixos de emissão sonoras sejam alcançados. Para o instalador, esta é uma solução simples, mesmo
quando os requisitos de som são críticos.

Conceito fléxivel de controlador
As opções versáteis do controlador tornam a bomba de
calor ar / água um sistema fácil de usar, que pode ser convenientemente controlado por uma aplicção através de
smartphone, PC ou tablet. O sistema de controlo de rede
alpha nos modelos alterra pro SWP / SWP-H tamanho 1 e
a Alterra SW permitem diagnósticos e controlo remoto. O
controlador pode ser integrado ao BACnet / IP, permitindo
diálogo (troca) de dados dentro da instalação.
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Bombas de calor geotérmicas profissionais | Benefícios para utlizadores e instaladores

Mais potentes em simultâneo
Até 4 unidades podem funcionar em paralelo. Uma capacidade de arrefecimento de até 400 kW é possível devido
a soluções hidráulicas especiais e componentes adicionais.
Com a conexão paralela de várias unidades desta gama
pode obter uma saída de aquecimento de até 640 kW. Combinar vários dispositivos torna possível gerar saída conforme
e quando necessário, gerando assim altos níveis de desempenho com a máxima eficiência.

Transporte fléxivel,
instalação fácil.
As bombas de calor da série pro Alterra são fáceis de incorporar em edifícios existentes devido ao seu tamanho reduzido. A facilidade com que ambos os tamanhos podem
ser levantados do chão facilita o transporte para o local de
instalação desejado. Além disso, as unidades da série pro
da alterra podem ser colocadas diretamente ao lado uma
da outra; As unidades do tamanho 1 da série SWP / SWP-H
também podem ser empilhadas uma sobre a outra devido
ao sistema de rack.

alpha innotec | 21

Controlador

Conceito único de controlador
A sua bomba de calor pode ser
controlada diretamente usando o
controlador Luxtronik ou através
da ligacção à internet.

Uso amigável da sua bomba de calor.
Inovação e eficiência são recursos padrão.
Todos os produtos da série alterra pro são fornecidos com
o controlador Luxtronik 2.0. O controlador Luxtronik 2.0 faz
da bomba de calor a unidade de controle de engenharia de
aquecimento central no prédio. O controlador destaca se

do resto, sobretudo pela sua fácil operação e o seu design
moderno. A sua navegação de menu auto-explicativa e fácil
de usar e torna a configuração e o ajuste da bomba de calor
muito fácil de usar.

Conexão ao servidor
Controle convenientemente a sua bomba de calor em casa ou através do seu computador

Com o uso da conexão ao servidor web, pode controlar
todas as funções da bomba de calor no seu computador.
Além de um cabo de conexão, nenhum outro hardware
ou software é necessário para usar esta função especial.
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Todos os controladores Luxtronik 2.0 fabricados pela Alpha
Innotec são compatíveis com conexão ao servidor web
gratuita, sem custos adicionais.

Controlador

Trabalho de equipa perfeito com BACnet/Modbus.
A rede virtual BACnet permite integrar as bombas de calor
série alterra pro e alira pro em um sistema de gerenciamento de edifícios existente. Isso permite uma comunicação de
dados aberta entre a automação do edifício e os sistemas
de controlo do edifício. Desta forma, a bomba de calor pode
ser integrada em um sistema de controlo do edifício sem

hardware adicional, bem como comunicar e funcionar com
sistemas de outros fabricantes. Isso garante o futuro de seus
projetos.

Acesso no mundo inteiro – controlo online conveniente.
alpha web | alpha app

Com a aplicação alpha web e alpha app, o sistema de aquecimento pode ser controlado a partir de qualquer local desejado
usando um PC, smartphone ou tablet. Pode aceder ao controlador Luxtronik 2.0 da bomba de calor não só através de uma rede
doméstica, mas também através da internet.
alpha web
O acesso à alpha web em todo o mundo exige que a bomba
de calor seja configurada no servidor alpha innotec.
Após a bomba de calor ter sido conectada com o sistema do
telefone (router), pode começar.

