
alira 
LWDV / LWD



POMPA DE CĂLDURĂ CU O  
POVESTE DE SUCCES

 Cea mai bine vândută din clasa sa

  Interval mare de putere de la 3 la 18 kW putere de încălzire

 Încălzire și răcire cu un singur dispozitiv

alira LWD

Pompe de căldură aer/apă



  Tehnologie inverter de ultimă generație combinată cu 
un agent frigorific natural, care va face față 
exigențelor din viitor

 Atât de silențioasă, încât zgomotul rămâne neobservat 

  Dă randament datorită eficienței maxime

alira LWDV
Pompe de căldură aer/apă
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BUNA DIN
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PREA SILENTIOASA
PENTRU VECINI
Datorită unor metode de prelucrare de înaltă calitate și care 
vizau optimizarea sunetului, nivelul emisiilor de sunet ale 
alira LWDV este extrem de mic. 

De asemenea, un mod silențios dezvoltat recent asigură o 
funcționare deosebit de liniștită pe timp de noapte.  
Chiar și pe o proprietate mică, la o distanță mică față de 
vecini, utilizarea alira LWDV nu creează nici un fel de 
probleme: Deoarece se încadrează sub valorile de izolare 
fonică prestabilite, dacă sunt respectate distanțele minime 
la amplasare.
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DV 34,9 dB(A) la 4,5 m (in Mod silent) 
Legislatia: 35 dB(A) la 6 m

3 m distanta la granita terenului 3 m distanta la granita terenului



RANDAMENT  
INCLUS

alira LWDV

Alira LWDV este cea mai eficientă pompă de căldură aer / 
apă din istoria companiei noastre și în prezent una dintre 
cele mai eficiente pompe de căldură aer / apă de pe piață.

Datorită coeficientului său sezonier de performanță ridicat, 
LWDV dă randament la toate valorile normale de 
temperatură de afară, chiar și în timpul funcționării 
mono-energetice - indiferent dacă se află într-o clădire 
nouă sau într-una în curs de reabilitare.



alira LWD

alira LWDV



PRODUS ÎN SERIE 
DE O COMPANIE DE 
ÎNCREDERE
Gama alira LWD / LWDV se caracterizează prin durabilitate 
și fiabilitate, tipice de altfel pentru gama alpha innotec. 
Detaliile inovatoare și gama completă de accesorii 
facilitează atât instalarea, cât și utilizarea dispozitivelor. 
Soluțiile de sistem versatile creează o flexibilitate 
suplimentară pentru instalator.

Un model revoluționar, deoarece pompa de căldură cu 
inverter este deosebit de eficientă din punct de vedere 
energetic și extrem de silențioasă. De asemenea, utilizarea 
unui agent frigorific natural face ca gama alira LWD / LWDV 
să fie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

  Capabilă să facă față exigențelor din viitor datorită agentului 
frigorific

   Instalare fără atestat

   Numeroase combinații posibile - flexibilitate la utilizare

  Temperaturi ridicate de ieșire de până la 70 ° C

  Accesorii care respectă Directiva germană privind 
economisirea energiei

*Se aplică pentru IPW 1” cu izolație la fața locului și HVLD, WDF

20 de ani  
de experienta  

cu freon  
natural



Utilizarea unui agent frigorific natural asigură o 
metodă de încălzire care va face față exigențelor din 
viitor, ecologică și inovatoare. Datorită fațadei sale 
din aluminiu non-coroziv, gama Alira LWD / LWDV 
impresionează și prin durabilitatea și rezistența la 
intemperii.

Componentele hidraulice încorporate și sistemul de 
conectare pre-asamblat, care respectă Directiva 

germană privind economisirea energiei, fac ca 
instalarea să fie floare la ureche.

De asemenea, construcția de tip monobloc permite 
instalarea și fără certificat.

Kit racord prin perete care respecta. Directiva germană privind economisirea energiei.

BUNĂ PENTRU 
VIITOR

INSTALARE 
RAPIDĂ

ȘI SIGURĂ

IDEAL PENTRU 
CLĂDIRI NOI ȘI 
PENTRU CELE ÎN CURS 
DE REABILITARE
Temperaturile ridicate la ieșire și gama enormă de 
componente și accesorii fac ca LWDV să fie alege-
rea ideală pentru clădirile noi și cele în curs de 
reabilitare.

*Se aplică IPW 1” cu izolație la fața locului și HVLD, WDF



FLEXBILITATE ÎN COMBINARE

HDV – Hydraulikmodul Dual variabel (LWDV)
HMD 1/2 – Hydraulikmodul Dual (LWD)

   foarte flexibil, așadar adaptabil la toate situațiile

   Combinație de două LWD pentru a acoperi un necesar 
de energie mai mare 3)

   este posibilă răcirea activă 4)

KOMBI 2

HSDV – Hydraulikstation Dual variabel (LWDV) 1)

HTD – Hydrauliktower Dual (LWD) 2)

   Pregătirea apei calde menajere și încălzirea într-un 
singur sistem

   soluție compactă chiar și pentru cel mai mic spațiu

  instalare simplă și rapidă

  siguranța planificării printr-o gamă completă de soluții

   cost redus al instalării electrice

KOMBI 1

1) 180 litri și 300 litri | 2) 180 litri | 3) avantaj suplimentar al HMD2 combinat cu LWD | 4) doar LWD

Gama alira LWD / LWDV este ideală pentru clienții ale căror cerințe se schimbă în mod constant: 
încălzirea, răcirea (LWD / RX) și pregătirea apei calde menajere sunt posibile într-un singur sistem.  
Accesoriile numeroase și opțiunile variate de combinare creează flexibilitate și un efort minim la  
instalare.



