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Érdekelné? Biztosítson Ön is fejlett Weider fûtéstechnikát csa-
ládja több generációja számára. Amennyiben Ön is környezetbarát 
energiával kívánja fûteni vagy hûteni otthonát, szívesen adunk 
tanácsot egyedi igényeinek megfelelôen. Telefonáljon, küldjön 
e-mailt.

H Ô S Z I V A T T Y Ú K

ÜBERLEGENE HEIZTECHNIK FÜR GENERATIONEN.

	 	

	 Hôszivattyú típus	 SW 70  SW 90   SW 120  SW 150  SW 210

	 Hálózati csatlakozás	 3	fázis	230/400V	 3	fázis	230/400V		 3	fázis	230/400	V		 3	fázis	230/400	V		 3	fázis	230/400	V

	 Tömege összesen	 94	kg	 	 98	kg		 	 108	kg		 	 110	kg	 	 116	kg

	 	 Talajvizes	mûködés	10ºC	hôforrás	hômérsékletnél

	 Fûtési elôremenô hômérséklet	 35	°C	 50	°C	 35	°C		 50	°C		 35	°C		 50	°C	 35	°C	 50	°C	 35	°C	 50	°C

	 Fûtési teljesítmény	 7,7	kW	 6,8	kW	 9,7	kW	 8,8	kW	 13,3	kW	 12,2	kW	 16,3	kW	 14,4	kW	 22,3	kW	20	kW

	 Elektromos áramfelvétel	 1,2	kW	 1,6	kW	 1,4	kW	 2,1	kW	 2,0	kW	 3,0	kW	 2,6	kW	 3,5	kW	 3,5	kW	 5,1	kW

	 COP	 6,6	 4,2	 6,7		 4,2		 6,6	 4,1		 6,3		 4,1	 6,3	 4,1

	 	 Talajszondás	mûködés	0ºC	hôforrás	hômérsékletnél

	 Fûtési elôremenô hômérséklet	 35	°C	 50	°C	 35	°C		 50	°C		 35	°C		 50	°C		 35	°C		 50	°C		 35	°C	 50	°C	

	 Fûtési teljesítmény	 5,9	kW	 5,2	kW	 7,5	kW		 6,7	kW		 10	kW		 8,7	kW		 12,4	kW		 10,9	kW	 16,9	kW	14,8	kW

	 Elektromos áramfelvétel	 1,2	kW	 1,6	kW	 1,5	kW		 2,1	kW	 2,1	kW	 2,9	kW		 2,6	kW		 3,5	kW	 3,5	kW	 5,1	kW

	 COP	 5,0	 3,2	 4,9		 3,2		 4,8		 3,0		 4,8		 3,1	 4,8	 2,9

	 	 Minden	típus	2-modulos	kivitelben	is	kapható,	így	kétszeres	fûtési	teljesítményre	képes
	

Vállaljuk az összehasonlítást!
Fûtôrendszerek éves költségei

A közvetlen összehasonlítással igazán biztosra mehet. Független tanulmányok bizonyítják, hogy 
a hôszivattyúk – hosszabb távon is – olcsóbban és hatékonyabban mûködnek, mint az olaj-, gáz- 
vagy pelletfûtési rendszerek. Ezek a számítások az egyre emelkedô olaj és gázárakat nem is 
vették figyelembe!

A Weider hôszivattyúk technikai adatai

A fenti példa alapja: Ausztria | fûtött hasznos lakásterület: 130 m2 | melegvíz igény: 4 személy 
az adott hômérséklet fenntartásához szükséges teljesítmény 9,5 kW | energiaszükséglet: 18.335 kWh / év |  
a figyelembe vett számítási idôtartam: 20 év | árak: 2007. január | diszkont kamatláb: 4 % | változatlan energiaárak a vizs-
gált idôszakban | vállaljuk, hogy kiszámítjuk az Ön egyedi rendszerére vonatkozóan!

Hôszivattyú földszondával

Pelletfûtés pellettárolóval

Gáz központi fûtés

Olaj központi fûtés

Befektetési költségek

Fûtôanyagköltségek

Szervíz/karbantartás

Éves költség (euróban)
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Kényelmes meleg 
a Föld középpontjából…
Közvetlenül az otthonába!
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A Weider márkanév több mint 30 éve egyet jelent a kiváló hôszivattyú-technológiával. Az ausz  triai 
Vorarlberg tartományban található Hard településen ugyanis azóta készülnek a minô ségileg 
legértékesebb és leghatékonyabb berendezések közé tartozó hôszivattyúk, amelyek a piacon 
kaphatók.

Sikere igazolja a Weider céget: egyre több családi- és ikerházban, iskolában, kórházban, ipari 
létesítményben használják ugyanis a Weider rendkívül fejlett hôszivattyú-technológiáját. 
Büszkén jelenthetjük, az elmúlt két évben több mint duplájára nôtt a kereslet termékeink iránt.

