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5000
Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia z propanem 
(R290) zwanym “czynnikiem chłodniczym przy-
szłości”. Jest on neutralny dla środowiska i ma jed-
nocześnie świetne właściwości termodynamiczne. 
Pozwala to modelom LWDV doskonale utrzymywać 
zarówno moc, jak i wysoką sprawność - nawet przy 
silnych mrozach!

W trakcie trwania promocji obniżamy 
ceny katalogowe powietrznych inwerte-
rowych pomp ciepła z serii alira LWDV 
w pakietach ze stacją hydrauliczną nawet 
o 5000 zł netto! 

Czas trwania promocji: 
do 30 listopada 2020 r. 

 
Więcej szczegółów na
www.alphainnotec.pl

Powietrzne inwerterowe pompy ciepła 
z serii alira LWDV z naturalnym
czynnikiem chłodniczym R290

TECHNOLOGIA 
Z NATURALNĄ

MOCĄ

CZYNNIK R290
TECHNOLOGICZNY FENOMEN 
PRZYJAZNY NATURZE*PLN NETTO

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

* R290 GWP=3, ODP=0



* Wszystkie ceny są podane bez podatku VAT (ceny netto). www.alphainnotec.pl

Korzyść*

4 000 zł 

5 000 zł

Pompa ciepła Cena 
katalogowa*

Promocyjna 
cena*

LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3

LWDV 91-1/3-HSDV 12M3 

38 000 zł 

 39 000 zł 

42 000 zł 

 44 000 zł 

Pompa ciepła powietrze/woda
serii alira LWDV w zestawie
ze stacją hydrauliczną

NAJLEPSZA 
W SWOJEJ 
KLASIE

9kW 12kW

. . . Znamionowa moc LWDV według etykiety energetycznej to 9 kW, jednak 
dzięki inwerterowi i technologii naturalnego czynnika R290, pompa z po-
wodzeniem pokrywa zapotrzebowanie budynków nawet do 12kW.

Pompa ciepła LWDV występuję w pakietach ze stacją hydrauliczną dla 
mniejszego (do 9kW) oraz większego zapotrzebowania (do 12kW).

WIĘCEJ MOCY NIŻ MYŚLISZ.
NAWET DO 12kW!

Promocja obejmuje modele LWDV w pakietach ze stacją 
hydrauliczną (HSDV) z wbudowanym zasobnikiem c.w.u 
o pojemności 180 lub 300 litrów. To połączenie tworzy 
idealny, kompletny duet, zapewniający ogrzewanie domu i 
ciepłej wody użytkowej dla mniejszego lub większego za-
potrzebowania.

ZINTEGROWANY
ZASOBNIK C.W.U.

Klasa efektywności energetycznej 35°C. 
System ogrzewania połączony z jednost-
ką sterującą.

NAJWYŻSZA KLASA
EFEKTYWNOŚCI

ENERGETYCZNEJ!

• sprężarka inwerterowa (modulacja mocy pompy)
• przyszłościowy, naturalny czynnik chłodniczy R290
• budowa typu monoblok, instalacja bez uprawnień 

chłodniczych
• wysoka temperatura na zasilaniu, do 70 °C
• specjalny „tryb cichy”
• niezwykle trwała obudowa z anodowanego aluminium
• sterowanie przez internet dzięki usłudze alpha web i alpha  

app w standardzie
• 5 lat gwarancji fabrycznej w standardzie

Dzięki wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, zoptymalizo-
wanej pod względem akustycznym, alira LWDV potrafi osiągnąć bardzo niskie 
wartości emisji dźwięków. Nowo opracowany „tryb cichy” zapewnia cichą pracę 
także w nocy. Może być używana przy małych posiadłościach, gdzie odległości 
między domami są niewielkie, ponieważ poziom hałasu spada poniżej wyma-
ganego.

WYJĄTKOWO CICHA
DLA SĄSIADÓW

dB(A)
34,9


