alira

A melhor forma de usar
a energia do AR

a melhor forma de aquecer
A bomba de calor como gerador de calor de alta eficiência
apoia a ideia de sustentabilidade ecológica. Através do
uso inteligente da terra, ar e água como fonte de energias
renováveis disponíveis gratuitamente, a bomba de calor faz
uma contribuição ativa para a proteção do meio ambiente
e ao mesmo tempo faz de si, o utilizador, independente de
combustíveis fosseis termináveis de fontes de energia para
aquecimento e arrefecimento. Para novas construções,
remodelação ou modernização - graças ao conceito inteligente
de operação e às possibilidades para combinação com outras
fontes de energia, assim como, fotovoltaica ou de painéis solares
térmicos, com a bomba de calor está a tomar a decisão certa.

verCompressão
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quentes sanitárias
entExpansão
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O princípio da bomba de calor ar/água: Uso de energia natural sustentável.
Exemplo de uma bomba de calor geotérmica.
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Sede da alpha innotec em Kasendorf, Alemanha

alpha innotec
Desde 1998, que 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
sociedade. É o mais evoluído centro de desenvolvimento
desta natureza em toda a Europa. Os muitos anos de
experiência na área de eficiência energética, confere a
todos os utilizadores a garantia e a segurança de ter
tomado a decisão certa ao adquirir produtos da
alpha innotec.
As nossas bombas de calor significam qualidade, inovação,
fácil instalação, uso simples e funcionamento fiável.
Com uma vasta gama de produtos para cada aplicação,

independentemente das suas dimensões, encontrará
sempre um produto de qualidade que corresponderá às
suas necessidades.
Com a alpha innotec optará por uma marca que coloca
muito ênfase na parte ecológica e na sustentabilidade
económica. As bombas de calor alpha innotec
correspondem aos mais rigorosos níveis de eficiência energética o que o tornará independente de combustíveis
fósseis e de outras fontes de energias finitas.
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A borboleta monarca e as bombas de calor alira ar / água
têm muito em comum.

Estas usam a capacidade da energia do ar de maneira eficiente e silenciosa
Poderosa e eficiente.
As migrações de borboletas são fortemente influenciadas pelo vento. Com vento
de traseira estas podem voar centenas de metros em altitude à procura do
fluxo de ar perfeito. Chegam a percorrer cerca de 3,600 quilómetros.
Excecionalmente silenciosa.
A batida da asa da borboleta produz uma frequência de 10 Hz. A frequência
percetível do ouvido humano situa-se entre 20 e 20 kHz
Requisito mínimo de espaço.
Centenas de milhões de borboletas monarcas podem ocupar um espaço muito
reduzido (menos de 20 hectares) quando passam os seus meses de inverno no
continente norte-americano.

Explicação dos símbolos utilizados
Preparado para

Instalação interior

Ventilação

Instalação exterior

Preparação de água
quente integrada

Compatibilidade

Temperatura de

Classe de eficiência
energética

Benefícios para
utilizadores
Benefícios para
instaladores

Aquecimento

Arrefecimento

Refrigeração natural
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60°C

ida

alpha home

Web/App

(exemplo para artigos da série em conjunto com o controlador)

EHPA
Modulação

Preparado para
fotovoltaicos

Energia solar térmica

Preparado para
rede inteligente

Dispositivos com rótulo
de qualidade europeu

V-line
Rótulo para reconhecimento
de bomba com inverter

Resumo de produtos.

Bombas de calor ar / água para instalação exterior

LWD(V)

LWAV

LWA

Capacidade de aquecimento*/

Capacidade de aquecimento*/

Capacidade de aquecimento*/

voltagem fornecida:

voltagem fornecida:

voltagem fornecida:

8 – 11 kW, 3 ~ 400 V; 1 ~ 230 V (V-line)

7 – 10 kW, 3 ~ 400 V; 1 ~ 230 V (V-line)

16 – 19 kW, 3 ~ 400 V (V-line)

7 – 11 kW, 3 ~ 400 V

10 – 14 kW, 3 ~ 400 V (V-line)

8 – 33 kW, 3 ~ 400 V
10 – 14 kW, 1 ~ 230 V

7 – 9 kW, 1 ~ 230 V

Página 10

Página 14

Página 18

Bombas de calor ar / água para instalação interior

LWCV

LWV

LW

Capacidade de aquecimento*/

Capacidade de aquecimento*/

Capacidade de aquecimento*/

voltagem fornecida:

voltagem fornecida:

voltagem fornecida:

7 – 10 kW, 3 ~ 400 V; 1 ~ 230 V (V-line)

7 – 10 kW, 3 ~ 400 V; 1 ~ 230 V (V-line)

16 – 19 kW, 3 ~ 400 V (V-line)

10 – 14 kW, 3 ~ 400 V (V-line)

10 – 14 kW, 3 ~ 400 V (V-line)

11 – 33 kW, 3 ~ 400 V

Página 24

Página 28

Página 32

*Necessidade de aquecimento total recomendado
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alira

Exterior
Porquê escolher uma bomba de
calor ar / água para instalação
exterior?
Fonte de calor sem complicações
Tecnologia de aquecimento eficiente
Aquecimento, arrefecimento e preparação
de água quente sanitária
Uso de fontes de energia disponíveis na propridade, geralmente sem necessidade de aprovação
Contribuição ativa para a proteção ambiental

A Versátil

A Eficiente

Bomba de calor ar / água dupla
LWD(V)

Bomba de calor ar / água
LWAV
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Verdadeiramente a forma
mais fácil de aquecer.
Porquê escolher uma bomba de
calor para instalação exterior
da alpha innotec?
Extremamente silenciosa. Dificilmente audível em
funcionamento
Económica. Máxima eficiência energética
Inovativa. Design moderno
Inverter. Potência sempre que necessitar
Fluxo a altas temperaturas. Perfeita para renovação
Simples. Soluções para sistemas fáceis de instalar

A Elegante
Bombas de calor ar / água
LWA | LW 161H-A/V
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A Versátil
alira LWD / LWDV

A
NOLWV
DV

Ajuste ideal para combinar necessidades.
LWD – Bomba de calor ar / água dupla para instalação exterior

Confiável e inovativa
Com a bomba de calor de ar / água dupla, os proprietários
optam pela típica durabilidade e confiabilidade alpha
innotec. Além disso, design moderno e detalhes inovadores
facilitam a instalação e o seu funcionamento.

LWD: Uma unidade, três funções
Preparação para aquecimento, arrefecimento e água
quente sanitária: As bombas de calor alira aquecem as
casas de forma confiável com altas temperaturas de fluxo.
A série reversível LWD RX com função de arrefecimento
opcional garante uma temperatura ambiente confortável
nos dias quentes. Em interação com o tanque de armazenamento multifuncional, a bomba de calor LWD também
fornece água quente suficiente para uso diário.
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Líder neutro do clima no mercado de bombas de
calor
Usando tecnologia única, a bomba de calor controlada
com inverter trabalha com o refrigerante neutro R290 é,
portanto, neutra de emissões de CO2 um modelo que leva
a proteção ambiental a um novo nível, sendo particularmente eficiente em termos de energia e extremamente
silenciosa.

