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Potencjał dostrzeżony 20 lat temu – 
alira lWd na naturalnym czynniku r290

Producent pomp ciepła alpha innotec już ponad 
20 lat temu dostrzegł potencjał naturalnych czyn-
ników chłodniczych i z biegiem czasu zdobywał do-
świadczenie w tej dziedzinie. Efektem wielu lat ba-
dań jest jeden z flagowych produktów – powietrzna 
pompa ciepła z serii alira LwD, pracująca właśnie  
w oparciu o naturalny czynnik chłodniczy R290  
i dostępna na rynku od blisko 10 lat. Fakt dostrze-
żenia potencjału naturalnego czynnika chłodnicze-
go, przez alpha innotec już wiele lat temu, stawia 
producenta w pozycji naprawdę doświadczonego 
gracza na stosunkowo młodym i wciąż nierozwinię-
tym rynku pomp ciepła stosujących tę technologię. 

co Potrafi alira lWd na naturalnym 
czynniku chłodniczym?

Do mocnych stron powietrznej pompy ciepła ali-
ra LwD pracującej w oparciu o przyszłościowy, 
naturalny czynnik chłodniczy należy zaliczyć:
• bardzo dobre utrzymanie mocy pompy przy 
niskich wartościach temperatury zewnętrznej  
z jednoczesnym zachowaniem wysokiej sprawno-
ści. Pompa uzyskuje to m.in. dzięki doskonałym wła-
ściwościom termodynamicznym czynnika R290;
• ekologiczność pompy – R290 ma niezwykle ni-
ski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 
(GwP = zaledwie 3) oraz zerowy potencjał nisz-
czenia warstwy ozonowej (ODP = 0);
• komfortowa i bezproblemowa w eksploatacji, 

O tym, że przyszłość branży pomp ciepła należy do naturalnych czynników 
chłodniczych, spośród których najczęściej wskazywany jest czynnik R290, 
mówi się już od dawna. Popularne i nadal stosowane jako czynnik obiegowy 
w pompach ciepła tzw. f-gazy, czyli gazy fluorowane, sukcesywnie 
podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. To tendencja,  
od której nie ma odwrotu, zatem dni f-gazów wydają się policzone. 

NaturalNy czyNNik r290 
w pompach ciepła  
alpha iNNotec
Przyszłościowa technologia… stosowana od lat
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elastyczność od lWdV

Młodsza siostra LwD to regulowana inwertero-
wo, elastyczna LwDV, pracująca w zakresie mocy 
2,3-8,2 kw. Modele LwDV dostępne są w konfi-
guracji z modułem hydraulicznym (HDV) lub ze 
stacją hydrauliczną (HSDV) z wbudowanym za-
sobnikiem c.w.u o pojemności 180 lub 300 litrów. 
To połączenie tworzy kompletny, idealny duet, 
gotowy do ogrzewania domu i wody użytkowej 
dla mniejszego lub większego zapotrzebowania. 

zasoby lWd i lWdV

wspólne atrybuty serii alira LwD/LwDV to:
• praca na naturalnym czynniku chłodniczym R290,
• niewielki spadek mocy grzewczej i COP przy 
niskich wartościach temperatury zewnętrznej.  
Dla LwD 90 moc/COP przy A2/w35 – 9 kw/3,6*, 
przy A-7/w35 – 7,5 kw/3,12*,
• wysokiej jakości obudowa z anodowanego alumi-
nium, odporna na najcięższe warunki atmosferyczne,
• niezwykle cicha praca – na zewnątrz LWDV osią-
ga zaledwie 54 dB*, a w specjalnym nocnym try-
bie cichym, głośność potrafi spaść do 49 dB. Tylko 
nieznacznie ustępuje jej LwD także z doskona-
łym wynikiem 57 dB* na zewnątrz,
• wysoki współczynnik COP przy A2/W35 LWD: 

3,8*, LwDV: 4,61*(przy obciążeniu częściowym) 
oraz temperatura na zasilaniu do 70°C sprawia-
ją, że doskonale nadają się zarówno dla budyn-
ków nowych, jaki i modernizowanych,
• wygodny, intuicyjny i prosty w obsłudze regu-
lator Luxtronik w wersjach 2.0/2.1,
• 5 lat gwarancji w standardzie, tak jak wszystkie 
pompy producenta alpha innotec,
• darmowe sterowanie przez Internet z każdego 
miejsca na świecie w ramach usługi alpha web 
lub alpha app.

dzięki budowie typu monoblok oraz czynnikowi 
R290 użytkownicy LwD są zwolnieni z obowiązku 
wykonywania okresowych prób szczelności;
• jest rozwiązaniem gotowym na przyszłość już 
dziś – kolejne zaostrzenia wynikające z tzw. usta-
wy F-gazowej, nie dotyczą pomp LwD.

szerokie PersPektyWy rozWoju  
dla monoblokóW

Obok naturalnych czynników chłodniczych, do 
technologii przyszłości należą także pompy 
ciepła w układzie monoblok, czyli urządzenia 
kompaktowe, proste w montażu i bez koniecz-
ności posiadania uprawnień f-gazowych. alpha 
innotec w swojej ofercie powietrznych pomp 
ciepła posiada szeroką gamę monobloków,  

wśród których szczególne miejsce zajmuje se-
ria alira LwD, dostępna także w wersji z inwer-
terem, czyli LwDV. 

komfort od lWd

Pompy LwD są dostępne w mocach 5, 7, 9 kw,  
a wersje z chłodzeniem (rewers – RX) w mocach  
5 i 7 kw. Dla większych wymagań, dostępne są też 
opcje w kaskadach, pokrywające zapotrzebowanie 
nawet do 18 kw. Monobloki LwD występują w połą-
czeniach: z modułem hydraulicznym (HMD) umożli-
wiającym dalszy, dostosowany do indywidualnych 
potrzeb dobór wyposażenia dodatkowego, np. za-
sobników wody użytkowej o różnych wielkościach, 
lub z wieżą hydrauliczną (HTD) z wbudowanym za-
sobnikiem c.w.u o pojemności 180 litrów. 

typ pompy

moc 
grzewcza 
przy a-7/
W35 [kW]

moc 
grzewcza 
przy a2/W35 
[kW]

coP przy  
a2/W35

Poziom 
głośności 
na zewnątrz 
[db(a)]

czynnik 
chłodniczy

temperatura 
zasilania [°c]

Wymiary 
Wxdxh [mm]

LWD 50 4,6 5,6 3,80 57

R290 70 1320x505x930
LWD 70 6,3 7,7 3,80 57
LWD 90 7,5 9,0 3,60 62

LWDV 91-1/3 min./maks. 
3,06/8,11

min./maks. 
2,33/8,2 4,61** 59/53

* Wszystkie dane artykułu oraz tabel wg normy EN14511. 
Wszystkie pomiary dźwięku przy pełnym obciążeniu  
według normy EN12102

**COP przy obciążeniu częściowym
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