
NOWOŚĆ! 

 

n Wysoce wydajna pompa 
powietrze/powietrze. 

 

n Zaprojektowana dla 
klimatu północnej 
Europy. 

 

n Nowoczesny design. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 5.5 Performance 
Urządzenia i wyposażenie są specjalnie 
zaprojektowane dla zimnego klimatu 
północnej Europy. 

 Wydajność pompy ciepła AA 5.5 
zapewnia dużo ciepła i jest źródłem 
znacznych oszczędności zarówno w 
najzimniejsze dni, jak i w ciągu całego 
sezonu grzewczego. 

 Pompa ciepła jest wyposażona w 
wysokowydajną sprężarkę o zmiennej 
prędkości. 

 W urządzeniu wykorzystano najnowszą 
technologię stosowaną w pompach 
ciepła.



AA 5.5 Performance  
 

Zaawansowana automatyka dla 

optymalnej efektywności 

energetycznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 5.5 Performance. Urządzenie ES ma 
sprężarkę o zmiennej prędkości, która 
automatycznie dostosowuje moc 
wyjściową, wtedy, gdy zmienia się 
zapotrzebowanie na ciepło. Rozmrażanie 
odbywa się zarówno automatycznie i na 
żądanie. Urządzenie o wysokiej 
wydajności energetycznej,  oszczędne w 
eksploatacji. 

 
Utrzymanie temperatury i sterowanie Wi-Fi  
Pompa ciepła jest również wyposażona w funkcję 

podtrzymywania temperatury na poziomie  8℃, 
która umożliwia wykorzystanie pompy ciepła w 
konserwacji  domów letniskowych  przez cały 
sezon grzewczy. Funkcja Wi-Fi pozwala zdalnie 
sterować pompą ciepła za pomocą aplikacji 
smartfonu, co znacznie ułatwia życie. 

 
Bardzo wysoki SCOP 
SCOP lub sezonowa efektywność wydajności są 
najwyższej klasy. SCOP jest wskaźnikiem 
pokazującym, jak efektywna jest pompa ciepła w 
trybie ogrzewania w całej Europie. Są trzy różne 
strefy klimatyczne w Europie, zgodnie z testami i 
odpowiednio trzema różnymi danymi SCOP, więc 
należy sprawdzić SCOP dla swojej strefy 
klimatycznej. Kraje skandynawskie należą do 
zimnego klimatu (zimny/ C), za wyjątkiem Danii 
zaliczonej do strefy średniego klimatu (średni/ A). 

 
Duże obszary wschodniej części Europy znajdują 
się również w strefie zimnego klimatu. Irlandia 
znajduje się w strefie ciepłego klimatu. Wydajność 
sezonowa daje wyobrażenie o wydajności pompy 
ciepła przez cały sezon grzewczy przy zmiennych 
temperaturach zewnętrznych i jest ważnym 
parametrem uwzględnionym przy wyborze i 
zakupie pompy ciepła. 
AA 5.5 Performance ma SCOP A 4.7 i SCOP C 
3.7. W praktyce oznacza to, że pompa jest 
niezwykle oszczędna i ma najkrótszy czas zwrotu 
inwestycji.  
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Dane techniczne AA 5,5 Performance

Maksymalna moc grzewcza 5500 W

Maksymalna moc chłodnicza 4000 W

SCOP 5,6 (W) /4,7(A) /3,7(C)

Klasa energetyczna A++ (Average)

Całkowity pobór mocy - grzanie min 120/max 1700 W

Całkowity pobór mocy - chłodzenie min120/ max 1400 W

Temperatura pracy zakres - grzanie -20° C - +24° C

Temperatura pracy zakres - chłodzenie -15° C - +47° C

Max przepływ powietrza – j. wew. m
3
/h 750

Max przepływ powietrza – j. zew m
3
/h 2400

Odszranianie na żądanie Tak

Przewód grzejny w dolnej tacy Tak

Elektroniczny zawór rozprężny Tak

Sprężarka Inverter

Głośność (EN12102 ) j. wew. 55 dB(A)

Głośność (EN12102 ) j. zew. 63 dB(A)

Ciśnienie akustyczne j. wew. (min-max) 26 - 43 dB(A)

Ciśnienie akustyczne j. zew. 54 dB(A)

Waga j. wew. 11 kg

Waga j. zew. 43 kg

Czynnik chłodniczy R410A 1,3 kg

Jed. wew. wymiary  D x W x G 866 x 292 x 209 mm

Jed. zew. wymiary  D x W x G 899 x 596 x 378 mm

Zasilanie 230 Volt, 50 Hz, 10A


