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Gaminio paskirtis ir ypatumai:

Techninės charakteristikos:

ŠILUMOS 
SIURBLIAI SIG(S)
■ Pastatų šildymas ir karšto vandens ruošimas;
■ Šilumos šaltinis – gruntas arba vanduo ¹;
■ Be papildomo elektrinio šildytuvo ²;
■ Galia – nuo 9 iki 20 kW;
■ Naudingumo koeficientas (COP) iki 4,4 ³;
■ Visos dalys – tik Europos gamintojų;
■ Pasyvaus šaldymo šilumokaitis (pagal pageidavimą);
■ Valdymas ir kontrolė internetu (pagal pageidavimą);
■ Lietuvoje suprojektuotas ir pagamintas gaminys;
■ Lietuviška valdymo ir kontrolės programa.

¹ – naudojant vandenį kaip šaltinį būtinas papildomas šilumokaitis;
² – užsakovui pageidaujant galime sumontuoti;
³ – COP nustatomas atliekant matavimus pagal LST EN 14511.

Šilumos siurbliai SIG(S) (400V/3 faziai)

SIG(S) (400V/3 faziai) 9 11 13 15 18 20

Galia, kai B0/W35¹ kW 9,6 11,4 13,3 14,4 17,6 19,5

Sunaudojama elektros energija kW 2,4 2,7 3,2 3,5 4 4,4

COP 4 4,2 4,2 4,1 4,4 4,4

Galia, kai B0/W50² kW 8,8 10,5 14,4 13,4 16,0 17,6

Sunaudojama elektros energija kW 3,3 3,8 4,6 5 5,7 6

COP 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9

Įtampa V/Hz 380/420V - 3~50Hz

Šildymo kontūro ribinės temperatūros ºC Nuo +20 iki 60

Šaltnešis R407C

Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 600x700x1500

     
¹ – lauko kontūro įeinanti temperatūra 0ºC, paduodama į šildymo sistemą 35ºC;
² – lauko kontūro įeinanti temperatūra 0ºC, paduodama į šildymo sistemą 50ºC;
Visi parametrai nustatyti pagal LST EN 14511.



SALDA HP MANAGER programa yra skirta valdyti 
„žemė - vanduo“, „vanduo-vanduo“ tipo šilumos siurbliams.

■ Šildymo kontūro valdymas pagal lauko temperatūrą 
(nemokamai komplektuojamas lauko temperatūros jutiklis);
■ Karšto vandens ruošimo kontrolė;
■ Lauko kontūro (vertikalaus/horizontalaus) temperatūrų stebėjimas;
■ Grindinio šildymo uždaro kontūro valdymas;
■ Tvarkaraščio nustatymai (ekonominis, naktinis, įprastas).

■ Užduotų temperatūrų reguliavimas;
■ Šildymo kreivių parinkimas;
■ Avarinių signalų stebėjimas ir valdymas;
■ Šaldymo kontūro (freono) parametrų stebėjimas.

Nesvarbu kur, nesvarbu kada! 
Šilumos siurblių SIG(S), turinčių lietuvišką meniu, savininkai savo šilumos siurblį gali stebėti per atstumą, keisti svar-

biausius  nustatymus arba perleisti  nuotolinę priežiūrą  mūsų techninei tarnybai. Šilumos siurblyje galima pagal pageida-
vimą integruoti tinklo plokštę. Su Jūsų kompiuterio interneto naršykle, prijungus prie vidinio namų kompiuterinio tinklo, 
šilumos siurblį galimą valdyti su SALDA programine įranga, kuri suteikiama nemokamai.

Šilumos siurblio savininkas internetu gali stebėti  tokius duomenis kaip pvz. lauko temperatūra. Prireikus pakeisti nu-
statymus (pvz. sumažinti temperatūrą išvykstant atostogų arba pakelti prieš grįžtant ar laukiant svečių). 

Taip taupoma energija ir užtikrinamas komfortas reikiamu metu JŪSŲ NAMUOSE.

Pagrindinės programos funkcijos:

Valdymas ir kontrolė internetu.
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