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POMPA CIEP£A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U.   LWA 100

Opis urz¹dzenia

Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i

ogrzewania wody u¿ytkowej w ma³ych i

œrednich mieszkaniach o powierzchni do

oko³o 120 m2.

Wykonanie kompaktowe z wbudowanym 100

litrowym zasobnikiem c.w.u. w wersji do

zawieszenia na œcianie wewn¹trz budynku.

Obudowa metalowa jest lakierowana na ko-

lor bia³y. Fabrycznie wbudowana w urz¹dze-

nie grza³ka elektryczna o mocy 3,0 kW po-

zwala na szybkie dogrzwanie i osi¹ganie

wysokich temperatur ciep³ej wody u¿ytko-

wej do +85OC.

Zastosowanie wielostopniowego wentylato-

ra umo¿liwia prowadzenie wentylacji po-

mieszczeñ z zachowaniem wysokiego kom-

fortu wentylacyjnego (wymiany powietrza).

Wykorzystanie powietrza wentylacyjnego

jako dolnego Ÿród³a ciep³a gwarantuje wy-

sok¹ efektywnoœæ energetyczn¹ oraz wyso-

ki wspó³czynnik COP przez ca³y rok.

W skrócie

s³u¿y do centralnej wentylacji mieszkañ o

powierzchni oko³o 120 m2,

s³u¿y do automatycznego ogrzewania c.w.u.

do temperatury zasilania +55OC - praca tyl-

ko pompy ciep³a,

dziêki wbudowanej grza³ce elektrycznej o

mocy 3,0 kW mo¿liwe szybkie dogrzewania

c.w.u. do temperatury +85OC,

wysoki wspó³czynnik efektywnoœci COP

dziêki zastosowaniu jako dolnego Ÿród³a

powietrza wentylacyjnego,

zakres temperaturowy stosowania dla dol-

nego Ÿród³a (na wejœciu do urz¹dzenia):

powietrze o temperaturze od +15 do +30OC,

wielostopniowa regulacja wydajnoœci wen-

tylatora: wewnêtrzna: okreœlenie zakresów

wydajnoœci minimalna/maksymalna; ze-

wnêtrzna trzy tryby: obni¿ona, normalna,

party,

dwa tryby za³¹czenia wentylatora: zale¿ny

lub nie zale¿ny (praca ci¹g³a) od sprê¿arki,

zapewnienie wysokiej czystoœci powietrza

przez zastosowania filtra powietrza zasysa-

nego do urz¹dzenia,

dziêki kompaktowej budowie i mo¿liwoœci

monta¿u na œcianie zajmuje ma³¹ po-

wierzchniê,

zbiornik c.w.u. o pojemnoœci 100 litrów za-

bezpieczony jest wewn¹trz specjaln¹ warstw¹

emalii oraz dodatkow¹ anod¹ ochronn¹,

zawiera ekologiczny czynnik ch³odniczy

R 290.
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Typ LWA 100

Nr katalogowy 220278

Dane techniczne

Zakres stosowania WQA1) OC od +15 do +30

Maksymalna temperatura c.w.u. - tylko pompa ciep³a OC +55

Maksymalna temperatura c.w.u. - tylko pompa ciep³a OC +85

Czas nagrzewu i dogrzewania c.w.u. - tylko pompa ciep³a z 15OC do 55OC (P20/W40)2) i

90 m3/h strumienie przep³ywu powietrza h 6,3/ 3,6

Pobór mocy wbudowanej grza³ki elektrycznej kW 3,0

Pobór mocy wentylatora stopieñ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 W 17 / 23,1 / 29 / 36 / 71