Em casa

Controlo direto
possível através
da conexão so
servidor

Acesso através da internet

Internet
smartphone
disponível

Mensagens de erro

Fax

PC

As suas vantagens
SMS

Todas as conﬁgurações da bomba de calor
podem ser ajustadas à distância
Permite monotorização à distância
Para além da conexão à intenet nenhum outro
hardware ou software è necessário

alpha app
Os proprietários de um smartphone ou tablet (iOS ou Android) podem contrololar a sua bomba de calor através de
uma aplicação alfanumérico. A aplicação é a ferramenta
ideal para configurar ou monitorizar bombas de calor alpha
innotec, sem ter que o fazer pessoalmente. A aplicação está
disponível gratuitamente nas respectivas lojas de aplicações

Luxtronik
IPaddress
Router
Mac address

e-mail

Log in/Entrar na alpha web

As suas vantagens
Controlo remoto conveniente
A bomba de calor pode ser configurada
diretamente através do seu smartphone
Download online, fácil e gratuito
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Exemplos de planeamento

Planeamento fácil mesmo com altos níveis de saída
Aquecimento e preparação de
água quente sanitária com a
LWP
Em combinação com o depósito de
armazenamento inerte TPS e o depósito multifuncional MFS, a LWP não só
aquece de forma eficiente e confiável,
mas também fornece quantidade
suficiente de água quente.

Aquecimento

Água quente sanitária

Água fria

Aquecimento, arrefecimento
e preparação de água quente
sanitária com a LWP

Combinação da LWP com depósito
de armazenamento TPSK permite o
aquecimento e o arrefecimento com
um só sistema, o que complementa a
perfeição do depósito multifuncional
MFS, que também fornece água quente sanitária higiênica.

Aquecimento
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Água quente sanitária

Água fria

Arrefecimento

Exemplos de planeamento

Aquecimento, arrefecimento
e preparação de água quente
sanitária com a SWP tamanho 2

A bomba de calor de água glicolada /
agua SWP 2 em combinação com o depósito de armazenamento inerte TPSK
garante um aquecimento e
arrefecimento eficientes com excelente
desempenho. Um TPSK em combinação
com uma estação de água potável completa o sistema e fornece um amplo
suplemento de água quente sanitária
higiênica.

Aquecimento

Água quente sanitária

Arrefecimento

Aquecimento e preparação de
água quente sanitária com a
SWP tamanho 1

Ideal para altos níveis de saída, a bomba
de calor de água glicolada / água SWP
tamanho 1, complementada por um
depósito de armazenamento TPS, pode
aquecer todo o edifício, incluindo piscina. Um TPS adicional e uma estação de
água potável fornecem eficientemente
água quente sanitária higiênica.

Aquecimento

Água quente sanitária
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Referências

Detalhes do projeto
Bloco de apartamentos
Alemanha
Unidades instaladas:
LW 310A, LW 180H-A
Potência de saída: approx. 48 kW

Bloco de apartamentos, Alemanha.
A construção de um edifício de apartamentos em Rimsting
am Chiemsee engloba sete unidades residenciais e um
espaço total de cerca de 800 m²
Os requisitos do sistema impuseram aquecimento não
apenas ecológico, mas também um amplo suplemento de
água quente doméstica. Um sistema composto por duas
bombas de calor de ar / água alira para instalação ao ar livre
(uma LW 310A e uma LW 180H-A) foram instaladas.
As bombas de calor da série LWA são a solução econômica
para edifícios de baixo consumo energético e apartamen-
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tos, tanto para novas construções quanto para projetos de
modernização. Esta série também é extremamente silenciosa em operação, o que signiﬁca que os inquilinos podem
se concentrar sem perturbações no mais essencial de suas
vidas. A gestão inteligente de energia ajuda o senhorio a
regular o aquecimento e a temperatura da água quente de
uma forma especialmente eﬁciente em termos de energia
usando programas de temporização e redução de temperatura à noite, o que garante automaticamente um funcionamento econômico e os custos de aquecimento otimizados.

Referências

Detalhes do projeto
Fossil Europe
Alemanha
Unidades instaldas:
2x SWP 1600
Potência de saída: 323 kW

Fossil Europe, Alemanha.
A Fossil (Europa) GmbH é uma empresa global especializada
em design, marketing e distribuição de produtos de moda.
A Fossil oferece uma extensa gama de relógios e jóias de
moda, pequenos artigos de couro e bolsas para homens e
mulheres.
A sede europeia da Fossil GmbH está em Grabenstätt, na
Alemanha e, além dos prédios de escritórios, também inclui
um show room, uma loja e muito mais.
Todas as instalações da fóssil são aquecidas e arrefecidas
por duas bombas de calor alpha innotec. Devido ao taman-

ho dos edifícios, são instaladas duas bombas de calor alterra
pro SWP 1600 com uma capacidade total de 323 kW, estas
são utilizadas para aquecimento e arrefecimento ativos e
passivos.

