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Inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda 
LWDV jest częścią rodziny LWD marki alpha innotec, 
ciągle rozwijanej i dostosowywanej do najnowszych 
wymagań i oczekiwań rynku i klientów. Po mode-
lach – standardowych i z chłodzeniem – o mocy 5, 7  
i 9 kW do programu dostaw alpha innotec dołącza 
model LWDV z inwerterem: oferujący wszystkie ko-
rzyści, które uczyniły serię LWD tak popularną.

Pompa ciepła alira LWDV 
jest najwydajniejszą 
pompą typu powietrze/
woda w historii firmy,  
a także jedną  
z najwydajniejszych  
pomp powietrznych 
dostępnych na rynku.

Pompa inwerterowa LWDV – 
cicha i dzięki R290 ekologiczna

alpha innotec poszerza rodzinę pomp ciepła LWD

Bartosz Świerczewski

W trakcie trwania promocji zamów 
powietrzną pompę ciepła z serii alira LWDV 
i zyskaj 5000 zł netto! 
Czas trwania promocji: od 1 marca 
do 31 maja 2019 r. 
Więcej szczegółów na naszej stronie: 
www.alpha-innotec.pl

http://www.instalreporter.pl
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nium alira LWDV jest odporna na korozję i inne czyn-
niki atmosferyczne.
• Do pracy także w niskiej temperaturze.
• Idealna przy zmiennym zapotrzebowaniu.
• Pięcioletnia gwarancja w standardzie.
• Darmowe sterowanie z dowolnego miejsca na 
świecie.

Prosta w montażu i uruchomieniu

• Zintegrowana hydraulika i prefabrykowany system 
łączenia sprawia, że instalacja jest łatwa i przyjem-
na, a uruchomienie szybkie.
• Dzięki budowie typu monoblok nie trzeba posiadać 

uprawnień chłodniczych do instalacji.
• Przygotowany system podłączeń.
• Wiele komponentów hydraulicznych już zintegro-
wanych.
• Możliwość połączenia z modułem hydraulicznym 
HDV lub stacją hydrauliczną HSDV.

Bezpieczeństwo planowania

Szeroki zakres mocy pomp alira LWDV umożliwia in-
stalatorom właściwe zaplanowanie instalacji.
System LWDV oferuje dodatkowo największą ela-
styczność doboru element.w instalacji i różnorod-
ność dostępnych rozwiązań.Dlaczego LMDV?

Dzięki wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowanej 
konstrukcji, zoptymalizowanej pod względem aku-
stycznym, alira LWDV potrafi osiągnąć bardzo niskie 
wartości emisji dźwięków. Nowo opracowany „tryb 
cichy” zapewnia cichą pracę także w nocy – redukcja 
o 6 dB(A) (59/53 dB(A)). Może być używana na osie-
dlach domów nawet w zabudowie szeregowej czy  
w małych posiadłościach, gdzie odległości między 
domami są niewielkie, ponieważ poziom hałasu spa-
da poniżej wymaganego.
Pompy LWDV pracują – w oparciu o innowacyjną tech-
nikę – na naturalnym czynniku chłodniczym R290, 
dzięki czemu nie powiększają emisji CO2. 

Decyzja o zakupie pompy ciepła LWDV to wybór mo-
delu zaprojektowanego z myślą o przyszłości, dbają-
cego o klimat, działającego ze szczególną wydajnością.
Ze względu na wysoki współczynnik COP – nawet 
6,04 przy A10/W35, LWDV wpisuje się w wymagania 
rządowe w kwestii dofinansowania, nawet w trybie 
monoenergetycznym dla budynków nowych i mo-
dernizowanych.

Walory użytkowe

• Energooszczędna praca – klasa A++.
• Odpowiednia dla budynków nowych i modernizo-
wanych.
• Dzięki obudowie wykonanej z anodowanego alumi-

  Najnowocześniejsza technologia inwerterowa 
z przyszłościowym czynnikiem chłodniczym

  Poziom hałasu tak niski, że przestaje mieć to znaczenie

 Zgodna z wymogami dotacji – dzięki najwyższej wydajności

alira LWDV
Pompa ciepła powietrze/woda

W SWOJEJ
NAJLEPSZA

KLASIE

Funkcje ogrzewanie + c.w.u.
System/ustawienie powietrze/woda, ustawienie zewnętrzne
Min. temp. dolnego źródła -22°C
Moc grzewcza 2,74–8,2 kW
COP (A10/W35) 6,03
COP (A7/W35) 5,41
Zmienna moc sprężarki (inwerter) tak

Elementy dodatkowe energooszczędne pompy obiegowe,
regulator temperatury

Cena netto
cena promocyjna 37 000 zł

cena za zestaw: pompa ciepła + wieża hydrauliczna  
(zintegrowany zasobnik na c.w.u.)

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin, tel. (63) 245 34 79 
www.hydro-tech.pl, www.alpha-innotec.pl

r
e

k
l

a
m

a

Pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

o 
“H

yd
ro

-T
ec

h”
 K

on
in

. Z
as

tr
ze

ga
m

y 
m

oż
liw

oś
ć 

zm
ia

n 
w

 p
ar

am
et

ra
ch

 te
ch

ni
cz

ny
ch

alpha innotec – marka ait-deutschland GmbH

Przedsiębiorstwo “Hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce

Siedziba główna:
ul. Zakładowa 4D,

62-510 Konin

T: +48 63 245 34 79

F: +48 63 242 37 28

E: hydro@hydro-tech.pl

Oddział Gdynia
Sportowa Centrum 

ul. Sportowa 8C,

81-300 Gdynia

T: +48 58 778 90 90 

 E: gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
Nobel Tower

ul. Dąbrowskiego 77A,

60-529 Poznań

T: +48 61 830 03 52

E: poznan@hydro-tech.pl

Państwa partner handlowy

Pompy ciepła alpha innotec
Partner handlowy, który 
pomoże Państwu dokonać
właściwego wyboru!

www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl © alpha innotec 2019
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

http://www.instalreporter.pl
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