Zabezpieczenie / Maksymalny pobór mocy A / kW 16 / 3,45

Pobór mocy (L20/W58)3) i temperaturze c.w.u. 45OC kW 0,35

Moc grzewcza pompy ciep³a (L20/W58)3) i temperaturze c.w.u. 45OC W 800

Napiêcie czêstotliwoœæ V / Hz 1/N/PE ~ 230 / 50

Rodzaj ochrony IP 24

Pompa ciep³a

Dopuszczalne ciœnienie robocze obiegu termodynamicznego MPa 2,8

Czynnik ch³odniczy R290

Iloœæ czynnika g 150

Ciep³a woda u¿ytkowa

Dopuszczalne ciœnienie robocze c.w.u. MPa 0,6

Pojemnoœæ zasobnika c.w.u. l 100

Wysokoœæ mm 1290

Szerokoœæ mm 510

G³êbokoœæ mm 510

Ciê¿ar urz¹dzenia kg 65

Wentylacja

Strumieñ przep³ywu powietrza doprowadzanego dla trybu wentylacji m3/h 60 - 130

Minimalny strumieñ przep³ywu przy trybie pompy ciep³a m3/h 60

Maksymalne dostêpne ciœnienie zewnêtrzne przy maksymalnych obrotach

wentylatora i 130 m3/h strumienia przep³ywu powietrza Pa 75

Przy³¹cza

Przy³¹cza c.w.u. cale G 1 GZ

Odprowadzenie kondensatu cale 1/2, w¹¿ 1,55 m

Króæce odprowadzenie powietrza / doprowadzenia powietrza DN 125

Poziom ha³asu dB(A) 45

POMPA CIEP£A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U.   LWA 100

1) WQA - system Ÿród³a ciep³a - powietrze wentylacyjne (strona zimna).
2) (P20/W40) - temperatura powietrza doprowadzanego +20OC, wilgotnooeæ powietrza doprowadzanego 40%
3) (P20/W58) - temperatura powietrza doprowadzanego +20OC, wilgotnooeæ powietrza doprowadzanego 58%
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URZ¥DZENIA DO CENTRALNEJ WENTYLACJI I C.W.U.   LWA 252

LWA 252 SOL

Opis urz¹dzenia

Urz¹dzenie do centralnej wentylacji i ogrze-
wania wody u¿ytkowej przy pomocy wbu-
dowanej pompy ciep³a zawiera w sobie dwie
funkcje gwarantuj¹c optymalne wykorzysta-
nie kosztownej energii. Urz¹dzenie LWA wy-
korzystuje ciep³o odprowadzanego, zu¿yte-
go powietrza do centralnego przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej. Zawory dolotowe
pozwalaj¹ na bezproblemowe doprowadze-
nie przez œcianê zewnêtrzn¹ œwie¿ego po-
wietrza, filtrowanego przez zainstalowane w
urz¹dzeniu maty filtruj¹ce.
LWA 252... SOL jest dodatkowo wyposa¿ony
w g³adkorurowy wymiennik ciep³a do wspó³-
pracy z kolektorami s³onecznymi i sterow-
nik realizuj¹cy t¹ funkcjê. LWA wykorzystuje
przemyœlan¹ zasadê, zgodnie z któr¹ powie-
trze zu¿yte odprowadzane jest z poprzez sys-
tem kana³ów pomieszczeñ. Œwie¿e powie-
trze zewnêtrzne przenika natomiast poprzez
pojedyncze zawory dolotowe do pomieszczeñ
mieszkalnych i dziêki podciœnieniu rozcho-
dzi siê w nich równomiernie.
Przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej re-
alizowane jest przy pomocy wbudowanej
pompy ciep³a przeznaczonej w³aœnie do
ogrzewania wody u¿ytkowej.

W skrócie

kontrolowana, zale¿na od potrzeb wentyla-
cja mieszkania, apartamentu lub domu,

obni¿anie wilgotnoœci powietrza w po-
mieszczeniach,

bezp³atne wykorzystanie ciep³a

zu¿ytego powietrza do przygotowania cie-
plej wody u¿ytkowej,

opcjonalnie z solarnym wymiennikiem cie-
p³a i wbudowanym regulatorem,

sta³e filtrowanie powietrza doprowadzane-
go przez decentralne zawory dolotowe,

czêœciowy odzysk ciep³a zu¿ytego powietrza
do ogrzewania wody u¿ytkowej,

sta³e odprowadzanie szkodliwych substan-
cji z pomieszczeñ mieszkalnych.

1 Dop³yw zimnej wody

2 Przy³¹cze ciep³ej wody

3 Odp³yw kondensatu

4 Przy³¹cze cyrkulacji

5 Zasilanie wymiennika ciep³a (wê¿ownicy)

6 Powrót wymiennika ciep³a (wê¿ownicy)

7 Króciec odp³ywu powietrza

8 Króciec odprowadzenia powietrza na

zewn¹trz (pod³¹czenie alternatywne)

9 Zawór nape³niaj¹co-spustowy

10 Zawór bezpieczeñstwa

11 Zawór odcinaj¹cy

12 Króciec do pod³¹czenia manometru

13 Zawór zwrotny

14 Zawór kontrolny

15 Zawór redukcyjny ciœnienia tylko przy ci-

œnieniu wiêkszym ni¿ 4,8 bar

16 Przelot dla przewodów elektrycznych

17 Pompa cyrkulacyjna

Wymiary w mm
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URZ¥DZENIA DO CENTRALNEJ WENTYLACJI I C.W.U.   LWA 252