Planeie confiabilidade desde o início
O vasto desempenho oferecido pela alira LWDV permite
que instaladores e parceiros especializados trabalhem
com segurança. O sistema duo da LWDV oferece assim
uma maior flexibilidade e uma grande variedade de combinações possíveis

LWD(V) – Bombas de ar/ água duplas

Benefícios para utilizadores
 olução modular versátil para qualquer
S
aplicação: flexibilidade de acessórios
Extremamente silenciosa
Funcionamento energéticamente eficiente:
ajuste ótimo das variações controladas por
frequência
Aquecimento, arrefecimento e preparação de
água quente para uso sanitário
Adequada para novas construções e renovações
Instalação económica e redução de espaçousado
perto da habitação
Fachada de alumínio durável, resistente a à
corrosão
Amplos limites de funcionamento

Benefícios para instaladores
Inverter, refrigerante natural R290 e emissões
de CO2 neutras
Perfeita para alterar os requisitos
Facilidade de planeamento confiável graças
a sua vasta gama e desempenho
Alta eficiência energética anual
Instalação sem credenciamento de refrigeração
devido ao design monobloco
Fácil instalação e inicialização rápida
Conexão pré-montada
Muitos componentes hidráulicos já integrados
na unidade interior

0
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Aquecimento confiável com a LWD no inverno
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LWD/LWDV | Combinações

Combinações com a alira LWD/LWDV – a escolha é sua!
HSDV – Estação hidráulica Variável dupla (LWDV)
HTD – Torre hidráulica dupla (LWD) 2)

1)

Os seus benefícios
Água quente e aquecimento no mesmo sistema
Solução compacta ideal para áreas reduzidas
Instalação simples e rápida
Planeamento confiável através de uma solução
completa
Instalação elétrica simplificada

HDV – Módulo hidráulico Variável duplo (LWDV)
HMD 1/2 – Módulo hidráulico duplo (LWD)
Os seus benefícios
Sistema muito fléxivel, adaptável assim a todas
as situações
Possibilidade de combinação de duas LWD para
satisfazer necessidades de potência maiores
Possibilidade de arrefecimento ativo

1)

180 Litros e 300 Litros| 2) 180 Litros | 3) combinação possivel com HMD2 em conjugação com o LWD | 4) só para a LWD
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LWD/LWDV | Benefícios para utilizadores e instaladores

Disfrute dos principais benefícios da alira LWD/LWDV.
Refrigerante natural.
O uso de um refrigerante neutro em CO2 torna estas
bombas de calor únicas e ecológicas. O refrigerante natural
não prejudica a camada de ozono ou a atmosfera terrestre,
nem contribui para o efeito estufa, funcionam de forma
ambientalmente amigável e completamente neutra do
clima.

Extremamente silenciosa.
A alira LWD (V) impressiona com o seu funcionamento silencioso. Devido ao processamento de alta qualidade e otimizado de som, as bombas de calor de ar / água produzem níveis
extremamente baixos de emissões sonoras. O modo silencioso da LWDV recentemente desenvolvido garante um
funcionamento particularmente silencioso durante a noite.
Logo oferece um alto nível de flexibilidade para o instalador,
mesmo para requisitos críticos de emissões sonoras.

Alta eficiência.
Com os seus altos COPs, as bombas de calor de ar / água
alira são extremamente eficientes em termos energéticos.
Usando a mais recente tecnologia inverter, as variações
com inverter da alpha Innotec fornecem consistentemente
o melhor resultado e os mais altos níveis de eficiência
(Coeficiente Sazonal de Desempenho). Ideal para as suas
necessidades, ajusta a velocidade automaticamente mediante a necessidade atual de sua casa.

Uma vasta gama
de opções de combinação.
Os acessórios desenvolvidos para a sua bomba
de calor são fáceis de integrar e operar. Este sistema oferece muitas opções de combinação, garantindo
flexibilidade adicional para o instalador: a solução ideal
para todas as necessidades.
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LWD /LWDV | Schalloptimierung

Beneficie das principais vantagens da alira LWDV

alira LWDV

Muito silenciosa para os vizinhos.

34,9 dB(A) a 4,5 metros (modo silencioso)
Requisito: 35 dB(A) a 6 metros

3 metros até ao limite de propriedade

12 | alpha innotec

kk

3 metros até ao limite de propriedade

Com uma construção especial de alta qualidade e otimizada no ruído, o alira LWDV atinge emissões sonoras extremamente baixas.
O modo silencioso recentemente desenvolvido mantem,
portanto,a operação tranquila de noite.
O alira LWDV pode ser usado em pequenas propriedades a
uma curta distância dos vizinhos, sem qualquer problema.
Abaixo dos niveis de ruído regulamentados, as distâncias
minimas podem ser usadas para a sua instalação.

LWD /LWDV | A mais eficiente

A mais eficiente
A alira LWDV é a bomba de calor ar / água mais eficiente da
nossa história e, atualmente, é uma das bombas de calor ar
/ água mais eficientes do mercado.
Devido ao seu elevado desempenho todo o ano, a LWDV é
elegida para todas as temperaturas externas padrão, mesmo em operação monoenergética - independentemente de
ser uma construção nova ou renovação.

alpha innotec | 13

A eficiente
alira LWAV

Solução inovadora e acessível.
LWAV – Bombas ar / água com inverter para instalações exteriores

A solução perfeita
As novas bombas de calor de ar / água para instalação no
exterior são uma solução eficiente para aquecimento,
arrefecimento e preparação de água quente sanitária.
Graças á nova tecnologia inverter, estas unidades não se
destacam apenas por economizar energia enquanto estão
em funcionamento, mas também por oferecer ao instalador
a melhor confiabilidade de planeamento através de um
vasto alcance de desempenho.

Inovativa e eficiente
Uma nova e inovadora conduta de ar proporciona eficiência adicional e permite operação silenciosa. Condutas
especiais podem, portanto, ser usados em
 certos casos
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para reduzir o nível de ruído. O resultado: o proprietário
beneficia de baixos custos operacionais e o instalador
pode oferecer a solução perfeita, mesmo em condições
críticas de ruído.

Maior grau de flexibilidade
Uma vasta variedade de acessórios e muitas possibilidades diferentes oferecem uma flexibilidade adicional sem
qualquer dificuldade ou esforço de instalação envolvido.
Para novos edifícios, bem como para renovações, a LWAV
oferece um sistema versátil que se adapta bem ao seu
espaço de lazer.

LWAV – Bombas ar / água com inverter

Benefícios para o utilizador
Aquecimento, arrefecimento e preparação de água
quente para uso sanitário na mesma unidade
Perfeita para novas construções
Modo silencioso para um funcionamento
silenciosa especialmente à noite
Pouco espaço necessário dentro de casa:
Possibilidades de montagem versáteis
Grande variedade de perfeitamente combinados
acessórios para a sua bomba de calor
Fachada de alumínio durável, resistente
à corrosão

Benefícios para instaladores
Grande variedade de desempenho e baixos
níveis de ruído garantem a confiabilidade de
planeamento
Arrefecimento integrado
Conceito de transporte engenhoso
Sistema flexível com uma gama diversificada
de possibilidades e combinações
Fácil instalação e inicialização rápida,
por exemplo, através de um conceito simples de
conexão para a unidade exterior
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LWAV | Combinações

Combinações com alira LWAV – a escolha é sua!
Controlador de parede Luxtronik 2.0 | 2.1

Os seus benefícios
 imples, menus intuitivos
S
Instalação rápida e fácil
Fornecimento opcional de água quente sanitária
disponível com o tanque de água quente
Aquecimento, arrefecimento até uma temperatura
de fluxo de +7 ° C no mesmo sistema