As bombas de calor da série alterra pro são ideais para aplicações industriais. Os fatores decisivos em favor da SWP
1600 foram acima de tudo o seu funcionamento muito silencioso e grande saída com apenas duas bombas de calor.
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Referências

Detalhes do projeto
Haus der Flüsse
Alemanha
Unidades instaladas: SWP 371
Potência de saída: 37 kW

Haus der Flüsse, Alemanha.
A Haus der Flüsse, em Havelberg, serve como um centro de
informação para a reserva da biosfera de Mittelelbe. No edifício funcional, a sustentabilidade ecológica foi considerada
em todos os detalhes de cima a baixo. Não só com a fachada
de madeira os designers tinham em mente a proteção ambiental: a independência das fontes de energia fóssil e um
ativo contributo para a proteção ambiental levaram logicamente à decisão de optar pela tecnologia durável e conﬁá
vel de uma bomba de calor alpha Innotec para aquecimento.

28 | alpha innotec

Uma bomba de calor alpha innotec SWP 371 alterra pro
está instalada na Haus der Flüsse. A energia geotérmica
necessária é adquirida através de um total de oito permutadores de calor de furos. O edifício completo também está
equipado com aquecimento por piso com sistema de ventilação adicional para aquecimento e arrefecimento passivo.

Dados técnicos

alira LWP 45 kW, 3 ~ 400 V
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento máximo

Exterior

CO2
equivalente

COP

[kW]
1)

Classe de eﬁciência
energética

Unidade

[t CO2]

Nível de
Qtd de de
pressão de
refrigesonora ao ar
rante
livre
[dB(A)]

Fechado
hermeticamente

[kg]

Medidas
CxLxA

Peso

[mm]

[kg]

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Funcionamento com compressor | Todas as bombas de calor usam gás fluorado R410A. Os dados técnicos aqui referidos são preliminares. Os valores reais podem variar
ligeiramente no momento da produção em série

alira LWA 24 – 31 kW, 3 ~ 400 V
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento máximo

Exterior

CO2
equivalente

COP

[kW]
LW 251A

[t CO2]

1)

100546LUX02

24,0 | 13,2

LW 310A 2)

100547LUX02

31,0 | 16,8 3)

3)

3,60 | 3,80

Classe de eﬁciência
energética

Unidade
Nível de
pressão de Qtd de resonora ao ar frigerante
livre
[dB(A)]

Fechado
hermeticamente

[kg]

3)

17,4

57

9,80

3,50 | 3,60 3)

39,2

59

10,00

–

Medidas
CxLxA

Peso

[mm]

[kg]

1779 x 1258 x 1817

540

1779 x 1258 x 2127

573

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

1)
Todas as bombas de calor usam gás fluorado R407C | 2) Todas as bombas de calor usam gás fluorado R404A, GWP-Value 3922 | 3Funcionamento com compressor
Accessótios: LUX 2.0

alira LW 24 – 31 kW, 3 ~ 400 V
Type

Item no.

Performance data

C

Interior

CO2
equivalente

COP

[kW]
LW 251

1)

[t CO2]

1)

10053602

24,0 | 13,2

LW 310 2)

10053802

31,0 | 16,8 3)

3)

3,60 | 3,80

Classe de eﬁciência
energética

Unit
Nível de
pressão de Qtd de resonora ao ar frigerante
livre
[dB(A)]

Fechado
hermeticamente

[kg]

3)

17,4

53

9,80

3,50 |3,60 3)

39,2

53

10,00

–

Medidas
CxLxA

Peso

[mm]

[kg]

795 x 1258 x 1887

540

795 x 1258 x 1887

540

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Todas as bombas de calor usam gás fluorado R407C | 2) Todas as bombas de calor usam gás fluorado R404A, GWP-Value 3922 | 3) Funcionamento com compressor

Todos os dados de acordo com EN 14511 - A2/W35
Todas as medições de som no campo de teste ao ar livre, distância de 1m ao redor da alimentação de ar,
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Dados técnicos

alterra SW 22 – 30 kW, 3 ~ 400 V
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

Classe de eﬁciência
energética

Unidade

CO2
equivalente

Quantidade
de refrigerante

[t CO2]

[kg]

[mm]

Total

without
module box

[kW]

Fechado
hermeticamente

Medidas
CxLxA

Peso[kg]

