
IVT GreenLine 
HE E 21/28, HE D 36/43

Pompa ciepła nowej generacji 
idealna do montażu zarówno 
w budynkach mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych

Idealna do współpracy  
z systemem BMS

specjalne funkcje 
sterowania ekonomiczną 
pracą urządzenia:  
TwinKick i Eco
obudowa o małych 
gabarytach i identycznych 
dla urządzeń 11-43 kW
hermetycznie zamknięty 
układ chłodniczy nie 
wymagający inspekcji
otwarty protokół 
MODBUS 
kaskada 9 urządzeń

maksymalna temperatura 
na zasilaniu 65°C

• GWARANCJA •

6 lat

Pompa ciepła IV

T

gwarancja 6 lat  
na pompę ciepła

POMPY CIEPŁA  grunt/woda, woda/woda
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Szwedzkie Stowarzyszenie 
Producentów Pomp Ciepła

szwedzki zielony certyfikat

PL 80-557 Gdańsk, Narwicka 2G
tel./fax +48 58 344 66 90
office@sunenergy.pl
www.sunenergy.pl

wymiary (mm)
model HE E21 E28 HE D36 D43

A 1620 1620
B 700 700
C 750 750

d/d2 ≥100/ ≥350 ≥100/ ≥350
e ≥600 ≥600
f ≥1200 ≥1200
g ≥300 ≥300

Regulator wielofunkcyjny.

dane techniczne
MODEL HE E21 HE E28 HE D36 HE D43
moc (temp.solanki/temp.wody)
moc cieplna (B0/W35) / COP *1)EN14511 kW/- 20,8/4,11 29,1/4,18 36,1/4,21 43,5/4,34
moc cieplna (B0/W45) / COP *1)EN14511 kW/- 20,0/3,37 27,9/3,43 34,5/3,49 41,9/3,43
moc cieplna (B0/W35) / COP *2)EN255 kW/- 21,3/4,43 29,8/4,48 36,5/4,53 44,7/4,60
moc cieplna (B0/W50) / COP *2)EN255 kW/- 20,0/3,31 28,0/3,33 34,6/3,39 42,0/3,35
DOLNE ŹRÓDŁO
przepływ nominalny (etanol 25%) l/s 1,3 1,8 2,2 2,7
dopuszczalny zew., spadek ciśnienia kPa 94 67 78 70
przepływ nominalny (glikol 30%) l/s 1,4 1,9 2,4 2,9
dopuszczalny zew., spadek ciśnienia kPa 72 45 53 42
maksymalne / min ciśnienie bar 6/0,5
początkowy zakres temperatur solanki °C od -5 do +30
zakres temperatur solanki podczas pracy z maksymalną mocą °C od -8 do +15
średnica podłączenia (Cu) mm DN40*3) DN50
dolne źródło: etanol - roztwór max/min % 29/27
dolne źródło: glikol propylenowy - roztwór % 30
dolne źródło: glikol etylenowy - roztwór max/min % 35/30
SPRĘŻARKA
typ Copeland scroll
czynnik roboczy R407c kg 4,6 4,7 5,4 5,9
UKŁAD GRZEWCZY
nominalny przepływ (delta 7°C) l/s 0,71 1,00 1,22 1,46
dopuszczalny zew. spadek ciśnienia kPa 39 50 brak danych brak danych
min przepływ (delta 10°C) l/s 0,50 0,67 0,86 1,08
przepływ dla bufora max/min l/s 0,74/0,52 1,1/0,82 1,5/1,1 1,7/1,3
dopuszczalny zew. spadek ciś. dla bufora przy max/min przepływie kPa 30/40 20/40 20/40 15/35
maksymalna temperatur obieg. zasil. °C +65
max / min ciśnienie pracy bar 4/0,5 6/0,5
średnica podłączenia (Cu) mm DN40*3) DN40
C.W.U. 
dedykowane podgrzewacze c.w.u. IVT typ IVT 502/504 IVT 502/504 IVT 754/756 IVT 754/756
min./maks. ciśnienie pracy bar 2/10
średnica podłączeniowa układu zasilana cwu mm DN32 brak
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

regulator pogodowy Rego 5101 typ
w wersji podstawowej 1 obieg grzewczy bezpośredni,

możliwości rozbudowy o max 9 kolejnych obiegów grzewczych z ukł.miesz. 
lub bez, możliwe jest również sterowanie układem basenowym lub solarnym

regulator pokojowy / dodatkowego obiegu grzewczego / basenowy typ MultiRegulator
zasilanie 400V 3N ~50Hz (+/- 10%)
wbudowany dogrzewacz elektryczny kW 15,75 (3-stopniowy) brak
nominalna moc elekt. (B0/W35) *1)EN14511 kW 5,1 7,0 8,6 10,0
zabezpieczenie (maksymalne natężenie) (bez / z dogrzewaczem) A 20/50 25/50 32/- 40/-
maksymalne natężenie prądu (bez / z „miękkim startem”) A 98/57 107/89 142/110 186/136
INNE PARAMETRY
dopuszczalna temperatura otoczenia °C od +10 do +35
natężenie hałasu *4)EN ISO 3743  (1m od urządzenia) dB(A) 45 46 48 59
poziom hałasu *5) (poziom ciśnienia akustycznego) dB(A) 56 57 59 60
wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 700 x 750 x 1620
masa bez opakowania kg 318 320 360 379

*1) wg normy EN 14511 *2) wg normy EN 255 *3)  możliwe podłączenie z inną pompą ciepła za pomocą adaptera DN32 *4) wg normy EN ISO 3743-1.
*5) akustyczny poziom hałasu emitowany przez pompę ciepła bez zakłóceń otoczenia