HV – Variante com módulo hidráulico
Os seus benefícios
 Instalação rápida e fácil
Fácil de controlar com o controlo Luxtronik 2.1
Preparação para água quente doméstica, aquecimento e arrefecimento até uma temperatura de fluxo de
+ 18 ° C na mesma unidade
Muitos componentes hidráulicos já estão integrados
F ornecimento opcional de água quente para uso
doméstico disponível com o tanque de água quente

HSV – Variante com estação hidráulica
Os seus benefícios
Instalação necessita pouco espaço
F ácil de controlar com o controlo Luxtronik 2.1
P
 reparação para água quente doméstica, aquecimento e arrefecimento até uma temperatura de fluxo de
+ 18 ° C na mesma unidade
Instalação rápida e fácil (basta conetar a bomba de
calor ao circuito de aquecimento)
M
 uitos componentes hidráulicos já estão integrados
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LWAV | Benefícios para utilizadores e instaladores

Disfrute dos principais benefícios da alira LWAV.
Arrefecimento integrado.
Bem como fornecer aquecimento e água quente para uso
doméstico, arrefecimento a preços acessíveis também são
uma opção com a alira LWAV: bomba de calor com a função
inversa e ativa de refrigeração, usa o seu sistema de
distribuição de calor (aquecimento de piso, ventiladores
convetores) para arrefecer. Isso permite que a bomba de
calor mantenha uma temperatura confortável.

Alta eficiência.
A gama de bombas de calor ar / água alira LWAV possuem
um funcionamento impressionante e eficiente em energia:
as bombas de calor de ar / água permitem um aquecimento eficiente, arrefecimento e preparação de água quente
doméstica para qualquer requisito. A tecnologia inverter
assegura que não seja produzido nenhum excesso de
energia e adote constantemente a saída da bomba de calor
para as necessidades atuais.

Opções de combinação
flexíveis.
Uma vasta variedade de opções e combinações torna a gama
de produtos alira LWAV um sistema flexível que atende a todos os requisitos do cliente. Os acessórios, perfeitamente
adaptados e desenvolvidos para a gama LWAV, permitem
uma integração fácil e um funcionamento economicamente
eficiente perfeitamente adaptada às suas necessidades.
Proprietários e instaladores também beneficiam de uma
instalação rápida e limpa.
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A elegante
alira L WA | LW 161H-A/V

Aquecimento potente e económico.
LWA – Bombas de calor ar / água para instalações exteriores

Uso flexível possível

Aquecimento e arrefecimento no mesmo sistema

As bombas de calor ar / água para instalação exterior
são uma solução Económica, não só para casas de baixo
consumo de energia, mas também para edifícios de várias
habitações. Ideal para novos projetos de construção e
remodelação, com a série alira LWA o utilizador não só
faz uso de aquecimento econômico e ecológico, como
preparação de água quente sanitária. Como são instaladas
no exterior, estas bombas de calor são perfeitas para
uma habitação sem cave/garagem ou aproveitar para usar
o espaço para outros fins. O seu desempenho (COP) e
garantia de eficiência e economia.

As versões reversíveis das bombas de calor ar / água
(sufixo RX) garantem uma agradável temperatura
ambiente todo o ano. Com esta série, o utilizador não só
pode aquecer de forma ecológica e económica no inverno,
mas também se refrescar facilmente no verão.
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Saída de acordo com a necessidade
Económica e flexível - a versão modular da série alira LWA
adapta a sua capacidade de aquecimento para atender às
necessidades da casa e dos seus residentes, garantindo
que apenas o calor realmente necessário seja produzido.

LWA – Bombas de calor ar / água

Benefícios para utilizadores
 uito silenciosa em funcionamento
M
Necessita pouco espaço
Design atraente
Aquecimento, arrefecimento e preparação de água
quente para uso sanitário na mesma unidade
Temperaturas ambiente agradáveis em
 qualquer
altura do ano graças à função de arrefecimento
opcional
Proteção de alumínio durável e resistente às
condições climáticas

Benefícios para instaladores
T empo e esforço de instalação reduzido
Perfeita para novas construções e renovações
Instalação sem certificação de refrigeração.
Muitas combinações com componentes do
tanque de armazenamento, gama de produtos e
acessórios
Medição integrada de calor e bomba de eficiência
energética disponível
Conexão paralela para saída alta
Unidade interior de tanque de armazenamento
integrado, hidráulicos e controladores disponíveis

Edifício residencial com sete apartamentos
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LWA | Combinações

Combinações com alira LWA – a escolha é sua!
Controlador de parede Luxtronik 2.0 | 2.1
Os seus Benefícios
F ácil de controlar usando o princípio clicar e rodar
Exibição gráfica com função de menu autoexplicativa
Pode ser controlado a partir de qualquer parte do
mundo
Assistente de comissionamento
Conexão USB (para leitura dados e atualizações
de software)

HT1 | HT2 – Torre hidráulica 1 | 2
Os seus benefícios
Instalação simples com economia de espaço
Controlo fácil através do controlador Luxtronik 2.0
Água quente doméstica e aquecimento em uma
unidade
Conexão opcional à unidade de controlo de sala
Instalação rápida e fácil (simplesmente conecte a
bomba de calor ao circuito de aquecimento)
Muitos componentes hidráulicos já estão
integrados
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LWA | Benefícios para utilizadores e instaladores

Disfrute dos principais benefícios da alira LWA.
Instalação rápida, mesmo sem
credenciação de refrigeração.
Os componentes do sistema coordenados de forma
perfeita e os componentes hidráulicos já integrados
permitem uma instalação rápida e sem complicações.
Instalação também pode ser feita sem credenciação de refrigeração, porque não há necessidade de intervenção no
circuito de refrigeração.

Variações inverter.
Ideal para necessidades em mudança, as bombas de calor com inverter da gama LWA sempre fornecem a potência
certa. Isso as torna excecionalmente eficientes. O sistema
inverter adapta o fornecimento de calor às necessidades
atuais de aquecimento do edifício, produzindo apenas o
aquecimento adequado.

Consumos energéticos eficientes.
Quando se trata de eficiência energética na geração de
calor, as bombas de calor são líderes. As bombas de calor
de ar / água alira para instalação ao ar livre atendem aos
requisitos futuros para sistemas de aquecimento modernos
e conseguem uma classe de eficiência energética de até
A ++ quando usada em conjunto com a unidade de controlo.
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alira

interior
Porquê escolher a instalação
interior para uma bomba de calor
Preferível em termos de nível de ruído para
instalação ao ar livre
Fonte de calor sem complicações
Tecnologia de aquecimento eficiente
Aquecimento, arrefecimento e preparação de
água sanitária
Fonte de energia na sua própria propriedade
Contribuição ativa para proteção climática

A Inovativa
Bombas de calor ar / água compactas
LWCV
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A Flexível
Bombas de calor ar / água
LWV

Não existe uma forma mais
flexível de aquecer.

Porquê escolher a instalação
interior para uma bomba de
calor da alpha innotec?
Silenciosa. As bombas de calor mais silenciosas
para instalação no mercado
Conveniente. Fácil de usar
Económica. Máxima eficiência energética
Inovativa. Sistema de conduta de ar otimizada
para baixas emissões de ruído
Inverter. Potência mediante as suas
necessidades
A vasta gama de produtos torna-as adequadas
para qualquer aplicação

A Poderosa
Bombas de calor ar / água
LW
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A Inovativa
alira LWCV
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Design compacto com conceito de transporte engenhoso.
LWCV – Bombas de calor compactas ar / água para instalação em interiores com inverter

Grande variedade de utilização
A nova série alira LWCV da alpha Innotec permite optar por
uma solução modular versátil que atenda a todos os requisitos do cliente. Perfeita para novos projetos, bem como
para substituir bombas de calor existentes, o ingénuo conceito de transporte facilita a integração da bomba de calor
no edifício, mesmo que haja portas estreitas ou escadas.

