
16 atlantic

Aéraulix

 

 

Product
 

TEHNILISED ANDMED

•  Kaks ühes: tsentraalne kontrollitav 
väljatõmbeventilatsioon + sooja tarbevee 
tootmine ruumiõhu jääksoojusest.

•  Sõltumata välisõhust aastaringne 
kokkuhoid sooja tarbevee tootmisel  
kuni 75%

16 atlantic

Termodünaamiline boiler sooja vee tootmiseks ventileeritava  
ruumiõhu abil

�  Sisenev õhk

�  Väljuv õhk

�  Energiasäästlik ventilaator 
14W

�  Õhk-vesi soojuspump, 
heliisoleeritud

�  Tarbeveeboiler 200 L 
(tarbevesi 2-6 inimesele)

�  Keraamiline küttekeha hülsis, 
korrosioonikaitseks  
ACI-hübriidanood

�  Külmaaine kondensaator 
asub väljaspool siseanumat

�  Värske õhk siseneb magamis- ja elutuppa läbi tuulutusavade

�  Ventilatsioonitorustik

�  Toatemperatuuril ruumiõhk ekstraheeritakse köögist, WC-st 
ja vannitoast ühte kollektorisse

�  Kollektorist juhitakse ruumiõhk Aeraulix’isse

�  Aeraulix’ist väjuv jahtunud ruumiõhk juhitakse majast välja

Keskkonna- 
sõbralik

Optimaalne 
mugavus

SOOJUSPUMBALE

GARANTII
2 AASTAT

TERMOSELE

GARANTII
5 AASTAT
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Ventileeritava õhu väljajuhtimine 
läbi seina või kasute

Ø 125

Ümber termose keritud
spiraalkondensaator

Ø 125Ø 125

Ø 80

Köögist

Tarbeveeboiler

Külma
tarbevee
sisend

Sooja
tarbevee
väljund

Soojuspump
+ ventilaator

Sanruumidest
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AUTO - tarbevee etteantud temperatuurini soojendamiseks valitakse 
ökonoomseim energialiikide kombinatsioon. Prioriteet on soojuspumbal, 
vajadusel lisandub vajalikuks ajaks elekterküttekeha.

ECO - tarbevett soojendab vaid soojuspump. NB! Sooja tarbevett ei pruugi 
alati olla piisavalt.

BOOST - kiirelt sooja vee saamiseks. Tarbevett köetakse üheaegselt nii 
soojuspumba kui elektri poolt. Etteantud temperatuuri saavutamisel läheb seade 
automaatselt tagasi eelnenud režiimi.

EEMALOLEK - boiler hoitakse külmumiskaitsel +7°C ning käivitatakse päev 
enne teie kojusaabumist. Ventilatsioon toimib ka eemaloleku ajal.

LEGIONELLOOSIKAITSE - aktiveerituse korral tõstetakse tarbevee temperatuur 
sõltumata režiimi valikust kord kuus tunniks ajaks temperatuurini +62°C.

TÖÖREŽIIMID JA FUNKTSIOONID:

Aéraulix
Maht (L)

200
Kõrgus 1651 mm
Läbimõõt 588 mm
Sügavus 626 mm
Tühikaal 90 kg
Veeühendused 3/4" M
Korrosioonikaitse ACI-hübriidanood

Max. töörõhk 10 bar
Elektriühendus 230V, 50 Hz
Soojuspumba max.tarbitav võimsus 400 W
Ventilaatori võimsus 14 W
El. küttekeha võimsus 1800 W
El. küttekeha tüüp keraamiline

Tööpiirkond (ümbritsev õhk)  +5°C - +35°C
Sooja tarbevee reguleerimisvahemik  +45°C - +62°C
Ventilaator 37 - 265 m³/h
Mürapeegel (2m) 34 dB(A)
Külmaaine R134a 750 g
COP (+20°C, 150 cbm/h, EN16147) 3,24
Energiaklass A

Ventilatsioon toimib ka 
eemaloleku-režiimil kui sooja 
tarbevett ei toodeta.


