
характеристики

Магнитен филтър
За улавяне на примеси в 
отоплителният кръг чрез:
• Филтър
• Чрез ефекта на утаяване
• Чрез намагнетизиране

Опция код: 075 100

кОмбиниранО решение

Инверторна терМопоМпа въЗдух / вОда
нИскотеМпературна
за отопленИе И охлаждане

loria 6000

• максимална температура 
   50 градуса с

• компактен хидравличен 
   модул с пластинчат 
   топлообменник

• вграден електрически 
   нагревател

за продукта

съставни Части на кОмПЛекта

външно тяло, включващо:
• хладилен кръг с фреон R410а
• двойно роторен компресор
• инверторно управление

вътрешно тяло, влючващо:
• Филтър
• Пластинчат топлообменник
• Циркулационна помпа с ниска консумация
• разширителен съд
• електрически нагревател
• манометър с дренажен клапан

уПравЛение
• управление по външна температура 
посредством външен датчик
• управление на 1 или 2 отоплителни кръга
• стаен термостат UA55 ( опция)
• управление

4 модела от 4 до 10 kW

- Mонофазна
- За всякакъв тип нискотемпе - 
  ратурни отоплителни тела
- 1 или 2 отоплителни кръга
- За отпление, с опция за  
  охлаждане
- контролер NAVISTEM 100 H 
  с управление по външна 
  температура

  

NEW 50 °C
MISE EN
SERVICE
ПУСК И 

НАСТРОЙКА

• управление на инвертора с пряко действие 
  върху скоростта на компресора;

• Инверторно управление на дебита във водния кръг;
• възможни опции за управление:

- два отоплителни кръга;
- охлаждане;
- управление на произвоство на БГв във външен бойлер;

• програма за изсушаване на подовото покритие;

новият интерфейс на управлението NaViSTErM 100 H 
ви дава лесен и бърз достъп до основните функции:

• Осветяване на дисплея;
• навигация чрез кодове;
• управление на различните режими 
  (програмиране, настройка на параметри и др.)
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Температурата остава стабилна

Инвертор

Традиционнен 
източник

Сравнение между управление на инвертор и традиционен топлинен източник

A+++



ATLANTIC INTERNATIONAL
58, avenue du General Leclerc
92340 Bourg-la-Reine, France 
Tel.: +(33)1.46.83.60.00 
Fax: +(33)1.46.83.60.01
www.atlantic-comfort.com, www.atalntic.fr

дистрибутор:

(1) ниво на звуковото налягане на разстояние 1 м от агрегата и на 1,50 от пода.
(2)  Посочения вид на кабелите, както и оценката на защита на прекъсвачите са дадени само за информация и не освобождават инстлатора от отговорността да провери дали те 

съответстват на нуждите и отговарят на действащите  към момнета на монтажа изисквания и стандарти.
(3) ниво на звуковото налягане на разстояние 5 м  от агрегата и на 1,50 м от пода.

техниЧески характеристики 

LORIA 6004 LORIA 6006 LORIA 6008 LORIA 6010
хладИлен аГент R410A R410A R410A R410A
основнИ характерИстИкИ
мощност +7°C/+35°C -подово отопление kW 4,00 6,00 7,50 10.42
COP +7°C/+35°C - подово отопление 4,80 4,45 4,15 4,40
мощност -7°C/+35°C - подово отопление kW 4,10 5,00 5,90 7.94
ел.консумация -7°C/+35°C - подово отопление kW 1,46 1,79 2,46 3.11
COP -7°C/+35°C - подово отопление 2,80 2,80 2,40 2.55
мощност +7°C/+45°C - отопление с конвектори kW 4,00 5,10 6,20 8.51
COP +7°C/+45°C - отопление с конвектори 3,50 3,50 3,35 3.55
мощност -7°C/+45°C - отопление с конвектори kW 4,10 4,50 5,15 7.38
COP -7°C/+45°C - отопление с конвектори 2,30 2,26 2,10 2,11
мощност на вграденият ел.нагревател kW 3 3 3 3
характеристики За енерГиЙна еФективнОст При ОтОПЛение
енергиен клас - отопление (35 °C)    - A+++ A+++ A++ а++
номинална мощност (35 °C) kW 4 6 7 9
сезонна енергийна ефективност - отопление (35 °C) % 183 188 168 156
Годишна консумация на енергия - отопление (35°C) kWh 1884 2588 3226 4451
ниво на шум ( вътрешно/ външно тяло) dB(A) 44 /64 44 / 64 44 / 69 44/68
вътрешнО тяЛО раЗмери
размери в x ш x д                                                                                                                                               806 x 450 x 275 мм   
ниво на шум(1) dB(A) 36 36 36 36
тегло нето / при заредена система с вода kg 37,5 / 41,5 37,5 / 41,5 37,5 / 41,5 37,5 / 41,5
хидравЛиЧни характеристики
Обем на разширителния съд L 8 8 8 8
минимален дебит l/h 420 600 600 600
диаметър на вход/изход тръби отоплителен кръг ( мъжки връзки/ инчове) 1 1 1 1
мин./макс. външна температура - режим отопление °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
еЛектриЧески връЗки
електрозахранване 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz
ел.консумация в режим готовност W 5 5 5 5
Предпазител(2) A 16 16 20 20
силов кабел вътрешно тяло(2) mm2 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5
външнО тяЛО
размери в x ш x д                                                                                                                                               620 x 790 x 326 мм 830х900х400мм
ниво на шум(3) dB(A) 42 42 47 47
тегло kg 41 41 42 60
хЛадиЛни характеристики
диаметър на газовата тръба в инчове  1/2 1/2 5/8 5/8
диаметър на тръбата за течност в инчове  1/4 1/4 1/4 3/4
Фабрично съдържание на хладилен агент R410A g 1100 1100 1400 1800
количество тон еквивалент CO2 t 2 2 3 3
мин./макс. търбен път m 5 / 30 5 / 30 5 / 30 5/30
макс. денивелация m 20 20 20 20
макс.тръбен път без дозареждане с хладилен агент m 15 15 15 15
допълнително количество газ допълн.тръбен път g/m2 25 25 25 40
еЛектриЧески връЗки
Захранване 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz
ел.консумация в режим готовност W 5 5 5,5 6
номинален ток A 4,5 6,3 8,1 10,9
максимален ток A 11,0 12,5 17,5 18,5
Предпазител(2) A 16 16 20 30
силов кабел вътрешно тяло(2) mm2 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2.5
свързващи кабели външно - вътрешно тяло mm2 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5 4G 1.5

ErP

вносител: би дЖи ар ГруП ООд, 
българия, софия 1418
бул. витоша 115-117, www.bgr.bg 
Teл: +(359) 2.953.33.25
Факс: +(359) 2.953.36.32
www.atlantic-comfort.bg