Instalação flexível
O módulo compacto com componentes integrados essenciais para um sistema de aquecimento, oferece flexibilidade
adicional e significa que é necessário menos espaço. Outra
vantagem da série alira LWCV: O controlador da bomba de
calor removível pode ser instalado diretamente na bom-
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ba de calor, bem como na parede, garantindo uma grande
variedade e possibilidades de instalação.

Elevado nível de confiabilidade de planeamento
A vasta gama de desempenho e a flexibilidade de instalação
não só proporcionam ao instalador o maior nível de confiabilidade de planeamento: a tecnologia inverter da alira LWCV
adapta-se perfeitamente às necessidades da casa e dos seus
ocupantes e, assim, garante a saída de aquecimento ou arrefecimento certa a qualquer momento. A série alira LWCV
também possui outras vantagens de planeamento graças ao
seu funcionamento extremamente silencioso: esta unidade
fácil de instalar responde facilmente a requisitos críticos de
som, principalmente devido ao seu sistema de condutas de
ar especialmente desenvolvido.

LWCV – Bombas de calor ar / água para instalação interior com inverter

Benefícios para utilizadores
 quecimento, arrefecimento e preparação de
A
água quente na mesma unidade
Perfeita para novos projetos
Pouco espaço necessário graças ao seu design
compacto
Extremamente silenciosa
Unidade tudo em um: Muitos componentes
pré-montados
Design atraente

Benefícios para instaladores
Mínimo esforço de planeamento graças aos
componentes de aquecimento integrados e
níveis deruído externos extremamente baixos
 onceito de transporte engenhoso para simples
C
entrega e instalação
 vasta gama de desempenho e baixos níveis de
A
ruído garantem confiabilidade de planeamento
 omponentes pré-fabricados garantem uma
C
instalação rápida e fácil
 onceito completo sistema de condutas de ar da
C
conexão do dispositivo à conduta da parede
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LWCV | Combinações

Combinações com a alira LWCV.
Controlador WR
Os seus benefícios
Muitos componentes hidráulicos já integrados
Instalação rápida e limpa: um design engenhoso
facilita à integração do edifício
Também inclui tanque de água quente sanitária:
aqueça e arrefeça as suas instalações e aqueça
água com um sistema completo
Fácil de operar
Necessita pouco espaço

Disfrute dos principais benefícios da alira LWCV.
Instalação que economiza
espaço.
Tudo em um: com a alira LWCV, pode desfrutar de um sistema altamente compacto e flexível. Muitos componentes já
estão integrados na bomba de calor alira LWCV: Isso
significa que ocupa pouco espaço e cria espaço extra na
cave/garagem o que torna a instalação flexível e fácil.
Além de aquecimento e arrefecimento, esta também fornece água quente para uso sanitário em combinação com
um tanque de água quente.

Alto nível de planeamento.
A tecnologia inverter dentro da alira LWCV garante uma
série particularmente potente de saída e torna o produto
a solução perfeita para qualquer propriedade. Além de
muitos componentes hidráulicos pré-montados, a bomba
de calor para instalação interna também possui níveis extremamente baixos de emissão de ruído e cumpre os requisitos mais críticos de emissões sonoras. A direção do fluxo
de ar pode ser configurada pelo instalador no local.
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LWCV | Benefícios para utilizadores e instaladores

Disfrute dos principais benefícios da alira LWCV.
Conceito de transporte engenhoso
Quer esteja a trabalhar em uma nova construção ou
renovação, a facilidade e a flexibilidade da alira LWCV
são impressionantes mesmo em trânsito. A estrutura

Transporte

modular permite que os instaladores desmontem a bomba
de calor em partes individuais para facilitar o transporte –
garantindo uma instalação rápida e fácil!

Módulo de bomba de aquecimento
LWCV 82R1/3, 88 kg
LWCV 122R1/3, 104 kg

Abertura de serviço para inspeção
e limpeza sem instalação de duto.

Dimensões (W x D x H):
845 x 580 x 1420 mm

Acessórios de instalação
e reguladores

Módulo ventilador, 16 kg
Dimensões (W x D x H):
845 x 314 x 825 mm

Pacote de fachada
embalado individualmente para proteger
contra danos no
transporte

Módulo compacto com
numerosos componentes
já integrados. Possibilidade de transporte
horizontal ou vertical

Módulo compacto, 60 kg
Dimensões (W x D x H):
845 x 730 x 450 mm

Cabe perfeitamente em todas a portas
No que diz respeito ao proprietário e ao instalador,
os desafios de instalar bombas de calor geralmente
começam na porta da frente. Essas dificuldades técnicas
de transporte são coisa do passado devido às dimensões
ótimas da alira LWCV. As unidades cabem perfeitamente
através de qualquer porta padrão (819 x 1,970 mm). Além
disso, a remoção do módulo ventilador também permite o
transporte através de portas com dimensões mais estreitas
(694 x 1,970 mm) –
 o que é exclusivo para bombas de calor
de tamanho similar!
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A Variavél
alira LWV

A temperatura perfeita para que se sinta bem.
LWV – Bombas de calor ar / água para instalação interior com inverter

Grande variedade de utilização

Tecnologia inovadora, perfeitamente adaptada

Aquecimento eficiente, arrefecimento e preparação de
água quente doméstica: as possibilidades de combinação
flexíveis da série alira LWV da alpha innotec oferecem tudo
o que precisa para alcançar a temperatura perfeita para
que se sinta bem. A bomba de calor de ar / água é extremamente silenciosa e pode ser usada perfeitamente em ambientes críticos de som e facilmente instalada. Graças ao
sistema de condutas de ar inovador e fácil de instalar, os
valores de emissão de ruído são reduzidos ao mínimo e as
bombas de calor instaladas no interior dificilmente podem
ser ouvidas durante operação.

Graças à tecnologia moderna com inverter, a alira LWV é
um sistema de aquecimento de ponta que adapta adequadamente a potência de saída aos requisitos reais, economizando assim energia e protegendo o meio ambiente. A
alira LWV também se destaca graças a uma gama versátil
de acessórios, como o controlador de parede, módulo
hidráulico ou estação hidráulica. Como proprietário ou
instalador, beneficia de um sistema abrangente que é altamente flexível de instalar e operar.
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LWV – Bombas de calor ar / água para instalação interior com inverter

Benefícios para utilizadores
 quecimento, arrefecimento e preparação de
A
água quente doméstica com uma unidade
Perfeita para novos projetos
Extremamente silenciosa
Solução modular versátil para qualquer aplicação: flexibilidade de acessórios com depósito
de inércia
Design atraente; Posicionamento livremente
selecionável do controlador de parede

Benefícios para instaladores
A vasta gama, desempenho e baixos níveis de
ruído garantem a confiabilidade do planeamento
Conceito engenhoso de transporte para entrega
simples e instalação fácil
Sistema flexível com diversas possibilidades de
combinação
Conceito completo do sistema de conduta de ar
da conexão da unidade à conduta da parede
Conexão elétrica do controlador, módulo
hidráulico / estação para a bomba de calor
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LWV | Combinações