LWA 252 SOL

Typ LWA 252 LWA 252 SOL

Nr katalogowy 074264 074265

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe V/Hz 1/N/PE ~230/50

Zabezpieczenie elektryczne A 16

Pobór mocy elektr. pompy ciep³a kW 0,43*

Pobór mocy elektr. grza³ki elektr. kW 1,5

Pobór mocy elektr. wentylatorów W 50 (przy 250 m3/h)

Ca³kowity pobór mocy elektr. kW 2,1

Moc grzewcza kW 1,4**

Strumieñ powietrza dla trybu wentylacji m3/godz 50-280

Dostêpne ciœnienie Pa 200 (przy 250 m3/h)

Zakres stosowania (odp³yw powietrza) OC +15 do +35

Temperatura maksymalna c.w.u. (pompa ciep³a) OC 60

Pojemnoœæ zbiornika c.w.u. l 303 290

Maksymalne ciœnienie robocze c.w.u. bar 6

Przy³¹cze kana³ów powietrznych DN 160

Przy³¹cza wody cale R 1 zewn.

Przy³¹cze cyrkulacji cale R 3/4 zewn.

Odp³yw kondensatu DN 12 wewn. (w¹¿ 1/2")

Czynnik ch³odniczy/Iloœæ -/g R 134 a/850

Wymiary

Wysokoœæ mm 1845

Szerokoœæ mm 698

G³êbokoœæ mm 732

Ciê¿ar kg 167 183

* Przy temperaturze powietrza +20OC, wilgotnoœci wzglêdnej 40% i temperaturze c.w.u. 45OC

** Przy temperaturze powietrza +20OC, wilgotnoœci wzglêdnej 40% i ogrzaniu c.w.u. 15 °C do 45OC
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URZ¥DZENIA DO CENTRALNEJ WENTYLACJI   LWZ 170/170 plus
LWZ 270/270 plus

Opis urz¹dzenia

LWZ 170/170 plus, LWZ 270/270 plus zasysa

œwie¿e powietrze z zewn¹trz i powietrze

odprowadzane z pomieszczeñ mieszkalnych

(kuchnia, ³azienka, WC, ogród zimowy), za-

wieraj¹ce wilgoæ oraz substancje zapacho-

we. Te obydwa strumienie powietrza prze-

p³ywaj¹ przez krzy¿owy wymiennik ciep³a,

przy czym œwie¿e powietrze odbiera ciep³o,

a powietrze odprowadzane oddaje ciep³o.

Obydwa strumienie powietrza s¹ rozdzielo-

ne tak, ¿e przy prawid³owej pracy urz¹dze-

nia przedostawanie siê zapachów z powie-

trza odprowadzanego do powietrza œwie-

¿ego jest niemo¿liwe. Poprzez odpowiednie

kana³y i nastawialne dysze (zapewnia insta-

lator) ogrzane œwie¿e powietrze wdmuchi-

wane jest do pomieszczeñ mieszkalnych, a

sch³odzone powietrze odprowadzane jest

przez dach lub œcianê boczn¹.

Centrala wentylacyjna LWZ 170/170 plus, LWZ

270/270 plus pozwalaj¹ na odzysk do 90% cie-

p³a ze zu¿ytego powietrza. Jest to mo¿liwe

dziêki zastosowaniu nowoczesnego krzy¿owe-

go wymiennika przeciwpr¹dowego. Dwa

energooszczêdne wentylatory zasilane pr¹-

dem sta³ym reguluj¹ niezale¿nie od siebie

strumienie przep³ywu powietrza. Centrala

wentylacyjna LWZ 170/170 plus, LWZ 270/270

plus jest tym samym szczególnie wydajnym i

energooszczêdnym urz¹dzeniem zapew-

niaj¹cym centraln¹ wentylacjê kilku pomiesz-

czeñ. Wariant plus zapewnia dodatkowo do-

prowadzenie w lecie, w nocy ch³odnego po-

wietrza do pomieszczeñ, poprzez bypass wbu-

dowany fabrycznie w urz¹dzenie. Funkcja ta

jest szczególnie wykorzystywana w lecie. W

ci¹gu dnia wymiennik ciep³a zapobiega nad-

miernemu nagrzewaniu siê pomieszczeñ,

natomiast w nocy, gdy temperatura na ze-

wn¹trz jest ni¿sza ni¿ temperatura pomiesz-

czeñ otwiera siê klapa baypassu i do pomiesz-

czenia doprowadzane jest bezpoœrednio

ch³odne powietrze zewnêtrzne.

