
I-MAX  Модел 0466 

Охлаждане 

Охладителен капацитет (1) kW 65.59 

Входяща мощност (1) kW 22.62 

E.E.R. (1) W/W 2.90 

Охладителен капацитет kW 79.6 

Входяща мощност  (2) kW 21.81 

E.E.R. (2) W/W 3.65 

SEER (5) W/W 3.82 

Воден дебит (1) L/s 3.14 

Спад в налягането( 1) kPa 32 

Отопление 

Отоплителен капацитет  kW 68 

Входяща мощност  kW 16.85 

C.O.P. (3) W/W 4.06 

Отоплителен капацитет kW 65.86 

Входяща мощност (4) kW 20.52 

Входяща мощност a (4) W/W 3.21 

C.O.P. (4) W/W 3.58 

SCOP (6) L/s 3.15 

Воден дебит kPa 30 

Енергийна ефективност (при 
температура на водата (35°C-55°C) 

Клас A+/A+ 

Компресор 

Тип Ротационен 

Компресори n° 4 

Фреонни кръгове n° 2 

Количество фреон  KG 13.4 

Фреон 

R410A 

Вентилатор 

m3/s  6.5x2 

Хидравличен Кръг 



Комплект за максимално хидравлично 
налягане 

bar 6 

Водни връзки inch 2”1/1 

Минимално количество на водата (8) L 200 

Нива на звука 

Сила на звука  dB(A) 84 / SL 82.0 / SSL 81.2 

Звуково налягане dB(A) 52.2 

Ел. данни 

Захранване  400V/3P+N+T/50Hz 

Максимална входяща мощност kW 39.9 

Максимален абсорбиран ток А 60.1 

Тегло 

Тегло (Бруто) 943 

Тегло (Нето) 923 

 

 



 

 

Условия на работа 
Условия на работа: 
(1) Охлаждане: Температура на външния въздух 35°C; температура на вход/изход 12/7°C. 
(2) Охлаждане: Температура на външния въздух 35°C; температура на вход/изход 23/18°C. 
(3) Отопление: Температура на външния въздух 7°C DB 6°C WB; температура на вход/изход 
30/35°C. 
(4) Отопление: Температура на външния въздух 7°C DB 6°C WB; температура на вход/изход 
40/45°C. 
(5) Охлаждане: температура на водата на входа/изхода 12/7°C. 
(6) Отопление: нормални климатични условия; Tbiv=-7°C; температура на входа/изхода  30/35°C. 
(7) Индикативните данни подлежат на промяна. За  коректните данни винаги се обръщайте към 
техническия етикет на уреда. 
(8) Изчислено в случай на намаляване на температурата на водата в кръга с 10°C за 6 минути 
размразяване. 
(9) Състояние (3); стойността се определя на базата на измервания, направени в съответствие с 
UNI EN ISO 9614-2, в съответствие с изискванията на сертификата Eurovent. 
(10) Ниво на звуково налягане, измерено на 10 m от модула, в свободно поле, съгласно ISO 
3744:2010. 
(*) Данните за разпространението и характеристиките на помпата се отнасят за комплект CI1 за 
всички размери с изключение на 0270, за който данните са изразени за комплект CI6 
N.B. Данните за ефективността са ориентировъчни и подлежат на промяна. В допълнение, 
експлоатационните характеристики, декларирани в апекс (1), (2), (3) и (4) 
отнасят се за моментната мощност съгласно EN 14511. Декларираните данни, посочени във 
върха (5) и (6), се определят съгласно UNI 
EN 14825.  

 

 