Combinações com a alira LWV – a escolha é sua!
Controlador de parede com tanque inércia

Os seus benefícios
 imples, menus intuitivos
S
Instalação rápida e fácil
Fornecimento opcional de água quente
doméstica disponível com o tanque de água
quente
Aquecimento e arrefecimento até uma
temperatura de fluxo de + 7 ° C em um
sistema

HV – Módulo hidráulico variável
Os seus benefícios
Instalação rápida e simples: basta conetar a
bomba de calor ao circuito de aquecimento
Fácil de controlar com a unidade de controlo
Luxtronik 2.1
Preparação de água quente doméstica, aquecimento e arrefecimento até uma temperatura de
fluxo de + 18 ° C em um sistema
Muitos componentes hidráulicos já integrados
Fornecimento opcional de água quente doméstica disponível com o tanque de água quente

HSV – Estação hidráulica variável
Os seus benefícios
Instalação simples e Económica: basta conetar a
bomba de calor ao circuito de aquecimento
Fácil de controlar com a unidade de controlo
Luxtronik 2.1
Preparação de água quente doméstica, aquecimento e arrefecimento até uma temperatura de
fluxo de + 18 ° C em um sistema compacto
Muitos componentes hidráulicos já integrados
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LWV | Benefícios para utilizadores e instaladores

Disfrute dos principais benefícios da alira LWV.
Muito silenciosa.
Extremamente silenciosa em operação, a alira LWV
impressiona com os baixos níveis de emissão de ruído. O
processamento otimizado de ruído de alta qualidade torna
a escolha ideal para todos os tipos de propriedades e uma
solução simples para muitos requisitos diferentes. A alira
LWV oferece ao instalador o mais alto nível de confiabilidade, flexibilidade e planeamento na instalação.

Solução modular versátil.
O seu conceito único de transporte permite que a alira LWV
seja desmontada em partes individuais e transportada em
conformidade. Isso permite que os proprietários e instaladores desfrutem de uma grande flexibilidade, quer estejam
a construir um novo sistema ou a substituir bombas de
calor existentes. Muitas opções de combinação com
acessórios perfeitamente adaptados à bomba de calor
abrem muitas possibilidades e garantem aquecimento
eficiente, refrigeração e água quente doméstica.

Ajuste ideal.
Perfeitamente equipada para diversos requisitos, a alira
LWV adapta a sua saída perfeitamente às necessidades
atuais: se for necessário produzir calor adicional a bomba
ajusta exatamente o seu funcionamento conforme esse
requisito combinando as necessidades do edifício. Isso
resulta em uma operação altamente eficiente e Económica.
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A Poderosa
alira L W | LW 161H/V

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

Adequada para novos projetos e renovações

Adaptação otimizada

Nova construção ou renovação: o aquecimento com as
bombas de calor ar / água da série alira LW é conveniente
e ecológico. Graças ao sistema de condutas de ar que
combinam perfeitamente com a bomba de calor, a LW
da alpha Innotec opera particularmente silenciosa – o
isolamento térmico garante o ruido perfeito.

Potência sempre que necessitar – esse é o slogan da alira
LW das versões moduladoras da série. Graças à inovadora
tecnologia inverter, esta bomba de calor sempre se adapta
perfeitamente ao consumo individual e, portanto, produz
apenas a quantidade de calor que é realmente necessária.
Combinada com radiadores, a LW 161 H / V faz uso total das
suas altas temperaturas de fluxo até + 65 ° C. Esta bomba
de calor também é ideal para sistemas com ventiladores ou
radiadores.
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LW – Bombas de calor ar / água

Benefícios para utilizadores
 xtremamente silenciosa em funcionamento
E
Sistema de conduta de ar absorvente ao som
para instalação no interior
Capacidade App/web - acesso mundial onde
quer que esteja
Adaptação otimizada das versões modulares
Altas temperaturas de fluxo até + 65 ° C

Benefícios para instaladores
T empo e esforço de instalação reduzido
Várias combinações e opções de instalação, ex:
com ventilação
Conexão em cascata
Ideal para novos projetos ou remodelação
Sistema de condutas de ar completo e inovador,
incluindo conduta de parede
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LWV | Benefícios para utilizadores e instaladores

Disfrute dos principais benefícios da alira LW.
Extremamente silenciosa – Dificilmente audível em funcionamento.
A operação extremamente silenciosa das bombas de
calor ar / água instaladas no interior é particularmente
impressionante. Estas se encaixam em situações onde os
níveis de ruído são críticos e cumprem todos os regulamen-

tos de som. Um design de alta qualidade com tecnologia
inovadora otimizado para minimizar o ruído, faz com que
alcancem emissões sonoras extremamente baixas. Portanto, é dificilmente audível em operação.

Vasta gama de produtos para cada aplicação.
A enorme diversidade de produtos da série alira para instalação interior fornece a bomba de calor certa para
qualquer aplicação. Os instaladores garantem segurança
de planeamento para encontrar a solução certa para os
proprietários, independentemente- do tamanho da
propriedade, aplicação ou orçamento. Aquecimento, água
quente ou ventilação – os dispositivos internos de alira
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oferecem uma excelente escolha para o instalador. Combinações com outros geradores de calor e aplicações como
sistemas de energia solar térmica, fotovoltaica ou de
ventilação são possíveis.
O instalador pode escolher: decidir oferecer uma solução
completa ou planear um sistema individual e fazer mais
trabalhos de instalação sozinho.

LKS – Sistemas de condutas de ar

LKS – Sistema de condutas de ar.
Extremamente silensioso. Sofisticado. A solução perfeita
Combinação perfeita
Nunca foi tão fácil conetar uma bomba de calor à parte externa da casa. Compatível com todas as bombas de calor
alpha innotec para instalação em interiores, o sistema de
condutas de ar LKS garante um ótimo som e isolamento
térmico. Um conceito perfeitamente sincronizado e pronto

Benefícios para utilizadores
 uito bom som e isolamento térmico
M
Aparência de alta qualidade tanto dentro de
casa como ao ar livre
Fácil de limpar
Acabamentos perfeitos

para instalar faz com que a sua bomba de calor funcione
muito silenciosa. O sistema de condutas de ar é fácil de
ins talar graças às conexões de ajuste automático dos componentes individuais. É garantida uma instalação rápida e
fácil.