Centrale wentylacyjne LWZ 170/170 plus, LWZ

70/270 plus wyposa¿one s¹ w panel obs³ugo-

wy z wyœwietlaczem. Umo¿liwia to bezstop-

niowe nastawy iloœci przep³ywaj¹cego po-

wietrza i odczyty parametrów pracy systemu,

bez koniecznoœci otwierania urz¹dzenia. Na

panelu obs³ugowym mo¿liwy jest odczyt i za-

miana nastaw w programie centralnego ste-

rowania. Do filtrowania powietrza zewnêtrz-

nego i powietrza zu¿ytego odprowadzanego

na zewn¹trz s³u¿¹ wymienne maty filtracyjne

(G 3). Przy³¹cza powietrza zewnêtrznego, po-

wietrza dop³ywaj¹cego do pomieszczeñ, od-

p³ywaj¹cego z pomieszczenia odprowadzane-

go na zewn¹trz powietrza zu¿ytego umiesz-

czone s¹ w górnej czêœci urz¹dzenia, co bar-

dzo u³atwia pod³¹czenie do systemu wenty-

lacyjnego. Obudowa wykonana jest z ocyn-

kowanej blachy stalowej pokrytej proszkowo

warstw¹ tworzywa sztucznego.

W skrócie

kontrolowana wentylacja mieszkania, apar-

tamentu lub domu,z odzyskiem do 90% cie-

p³a,

elektroniczny panel steruj¹cy umo¿liwiaj¹cy:

w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia, wskaza-

nie stopni wentylatorów i wielkoœci strumie-

nia przep³ywu, bezstopniow¹ regulacjê na-

staw strumienia przep³ywu, odczyt tempe-

ratur i stanów pracy,

wentylatory zasilane pr¹dem sta³ym zapew-

niaj¹ce szczególnie ma³y pobór mocy,

bezszumowa praca,

sta³y strumieñ przep³ywu powietrza nieza-

le¿ny od oporów przep³ywu,

filtrowanie powietrza doprowadzanego i

odprowadzanego,

prosta konserwacja,

obni¿anie wilgotnoœci powietrza w miesz-

kaniu,

bardzo prosta i szybka instalacja urz¹dzenia,

mo¿liwoœæ ustawienia urz¹dzenia na pod-

³odze lub zawieszenia na œcianie.
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URZ¥DZENIA DO CENTRALNEJ WENTYLACJI   LWZ 170/170 plus
LWZ 270/270 plus

Typ LWZ 170 (LWZ 170 plus) LWZ 270 (LWZ 270 plus)

Nr katalogowy 221234 (221235) 221236 (221237)

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe / czêstotliwoœæ V /Hz 1 / N / PE ~ 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór pr¹du A 1,1 (1,17) 2,01 (2,08)

Pobór mocy W 16 - 130 12 - 230

Przep³yw objêtoœciowy powietrza m3/h 50- 250 50 - 350

Rodzaj ochrony IP 31

Maksymalna ró¿nica ciœnienia statycznego Pa 160 przy 250 m3/h 160 przy 350 m3/h

Maksymalna temperatura otoczenia OC 60

Klasa filtra G3

Pod³¹czenie powietrza DN 160

Pod³¹czenie odp³ywu kondensatu mm 13

Wysokoœæ mm 602

Szerokoœæ mm 675

G³êbokoœæ mm 445 (525) 455 (535)

Ciê¿ar urz¹dzenia bez opakowania kg 31 (35)

Poziom ha³asu dB (A) 28,5 przy 100 m3/h 40 Pa 33 przy 100 m3/h 40 Pa

zmierzony w odleg³oœci 1 m wg EN 255 T7 38 przy 150 m3/h 80 Pa 43,5 przy 200 m3/h 80 Pa

46,5 przy 160 m3/h 160 Pa 51,5 przy 300 m3/h 160 Pa

Wyposa¿enie dodatkowe

Zestaw mat filtruj¹cych: 10 sztuk Nr katalogowy 160950

Zdalne sterowania FEZ II Nr katalogowy 185358

Zdalne sterowania FEQ Nr katalogowy 189800

Prze³¹cznik 3- stopniowy Nr katalogowy 162551

Wyjœcie binarne Nr katalogowy 074249

I dop³yw powietrza do pomieszczeñ

II odprowadzanie powietrza na zewn¹trz

III odp³yw powietrza z pomieszczeñ

IV doprowadzanie powietrza z zewn¹trz

B odp³yw kondensatu

C ceownik gumowy

D podk³adka gumowa

E podk³adka dystansowa

F pod³¹czenie do sieci

G pod³¹czenie prze³¹cznika 3 stopniowego

Wymiary w mm

4
5
5


