
600 לחימום תת רצפתי או להסקה

c לטמפ של עד i-Sol משאבות החום

מותג מוביל בישראל באיכות וברמת אמינות גבוהה

i-Sol מאפייני משאבות חום

 אישור תקינה בינלאומי, לרבות תקן EN-14511 למשאבות חום.

 מדחסים מתוצרת Copeland או Toshiba/GMCC (בדגמים הקטנים)

 חסכונית במיוחד בצריכת החשמל, בעלת יעילות גבוהה.

 שקטה במיוחד.

 מרבית הדגמים כוללים משאבת סחרור פנימית.

 בקר עם תצוגה דיגיטלית.

 ברז 4 דרכי המאפשר הפשרה אוטומטית בתנאי טמפ סביבה נמוכה.

 בחלק מהדגמים קיים גיבוי של גוף חימום חשמלי פנימי 4-6 קו»ט לימים חורף קרים במיוחד.

מובילה  כחברה  מערכות,  גדיר  ארוך השנים של  לניסיון  בהתאם 

 i-Sol בישראל, סדרת משאבות החום  בתחום משאבות החום 

הותאמו ע»י הצוות ההנדסי של החברה לצרכים הייחודיים של 

השוק בישראל.

שיפורים  על  שוקדת  הלקוחות,  לצרכי  קשובה  החברה 

טכנולוגיים עדכניים ומפתחת דגמים חדשים.

600
c-משאבות חום ל



IS-18WBIS-27WBIS-36WBIS-52WB דגם

 20°c (קו"ט) 710.514.422תפוקה בחימום

1.82.73.64.85הספק נצרך (קו“ט)

6,0209,03012,38418,920תפוקה בחימום (קקל"ש)

  7°c (קו“ט) 5.68.81118.2תפוקה בחימום

1.62.534.13הספק נצרך (קו“ט)

4.26.38.312.2תפוקת קירור (קו“ט)*

1.62.53.34.9הספק נצרך בקירור (קו“ט)

160240325470תפוקת מים חמים (ליטר/ שעה)

1כמות מדחסים

כלולמשאבת סחרור

220V/50Hz/~1380V/50Hz/N3הזנה

13191215זרם התנעה (אמפר)

914810זרם עבודה (אמפר)

(C דגם) 16מפסק הגנה נדרשA*116A*116*316A*3

5*32.5*34*32.5*2.5חתך כבל הזנה (ממ"ר)

60606060טמפ' מים מקס' (מ"צ)

3,500*1,2002,8003,8002ספיקת אוויר (מק"ש)

678495152משקל עצמי (ק"ג)

(מ"מ) L/W/H 1006X350X6091116X485X7161196X440X9211247X370X1350מידות

טמפ' סביבה (מ"צ)

1.6235ספיקת מים נדרשת (מק"ש)

“1“1“1“3/4קוטר צנרת יציאה (אינטש)

dB(A) 48485055רמת רעש מקסימאלית ממטר

Water to Water המשמשות לחימום וקירור בו זמנית.

.6mmx5 כולל כבל הזנת חשמל (25A*3 נדרש חיבור חשמלי) 4KW+IS-52W/B דגם -  

.10mmx5 כולל כבל הזנת חשמל (50A*3 נדרש חיבור חשמלי) 6KW+IS-105WDB דגם -  
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R410 600, קרר
c-ל i-Sol משאבות חום



IS-92WDBXIS-105WDBXIS-150W/DIS-180W/D דגם

 20°c (קו"ט) 37446274תפוקה בחימום

910.51518הספק נצרך (קו“ט)

31,82037,84053,32061,920תפוקה בחימום (קקל"ש)

 7°c (קו“ט) 30.7334660תפוקה בחימום

7.78.612.516הספק נצרך (קו“ט)

21.724.231.441.7תפוקת קירור (קו“ט)*

8.79.712.516.7הספק נצרך בקירור (קו“ט)

8259381,3301,665תפוקת מים חמים (ליטר/ שעה)

2234כמות מדחסים

לא  כלולכלולמשאבת סחרור

380V/50Hz/~3הזנה

25324149זרם התנעה (אמפר)

20252934זרם עבודה (אמפר)

(C דגם) 25מפסק הגנה נדרשA*332A*340A*350A*3

5*510*510*56*6חתך כבל הזנה (ממ"ר)

60606060טמפ' מים מקס' (מ"צ)

7,400*7,0002*3,70011,0002*2ספיקת אוויר (מק"ש)

255302495622משקל עצמי (ק"ג)

1570X820X10451570X820X10451800X1197X17002150X1247X2060מידות  L/W/H (מ"מ)

טמפ' סביבה (מ"צ)

8101216ספיקת מים נדרשת (מק"ש)

“2“2“   1“   1קוטר צנרת יציאה (אינטש)

dB(A) 60606264רמת רעש מקסימאלית ממטר
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קירור בתפוקה משופרת: לפי הגדרת הלקוח מראש לכלול ביחידה
Data Test Condition:

(1) Ambient:dry/wet bulb 20°c/15°c; Water temp: 15°c/55c

(2) Ambient:dry/wet bulb 7°c/6°c. Water temp. (In/out) 30°c/35°c
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R410 600, קרר
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