Benefícios para instaladores
 onceito pronto a instalar
C
Instalação rápida, fácil e limpa
Economia de espaço, transporte fácil
Sistema de condutas sólido
Não são necessários pilares ou aparelhos
adicionais

alpha innotec | 35

Luxtronik 2.0 | Luxtronik 2.1

Sabe bem com apenas um carregar de botão –
Controlo sua bomba de calor de alira convenientemente em casa.
Luxtronik 2.0 | Luxtronik 2.1
A sua bomba de calor sabe exatamente o que tem a fazer para que se sinta confortável em todos os momentos.
Depois de introduzir as temperaturas e configurações
necessárias no controlador, este controla a bomba de calor
de forma totalmente automática. Um botão apenas para ligar faz o luxtronik tomar conta da sua bomba de calor.
Ligação ao servidor
Pode conetar facilmente sua bomba de calor alpha Innotec
para controlar todas as funções no seu computador - um
elemento importante para melhorar a qualidade da sua
casa e vida. Além de um cabo de conexão, nenhum outro
hardware ou software é necessário para usar esta função
especial. Todos os controladores Luxtronik fabricados pela
alpha innotec são compatíveis com conexão gratuita ao
servidor sem custos adicionais.
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Os seus benefícios
 ontrolo fácil usando o princípio de clicar e rodar
C
Interface intuitivo
Conexão à internet / rede sem acessórios
adicionais
Conexão USB (para leitura de dados e para
atualizações de software)
A ssistente de comissionamento

alpha web | alpha app | alpha home

Acesso em todo o mundo– controlo online conveniente.
alpha app | alpha web | alpha home
Com a alpha Web, alpha app e a alpha home, pode controlar o seu aquecimento a partir de qualquer local usando um PC,
smartphone ou tablet. Pode aceder ao controlador Luxtronik da bomba de calor não só através de uma rede doméstica,
mas também através da internet.

alpha app
Utilizadores de smartphones e tablets (iOS ou Android)
podem usar o controlo da sua bomba de calor por meio de
uma aplicação alfanumérica. A aplicação é a ferramenta
perfeita para configurar ou monitorizar bombas de calor
alpha innotec, sem ter que estar pessoalmente. A aplicação
está disponível gratuitamente nas lojas de aplicações
respectivas.

alpha web
O acesso na alpha web em todo o mundo exige que a bomba de calor seja configurada no servidor da alpha innotec.
Depois que a bomba de calor tiver sido conetada com o
gateway (router), pode começar.

Os seus benefícios
 ontrolo remoto conveniente
C
A bomba de calor pode ser ajustada diretamente
através de um smartphone
Download online fácil, gratuito

Accesso via internet

Em casa

Controlo
direto online
possível

Capacidade
para acesso
através de
smartphone

PC

Mensagens de erro

Fax

Os seus benefícios
SMS

T odas as configurações da bomba de calor
podem ser ajustadas on-line
Permite o monitoramento quando não está
em casa
Além do acesso à internet, nenhum outro hardware ou software é necessário

alpha home
Com este sistema de controlo por divisão, pode controlar
aquecimento, preparação de água quente doméstica e
distribuição de calor em cada divisão através de uma
aplicação, smartphone ou tablet. Além disso, o sistema
determina automaticamente as temperaturas de fluxo
necessárias para atingir as temperaturas ambiente pré
inseridas por si e as adapta às condições externas. alpha
home distribui o calor de forma eficiente e conforme
necessário.

IP do
Luxtronik
Acesso ao IP
do Router

Acesso alpha online

e-Mail

alpha home: Permite a comunicação com a sua bomba de calor

Os seus benefícios
 ontrolo individual conveniente da divisão
C
através de controlo remoto
Economia de custos adicionais de energia e
aquecimento através da melhor distribuição
de calor
Comissionamento fácil
Programas temporizados e cenário individual
funções para todas as divisões
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Dados técnicos

alira LWDV, 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 8 – 11 kW
Tipo

Artigo no.

Accessórios

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Exterior

COP

Classe de eficiência energética

Unidade
Nível de
pressão de
sonora ao ar
livre máximo

Medidas
WxDxH

Peso

[dB(A)]

[mm]

[kg]

Sistemas de
aquecimento em
conjunto com
a unidade de
controlo

[kW]
LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3

100699HDV941

HDV 9

8.2

4.61

59

1320 x 510 x 930

141

A+++

LWDV 91-1/3-HDV 12-3

100699HDV1241

HDV 12

8.2

4.61

59

1320 x 510 x 930

141

A+++

LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3

100699HSDV941

HSDV 9

8.2

4.61

59

1320 x 510 x 930

141

A+++ *

LWDV 91-1/3-HSDV 12M3

100699HSDV1241

HSDV 12

8.2

4.61

59

1320 x 510 x 930

141

A+++ *

*Sistema de aquecimento combinado | Todos os artigos usam refrigerante natural R290| Todas as medidas de capacidade de aquecimento por EN 14511 em A7/W35 todos as medições de COPs em carga
parcial por EN 14511 em A2/W35 | Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

alira LWD, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 7 – 11 kW
Tipo

Artigo no.

Unidade
adicional

Accessórios

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Exterior

COP

[kW]

Classe de
eficiência
energética

Unidade
Nível de pressão
de sonora ao ar
livre

Medidas
WxDxH

Peso

[dB(A)]

[mm]

[kg]

Sistemas de
aquecimento em conjunto com a
unidade de
controlo

LWD 50A

100601HMD02

–

HMD1E

7.1

4.8

57

1320 x 505 x 930

141

A++

LWD 70A

100602HMD02

–

HMD1E

8.5

4.3

57

1320 x 505 x 930

146

A++

LWD 90A

100609HMD02

–

HMD1E

10.1

4.12

62

1320 x 505 x 930

149

A++

LWD 50A/RX **

100605HMD02

–

HMD1/RE

6.8

4.56

57

1320 x 505 x 930

146

A++

LWD 70A/RX **

100606HMD02

–

HMD1/RE

8.7

4.32

57

1320 x 505 x 930

151

A++

LWD 50A

100601H1002

LWD 50A

HMD2/(S)E

7.1| 7.1

4.8 | 4.8

57 | 57

1320 x 505 x 930

282

A++

LWD 70A

100602H1202

LWD 50A

HMD2/(S)E

8.5 | 7.1

4.3 | 4.8

57 | 57

1320 x 505 x 930

287

A++

LWD 70A

100602H1402

LWD 70A

HMD2/(S)E

8.5 | 8.5

4.3 | 4.3

57 | 57

1320 x 505 x 930

292

A++

LWD 90A

100609H1402

LWD 50A

HMD2/(S)E

10.1 | 7.1

4.12 | 4.8

62 | 57

1320 x 505 x 930

290

A++

LWD 90A

100609H1602

LWD 70A

HMD2/(S)E

10.1 | 8.5

4.12 | 4.3

62 | 57

1320 x 505 x 930

295

A++

LWD 90A

100609H1802

LWD 90A

HMD2/(S)E

10.1 | 10.1

4.12 | 4.12

62 | 62

1320 x 505 x 930

298

A++

LWD 50A/RX **

100605H1002

LWD 50A/RX

HMD2/R(S)E

6.8 | 6.8

4.56 | 4.56

57 | 57

1320 x 505 x 930

292

A++

LWD 70A/RX **

100606H1202

LWD 50A/RX

HMD2/R(S)E

8.7 | 6.8

4.32 | 4.56

57 | 57

1320 x 505 x 930

297

A++

LWD 70A/RX **

100606H1402

LWD 70A/RX

HMD2/R(S)E

8.7| 8.7

4.32 | 4.32

57 | 57

1320 x 505 x 930

302

A++

LWD 50A

100601HTD02

–

HTD

7.1

4.8

57

1320 x 505 x 930

141

A++

*

LWD 70A

100602HTD02

–

HTD

8.5

4.3

57

1320 x 505 x 930

146

A++

*

149

A++

*

LWD 90A

100609HTD02

–

HTD

10.1

4.12

62

1320 x 505 x 930

*Sistema de aquecimento combinado | ** Com arrefecimento passivo | Todos os artigos usam refrigerante natural R290 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e COPs medições por EN 14511
em A7/W35 | Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

V-line
Rótulo para reconhecimento de
bombas de calor com inverter
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Dados técnicos

alira LWD, 1 ~ 230 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 7 – 9 kW
Tipo

Artigo no.