SW 232H3

10074642

22,4

4,95

6,7

3,20

598 x 665 x 1500

207

65

SW 262H3

10074742

25,6

4,92

6,9

3,30

598 x 665 x 1500

212

65

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Todas as bombas de calor usam gás fluorado R410A

alterra pro SWP 37 – 69 kW, até + 65 °C
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

Classe de eﬁciência
energética

Unidade

CO2
equivalente

Quantidade
de refrigerante

[t CO2]
15,0

[kW]
SWP 371

Tamanho 1

Fechado
hermeticamente

Medidas1)
CxLxA

Peso

[kg]

[mm]

[kg]

7,20

1350 x 1009 x 1030

371

10061402

37,2

4,80

SWP 451

10061502

45,0

4,80

17,1

8,20

1350 x 1009 x 1030

385

SWP 581

10061602

57,6

4,80

23,4

11,20

1350 x 1009 x 1030

441

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Flanges incluidas | Todas as bombas de calor usam gás fluorado R410A

alterra pro séries SWP-H 29 – 56 kW, H até + 70 °C
Tipo

artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

[kW]
SWP 291H
1)

10061802

25,9

4,37

Flanges incluidas | Todas as bombas de calor usam gás fluorado R134a

Todos os dados de acordo com EN 14511- B0/W35
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Tamanho 1
Classe de eﬁciência
energética

Unidade

CO2
equivalente

Quantidade
de refrigerante

Hermetically
sealed

Medidas1)
CxLxA

Peso

[t CO2]

[kg]

[mm]

[kg]

9,6

6,70

1350 x 1009 x 1030

319

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Dados técnicos

alterra pro SWP 108 – 162 kW, até + 55 °C
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

Tamanho 2
Unidade

COP

[kW]

1)

Fechado
Hermeticamente

Medidas
CxLxA

Peso

[t CO2]

[kg]

[mm]

[kg]

33,7

19,00

–

1400 x 800 x 1847

870

2)

33,4

18,80

–

1400 x 800 x 1847

935

4,4 | 4,5 2)

36,7

20,70

–

1400 x 800 x 1847

1000

SWP 1100

10037204

107,5 | 57,0 2)

4,3 | 4,4 2)

SWP 1250

10037304

125,1 | 66,3

4,3 | 4,4

SWP 1600

10037404

161,6 | 85,6 2)

2)

Quantidade
refrigerante

CO2
equivalente

Flanges incluidas | 2) Funcionamento com compressor | Todas as bombas de calor usam gás fluorado R407C

alterra pro séries SWP-H 70 – 100 kW, H até + 65 °C
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho de acordo com EN 255
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

CO2
equivalente

COP

[kW]

1)

Tamanho 2

Quantidade de refrigerante

Fechado
hermeticamente

Medidas
CxLxA

Peso

[mm]

[kg]

–

1400 x 800 x 1847

930

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

[t CO2]

[kg]

22,2

15,50

2)

24,3

17,00

–

1400 x 800 x 1847

935

–

4,1 | 4,2 2)

25,2

17,60

–

1400 x 800 x 1847

965

–

SWP 700H

10037504

70,0 | 37,1 2)

4,1 | 4,2 2)

SWP 850H

10037604

88,0 | 46,5

4,1 | 4,2

SWP 1000H

10037704

100,0 | 53,0 2)

2)

Classe de eﬁciência
energética

Unidade

Flanges incluidas | 2)Funcionamento com compressor| Todas as bombas de calor usam gás fluorado R134a

Explicação
O equivalente de CO2 de um refrigerante é calculado multiplicando a quantidade de enchimento com o GWP.
O GWP (Potencial de aquecimento global) descreve o potencial de aquecimento global de um gás de efeito estufa em comparação
com o CO2.
Todos os dados de acordo com EN 14511 - B0/W35
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Bombas de calor alpha innotec.
Parceiro local com experiência.
Aqui você faz a escolha certa!
Parceiro

Aquecimento

Arrefecimento

Energia solar térmica

Preparado para
rede inteligente

Temperatura de

Preparado para

ída

alpha home

Preparado para

Compatibilidade

fotovoltaicos

Web/App

Fabricante
alpha innotec – uma marca da ait-deutschland GmbH

© alpha innotec | PT_A_004_17 | 03/2017 | Sujeito a modiﬁcações técnicas e correção de erros.

Classe de eficiência
energética
EHPA
A alpha innotec possui o rótulo europeu de
qualidade de bombas de calor

