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AERO SLM 3-11 - LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚ

Az új AERO SLM teljesítmény modulált levegős hőszivattyú hatékony teljesítmény  beállítással. A családi házak fűtése, 
hűtése valamint a használati meleg víz készítése gyerekjáték az új AERO SLM számára. A hőszivattyú fűtési teljesítménye 
inverteres moduláció segítségével fokozat mentesen 3 kW és 11 kW között a valóságos teljesítményigénynek megfelelően 
automatikusan áll be. A minőségi alkatrészek használatának és a CIC inverterhűtésnek köszönhetően az AERO SLM egy 
rendkívűl nagy hatékonyságú hőszivattyú és az így elért  COP =4,37.  

Extrém csendes

Inverterrel szabályozott teljesítmény, alacsony energia felhasználás

Navigator 2.0 szabályozás 7“ szines érintőkijelző

 Elfagyás mentes kapcsolat a kültéri egységel

 Napelem bekötése lehetséges

COP 4,37 alacsony energia felhasználás

 Fűtés, hűtés, meleg víz 

 Szabályzott HGL technika meleg víz komfort és hosszú élettartam

myiDM
remote control

Távoli hibakeresés SmartNavigator 
Online Software Update

optimalizálás
Smart Analyser

energy
óránként változó áramtarifák
egyenlőre csak Aphotovoltaic

Intelligens PV-áram-használat & 
időjáráselőrejelzések figyelembevételével

navigator
iDM energiamenedzser Navigator 2.0 Navigator 2.0 
Pro helységhőmérséklet szabályzás

app
Távoli elérés tablet vagy
okostelefon segítségével

net
Internet kapcsolat 
www.myiDM.at

+home

+szerviz

+energy

AZ iNTELLIGENS HŐSZIVATTYÚ



MOST már elérheti a hőszivattyút PC vagy okos 

telefon segítségével is - szabályozhatja a 

hőszivattyút bármikor, bárhonnan.

EGYSZERŰ SZBÁLYOZÁS - CSAK 3 LÉPÉS a 
„myiDM.at” -ig

Amit a NAVIGATOR 2.0  színes 

érintőkijelzőjén lát azt láthatja az 

okos telefonján is és ugyanúgy 

kezelheti is ! 

1. hőszivattyút az internetre kötni

2. a www.myiDM.at oldalon regisztrálni

3. a hőszivattyút regisztrálni

A SZABÁLYZOTT HGL-TECHNOLÓGIA ELŐNYEI 
HIGIÉNIKUS FRISSVÍZ KÉSZÍTÉSSEL
Az iDM hőszivattyúk költségtakarékosak mert a szabályzott HGL technológia esetén az energia 85%-a 35 °C hőmér-

sék let te l  a  fű tés i  körbe  ju t . A maradék rész 62 °C a használati meleg víz készítést szolgálja és a higiénikus tárolóba 

jutva a friss-víz állomásba jut. A higiénikus friss-víz állomás másodpercek alatt használati meleg vizet készít. A tárolóban 

csak fűtővíz van, a használati meleg víz mindig frissen készül. Így a mikro-organizmusoknak mint a legionellának és más 

baktériumoknak semmi esélye sincs. 

AERO SLM HGL ÉS HIGIÉNIKUS TÁROLÓ 2.0 
ELVÁLASZTÓ LEMEZZEL
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meleg víz

Fűtés 35 °C

HGL 62 °C

hideg víz
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iDM iPump A/T

MŰSZAKI ADATOK 
AERO SLM HŐSZIVATTYÚ 

Műszaki adatok EN14511 szerint EGYSÉG SLM 3 - 11 HGL

Energia osztály fűtés 

(hőszivattyú és szabályzó)

Inverteres szabályzás igen

Teljesítmény tartomány kW 3 - 11

Fűtési teljesítmény A2/W35maximális fordulaton kW 10,20

Fűtési teljesítmény  A2/W35 névleges fordulaton kW 5,92

Hűtőközeg1) R410A

Max. előremenő hőmérséklet °C 62

COP A2/W35 esetén névleges fordulaton 4,37

Elektromos bekötés hőszivattyú V 400

Elektromos bekötés szabályzó V 230

Méret beltéri egység MaxSzéxMé mm 1262x620x762

Méret kültéri egység MaxSzéxMé(lábakkal) mm 1180x1100x745

Súly kültéri/beltéri kg 113/165

Hangteljesítmény beltéri egység névleges dB(A) 45

Hangnyomásszint kültéri 10 m/5m távolságban2) dB(A) 25/31

1) A hőszivattyú az R410A hűtőközeget tartalmazza és az F-Gáz rendelkezések EU/517/2014. érvényesek
2)  EN 12102 szerint szabadtéri felállítás esetén

KZiTERRA Kft.
www.hoszivattyu.eu

2051 Biatorbágy
Ritsman Pál u. 39

info@kziterra.hu

tel.: 0630 9415 510
       0630 977 1805