Unidade
adicional

Accessórios

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

exterior

COP

[kW]

Classe de
eficiência
energética

Unidade
Nível de
pressão de
sonora ao ar
livre

Medidas
WxDxH

Peso

Sistemas de
aquecimento
em conjunto
com a
unidade de
controlo

[dB(A)]

[mm]

[kg]

LWD 50A/SX

100603HMD02

–

HMD1S/E

7.4

4.79

58

1320 x 510 x 930

141

A++

LWD 70A/SX

100604HMD02

–

HMD1S/E

9.3

4.24

58

1320 x 510 x 930

146

A++

LWD 50A/SX

100603HTD02

–

HTD

7.4

4.79

58

1320 x 510 x 930

141

A++

*

146

A++

*

LWD 70A/SX

100604HTD02

–

HTD

9.3

4.24

58

1320 x 510 x 930

LWD 50A/SX

100603H1002

LWD 50A/SX

HMD2/(S)E

7.4 | 7.4

4.79 | 4.79

58 | 58

1320 x 510 x 930

282

A++

LWD 50A/SX

100604H1202

LWD 70A/SX

HMD2/(S)E

7.4 | 9.3

4.79| 4.24

58 | 58

1320 x 510 x 930

287

A++

LWD 70A/SX

100604H1402

LWD 70A/SX

HMD2/(S)E

9.3 | 9.3

4.24 | 4.24

58 | 58

1320 x 510 x 930

292

A++

LWD 50A/RSX **

100607HMD02

–

HMD1/R(S)E

6.8

4.46

62

1320 x 510 x 930

146

A++

LWD 70A/RSX **

100608HMD02

–

HMD1/R(S)E

9.3

4.24

62

1320 x 510 x 930

151

A++

LWD 50A/RSX **

100607H1002

LWD 50A/RSX

HMD2/R(S)E

6.8 | 6.8

4.46 | 4.46

62 | 62

1320 x 510 x 930

292

A++

LWD 50A/RSX **

100608H1202

LWD 70A/RSX

HMD2/R(S)E

6.8 | 9.3

4.46| 4.24

62 | 62

1320 x 510 x 930

297

A++

LWD 70A/RSX **

100608H1402

LWD 70A/RSX

HMD2/R(S)E

9.3 | 9.3

4.24 | 4.24

62 | 62

1320 x 510 x 930

302

A++

*Sistema de aquecimento | ** Com arrefecimento |Todos os artigos usam refrigerante natural R290
todas as medidas de capacidade de aquecimento e COPs medições em carga parcial por EN 14511 em A7/W35

V-line
Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

Rótulo para reconhecimento de
bombas de calor com inverter
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Dados técnicos

alira LWAV, 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 7 – 10 kW
Tipo

Artigo no.

Accessórios

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Exterior

COP

[kW]

Classse de
eficiência
energética

Unidade

QuanCO2
tidade de
Nível de
enchiequi- pressão de
valen- sonora ao ar mento de
refrigelivre
te
rante

fechado
Hermeticamente

Medidas
WxDxH

Peso

[t CO2]

[dB(A)]

[kg]

[mm]

[kg]

Sistemas de
aquecimento em conjunto com a
unidade de
controlo

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3

100776WR2141

WR

6.6

4.19

6.3

58

3.00

995 x 830 x 1480

132

A++

LWAV 82R1/3-HV 9-1/3

100776HV941

HV 9

6.6

4.19

6.3

58

3.00

995 x 830 x 1480

132

A++

LWAV 82R1/3-HV 12-3

100776HV1241

HV 12

6.6

4.19

6.3

58

3.00

995 x 830 x 1480

132

A++

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3

100776HSV941

HSV 9

6.6

4.19

6.3

58

3.00

995 x 830 x 1480

132

A++

*

132

A++

*

LWAV 82R1/3-HSV 12M3

100776HSV1241

HSV 12

6.6

4.19

6.3

58

995 x 830 x 1480

3.00

*Sistema de aquecimento combinado | Todos os artigos usam refrigerante R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento por EN 14511 em A7/W35 todos COPs medições em
carga parcial por EN 14511 em A2/W35 | Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

alira LWAV, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 10 – 14 kW
Tipo

Artigo no.

Accessórios

Dados de desempenho
capacidade.
de aquecimento
máximo

Exterior

COP

[kW]

Classe de
eficiência
energética

Unidade

CO2
equivalent

Nível de
pressão de
som ao ar
livre

Quantidade de
enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[dB(A)]

fechado
Hermeticamente

Medição
WxDxH

Peso

[kg]

[mm]

[kg]

Heating
systems in
conjunction
with control
unit

LWAV 122R3-WR 2.1-1/3

100777WR2141

WR

11

4.01

7.5

58

3.60

900 x 780 x 1420

148

A++

LWAV 122R3-HV 12-3

100777HV1241

HV 12

11

4.01

7.5

58

3.60

900 x 780 x 1420

148

A++

LWAV 122R3-HSV 12M3

100777HSV1241

HSV 12

11

4.01

7.5

58

3.60

900 x 780 x 1420

148

A++

*

*Sistema de aquecimento combinado | Todos os artigos usam refrigerante R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento por EN 14511 em A7/W35 todos COPs medições em
carga parcial por EN 14511 em A2/W35 | Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

V-line
Rótulo para reconhecimento de
bombas de calor com inverter
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Dados técnicos

alira LW 161 H-A/V, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 16 – 19 kW
Tipo

Artigo no.

Accessórios

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Exterior

COP

[kW]
LW 161H-A/V

100625LUX01

LUX 2.0

16.1

4.33

Classe de
eficiência
energética

Unidade
CO2
equivalente

Nível de
pressão de
som ao ar
livre

[t CO2]

[dB(A)]

8.4

60

Quantidade de
enchimento de
refrigerante

Hermeticamente
fechado

Medição
WxDxH

Peso

[kg]

[mm]

[kg]

4.00

1931 x 1050 x 1780

315

Sistemas de
aquecimento em conjunto com a
unidade de
controlo
A++

Todos os artigos são cheios com água glicolada R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e medições de COPs em carga parcial por EN 14511 em A7/W35 | Todas as
medições de som em carga máxima por EN 12102

alira LWA, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 8 – 33 kW
Tipo

Artigo no.

Accessórios

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Exterior

COP

[kW]
LW 140A

4.3

Classe de
eficiência
energética

Unidade
CO2
equivalente

Nível de
pressão de
som ao ar
livre

Qtd. de
enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[dB(A)]

10.3

Herméticamente
fechado

Sistemas de
aquecimento em conjunto com a
unidade de
controlo

Medição
WxDxH

Peso

[kg]

[mm]

[kg]

58

5.80

1931 x 1050 x 1780

370

A++

1)

100544LUX02

LUX 2.0

14.4

LW 180A 1)

100545LUX02

LUX 2.0

19.6| 10.1 3)

3.9 | 4.23)

12.1

60

6.80

1931 x 1050 x 1780

420

A+

LW 251A

1)

100546LUX02

LUX 2.0

27.3 | 14.1

3.9 | 4.2

3)

17.4

65

9.80

1779 x 1258 x 1817

540

A+

LW 310A 2)

100547LUX02

LUX 2.0

35.0 | 19.0 3)

4.0| 4.2 3)

39.2

67

10.00

1779 x 1258 x 2127

573

A+

LW 140A

1)