Weider hôszivattyúval a jelenleg kapható egyik legmodernebb és leginnovatívabb fûtésrendszert 
építheti be a házába. Ezt igazolja a svájci „Wärmepumpentest- und Ausbildungszentrum” 
(Hôszivattyú Teszközpont) a svájci Buchs városában (www.wpz.ch), amelynek mérései, vizsgálatai 
során rendszeresen a Weider éri el a legjobb eredményeket.

1997-ben a Weider hôszivattyúkat az Osztrák Állami Energiaku-
tatási Díjjal tüntették ki. Ennek oka: olyan elektronikus hûtôanyag-
befecskendezési rendszer kifejlesztése, amellyel eddig soha nem 
látott hatásfokot sikerült elérni. A Weider biztosítja a különlegesen 
hatékony, környezetbarát és költséghatékony üzemeltetést.

Weider
A minôség márkajele
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A hôszivattyúk hasonlóképpen mûködnek, mint egy 
hûtôszekrény, csak éppen fordítva. Egy hôszivattyú 
a földben vagy a talajvízben tárolt – és folyamatosan 
megújuló – energiából von el egy keveset, és ezt 
használja fel a beltér fûtésére.
  
A rendszer egész évben mûködhet. Ugyanis a szon-
dák, amelyek a hôt felveszik, akár 150 méter mély-
re is lenyúlnak a földbe és a felszíntôl ilyen távol az 
évszakok változásai nincsenek hatással a környezet 
hômérsékletére.

Hô a Földbôl 
A természet ereje az Ön otthonáért

Egyértelmû elônyök

A Weider hôszivattyú elônyei egyértelmûek. A különlegesen halk rendszer teljesen automatiku-
san mûködik és kis mérete miatt helyigénye is igen csekély. Mivel nincs fûtôanyagigénye, így a 
fûtôanyag (pl. szén, olaj, pellet) tárolására nincs szükség külön helyiségre.

A környezet is fellélegezhet. A fosszilis 
energiahordozók elégetése és a levegô-
be juttatása helyett Ön egy különlegesen 
környezetbarát megoldást használ. Az 
egyedülállóan magas hatásfok lehetôvé 
teszi, hogy 1 kWh áramból 4-6 kWh hôt 
termeljünk – és mindezt mindenfajta gázki-
bocsátás vagy égéstermékek nélkül. 

A Weider hôszivattyúk mellett még egy 
további érv is szól: a karbantartás. Más 
fûtésrendszerekkel ellentétben a hôsziv-
attyúk esetében alig van szükség karbant-
artásra. 

Hûtés: Nyáron a Weider hôszivattyú segítségével 2-4 °C-kal is csökkentheti a szobahômérsékle-
tet. A padló- és falfûtés vize felveszi a hôt, a hôszivattyú pedig a szondákon keresztül elvezeti 
azt. Ehhez pedig csak az energiatakarékos keringetô szivattyúk dolgoznak, a kompresszor kikap-
csolva marad és nem használ áramot!
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 Hôforrás   Kompresszor    Fûtési elôremenô víz

	 	 	 	 	 Hûtôanyag	-10	ºC	 	 	 Hûtôanyag	+85	ºC
	 	 	 	 	 3,5	bar	 	 	 	 14,5	bar

	 	 	 	 			Hô	a	vezérlésbôl

	 	 	 	 	 	 	 	 	 15	%	–	25	%

Elpárologtató	 	 	 	
Hô	a	hôforrásból	75	%	–	85	%

	 	 Kondenzátor	
	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Expanziós	szelep

	 	 	 Hûtôanyag	-10	ºC	/3,5	bar				Hûtôanyag	+35	ºC	/14,5	bar +30 °C

+35 °C

100	%

A Weider hôszivattyúk segítségével az 

üzemeltetési költségeknek több mint 

50 %-át megtakarítja, és folyamatosan 

élvezheti a természet nyújtotta anyagi 

és kényelmi elônyöket.
Egy talajszondás-rendszer sematikus rajza

Intelligens megoldások
A Weider hôszivattyúk vezérlése 

Az elektronikus vezérlés a hôszivattyú külön egységében található. Ez teszi a Weider 
hôszivattyút különlegesen könnyen karbantarthatóvá. Abban a nem várt esetben, ha prob-
léma adódna a mûködéssel, az elektronikus vezérlést egy kézmozdulattal ki lehet szerelni a 
dobozából, és ki lehet cserélni.

A hôszivattyú intelligens, külsô érzékelô 
segítségével szabályozza az elôremenô 
vízhômérsékletet, tehát az idôjárás függvé-
nyében dolgozik. A fûtési görbéket automa-
tikusan utánaállítja. Az érzékelôt valamint 
a beszerelési, mûködetési és szervizelési 
útmutatókat a berendezés csomagolásában 
találja.

A vezérlôegység ötfokozatú kapcsolóból 
áll (átalakító szivattyú, hidegvíz keringetô 
szivattyú, nyári üzemmód, téli üzemmód, 
próbaüzem).

A rendkívül egyszerû  

kezelés a lehetô legna-

gyobb fûtési kényelmet 

garantálja.

Weider hôszivattyúk
A lenyûgözô teljesítmény 
önmagáért beszél 