100544HT202

HT2

14.14

4.3

10.3

58

5.80

1931 x 1050 x 1780

370

A++

*

LW 180A 1)

100545HT202

HT2

19.6| 10.13)

3.9 | 4.2 3)

12.1

60

6.80

1931 x 1050 x 1780

420

A+

*

3)

–

*Sistema de aquecimento combinado | 1)Todos os artigos são cheios com água glicolada R407C | GWP-Value 1774
2)
Todos os artigos são cheios com água glicolada R404A | GWP-Value 3922 | 3) Funciona com um compressor
Todas as medidas de capacidade de aquecimento e medições de COPs em carga parcial por EN 14511 em A7/W35
Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

V-line
Rótulo para reconhecimento de
bombas de calor com inverter
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Dados técnicos

alira LWCV, 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 7 – 10 kW
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

CO2
equivalente

Nível de
pressão de
som ao ar
livre

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[dB(A)]

6.3

45

[kW]
LWCV 82R1/3

10077041

6.6

5.03

Classe de eficiência
energética

Unidade
Herméticamente
fechada

Medição
WxDxH

Peso

[kg]

[mm]

[kg]

3.00

845 x 790 x 1880

208

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controlo
A++

Todos os artigos são cheios com água glicolada R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e COPs medições em carga parcial por EN 14511 em A7/W35 | Todas as
medições de som em carga máxima conforme EN 12102

alira LWCV, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 10 – 14 kW
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

CO2
equivalente

Nível de
pressão de
som ao ar
livre

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[dB(A)]

7.5

48.5

[kW]
LWCV 122R3

10077141

11

4.02

Classe de eeficiência
energética

Unidade
Herméticamente
fechada

Medição
WxDxH

Weight

[kg]

[mm]

[kg]

3.60

845 x 790 x 1880

227

sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controlo
A++

Todos os artigos são cheios com água glicolada R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e COPs medições em carga parcial por EN 14511 em A7/W35 | Todas as
medições de som em carga máxima conforme EN 12102

alira LWV, 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 7 – 10 kW
Tipo

Artigo no.

Accessórios

Dados de
desenpenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

[kW]

Classe de
eficiência
energética

Unidade
QuanCO2
tidade de
Nível de
enchiequi- pressão de
valen- sonora ao ar mento de
refrigelivre
te
rante

fechado
Hermeticamente

Medidas
WxDxH

Peso

Sistemas de
aquecimento em conjunto com a
unidade de
controlo

[t CO2]

[dB(A)]

[kg]

[mm]

[kg]

LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3

100772WR2141

WR

6.6

5.03

6.3

45

3.00

845 x 790 x 1420

138

A++

LWV 82R1/3-HV 9-1/3

100772HV941

HV 9

6.6

5.03

6.3

45

3.00

845 x 790 x 1420

138

A++

LWV 82R1/3-HV 12-3

100772HV1241

HV 12

6.6

5.03

6.3

45

3.00

845 x 790 x 1420

138

A++

LWV 82R1/3-HSV 9M1/3

100772HSV941

HSV 9

6.6

5.03

6.3

45

3.00

845 x 790 x 1420

138

A++

*

138

A++

*

LWV 82R1/3-HSV 12M3

100772HSV1241

HSV 12

6.6

5.03

6.3

45

3.00

845 x 790 x 1420

* Sistema de aquecimento combinado| Todos os artigos usam refrigerante R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e COPs medições em carga parcial por EN 14511
em A7/W35 | Todas as medições de som em carga máxima conforme EN 12102

V-line
Esta etiqueta ajuda-o a reconhecer
as bombas de calor com inverter
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Dados técnicos

alira LWV, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 10 – 14 kW
Tipo

Acessórios

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximol

Interior

COP

[kW]

Classe de
eficiência
energética

Unidade

QuanCO2
tidade de
Nível de
enchiequi- pressão de
valen- sonora ao ar mento de
refrigelivre
te
rante

Medidas

fechado
Hermeticamente

Peso

WxDxH

Sistemas de
aquecimento em conjunto com a
unidade de
controlo

[t CO2]

[dB(A)]

[kg]

[mm]

[kg]

LWV 122R3-WR 2.1-1/3

100773WR2141

WR

11.0

5.03

7.5

49

3.60

845 x 790 x 1880

154

A++

LWV 122R3-HV 12-3

100773HV1241

HV 12

11.0

5.03

7.5

49

3.60

845 x 790 x 1880

154

A++

LWV 122R3-HSV 12M3

100773HSV1241

HSV 12

11.0

5.03

7.5

49

3.60

845 x 790 x 1880

154

A++

*

* Sistema de aquecimento combinado | Todos os artigos usam refrigerante R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e medições de COPs em carga parcial por EN 14511
em A7/W35 | Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

alira LW 161 H/V, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 16 – 19 kW
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

Nível de
CO2
pressão de
equivalente sonora ao ar
livre

[kW]
LW 161H/V

10062301

16.1

4.33

Classe de eficiência
energética

Unidade
Quantidade
de enchimento de
refrigerante

fechado
Hermeticamente

Medidas
WxDxH

Peso

[t CO2]

[dB(A)]

[kg]

[mm]

[kg]

8.4

60

4.00

795 x 1050 x 1780

362

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controlo
A++

Todos os artigos são cheios com água glicolada R410A | GWP-Value 2088 | Todas as medidas de capacidade de aquecimento e medições de COPs em carga parcial por EN 14511 em A7/W35 | Todas as
medições de som em carga máxima por EN 12102

alira LW, 3 ~ 400 V – Necessidade recomendada de aquecimento total de 11 – 33 kW
Tipo

Artigo no.

Dados de desempenho
Potência de
aquecimento
máximo

Interior

COP

[kW]
LW 140

Classe de eficiência
energética

Unidade

Nível de
CO2
pressão de
equivalente sonora ao ar
livre

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

fechado
Hermeticamente

Medidas
WxDxH

Peso

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controlo

[t CO2]

[dB(A)]

[kg]

[mm]

[kg]

4.3

10.3

56

5.80

795 x 1050 x 1780

370

A++

19.6| 10.1 3)

3.9 | 4.2 3)

12.1

57

6.80

795 x 1050 x 1780

420

A+

10053602

27.3| 14.13)

3.9 | 4.2 3)

17.4

58

9.80

795 x 1258 x 1887

540

A+

10053802

35.0 | 19.03)

4.0 |4.2 3)

39.2

58

10.00

795 x 1258 x 1887

540

A+

1)

10053202

14.4

LW 180 1)

10053402

LW 251 1)
LW 310 2)

–

*Sistema de aquecimento combinado | 1)Todos os artigos são cheios com água glicolada R407C | GWP-Value 1774
2)
Todos os artigos são cheios com água glicolada R404A | GWP-Value 3922 | 3) Funciona com um compressor
Todas as medidas de capacidade de aquecimento e medições de COPs em carga parcial por EN 14511 em A7/W35
Todas as medições de som em carga máxima por EN 12102

Explicação:
Necessidade de aquecimento total recomendada: Inclui carga de aquecimento do prédio, energia necessária para a
produção de água quente sanitária, possíveis tempos de bloqueio da rede elétrica e a carga do uso auxiliar (por exemplo,
piscina).O equivalente de CO2 de um refrigerante é calculado multiplicando a quantidade de enchimento pelo GWP.
O GWP (Global Warming Potential – Potencial de Aquecimento Global) descreve o potencial de aquecimento global de
um gás de efeito estufa comparado ao CO2.
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