SPECIFICAȚII TEHNICE

V-line 
Prin acest simbol puteți recunoaște ime-
diat pompele de căldură cu inverter

alira LWD/LWDV – Dispozitive de bază

Tip Date despre instalaţie Aparat

Dispozitiv  
de bază 
exterior

Putere de călzire COP Turație 
completă

A2/W35

Nivel emisii 
sonore

max./noapte

Închis 
ermetic

Agent frigorific Mod
silent

Temperatură  
max. ieşire 

Dimensiune  
Lăţime x înăllţime x 

lungime A-7/W35
min./max.

A2/W35
min./max.

Cant
itate

Tip natu-
ral

[kW] [kW] [dB(A)] [kg] [°C] [mm]

LWD 50  — / 4,6  — / 5,6 3,80  57 / 57 0,95 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 70 — / 6,3  — / 7,7 3,80  57 / 57 1,10 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 90 — / 7,5  — / 9,0 3,60 62 / 62 1,17 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 5050 4,6 / 9,2 5,6 / 11,2 3,80 / 3,80 57 / 57 1,90 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 7050 4,6 / 10,9 5,6 / 13,3 3,80 / 3,80 57 / 57 2,05 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 7070 6,3 / 12,6 7,7 / 15,4 3,80 / 3,80 57 / 57 2,20 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 9050 4,6 / 12,1 5,6 / 14,6 3,60 / 3,80 62 / 62 2,12 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 9070 6,3 / 13,8 7,7 / 16,7 3,60 / 3,80 62 / 62 2,27 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 9090 7,5 / 15,0 9,0 / 18,0 3,60 / 3,60 62 / 62 2,34 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 50 RX — / 4,4  — / 5,4 3,69 57 / 57 2,10 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 70 RX — / 6,0  — / 7,3 3,68 57 / 57 2,20 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 5050 RX 4,4 / 8,8 5,4 / 10,8 3,69 / 3,69 57 / 57 4,20 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 7050 RX 4,4 / 10,4 5,4 / 12,7 3,68 / 3,69 57 / 57 4,30 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWD 7070 RX 6,0 / 12,0 7,3 / 14,6 3,68 / 3,68 57 / 57 4,40 R290 — 70 1320 x 505 x 930

LWDV 91-1/3 3,06 / 8,11 2,33 / 8,20 4,611) 59 / 53 1,05 R290 70 1320 x 505 x 930

1) 1) Informații despre COP în cazul funcționării la sarcină parțială 2) Dispozitiv de încălzire combinat | + Verificați eligibilitatea, în 
funcție de regiunea climatică +++ Eligibil pentru toate zonele climatice din Germania | Toate informațiile privind puterea de 
încălzire și COP conform EN 14511 | Toate informațiile privind zgomotul la turație maximă conform EN 12102

Tip Nr. Art Dispozitiv Clasă de eficiență energetică  

Dispozitiv Inverter 
de exterior cu 

componente hidraulice 

Inverter Cu apă caldă 
integrată 

Vas tampon Răcire 
încorpo-

rată

Sistem 
hidraulic 

încorporat
 

Încălzirea 
apei din 
piscină

Dispozitiv de 
încălzire cu 

regulator (A+++ 
până la G)

Pregătirea apei 
calde (A+ până 

la F)
 [Litri]  [Litri]

LWD 50A-HMD 1 100601HMD02 — — — — — — A++ —

LWD 70A-HMD 1 100602HMD02 — — — — — — A++ —

LWD 90A-HMD 1 100609HMD02 — — — — — — A++ —

LWD 5050A-HMD 2 100601H1002 — — — — — — A++ —

LWD 7050A-HMD 2 100602H1202 — — — — — — A++ —

LWD 7070A-HMD 2 100602H1402 — — — — — — A++ —

LWD 9050A-HMD 2 100609H1402 — — — — — — A++ —

LWD 9070A-HMD 2 100609H1602 — — — — — — A++ —

LWD 9090A-HMD 2 100609H1802 — — — — — — A++ —

LWD 50A-HTD 100601HTD02 — 200 62 — A++      2) A

LWD 70A-HTD 100602HTD02 — 200 62 — A++      2) A

LWD 90A-HTD 100609HTD02 — 200 62 — A++      2) A

LWD 50A/RX-HMD 1R 100605HMD02 — — — — — A++ —

LWD 70A7RX-HMD 1R 100606HMD02 — — — — — A++ —

LWD 5050A/RX-HMD 2R 100605H1002 — — — — — A++ —

LWD 7050A/RX-HMD 2R 100606H1202 — — — — — A++ —

LWD 7070A/RX-HMD 2R 100606H1402 — — — — — A++ —

LWDV 91-1/3 — HDV 9-1/3 100699HDV901 — — — — — — A+++      2) —

LWDV 91-1/3 — HDV 12-3 100699HDV1241 — — — — — — A+++      2) —

LWDV 91-1/3 — HSDV 9M-1/3 100699HSDV901 180 62 — — A+++      2) A

LWDV 91-1/3 — HSDV 12M3 100699HSDV1201 300 82 — — A+++      2) A

alira LWD/LWDV – Posibilități de combinare



LWD LWD/RX LWDV

Invertor controlat

Mod silenţios

Răcire

Cascadabilitate

Încălzire piscină

DIVERSITATE CÂT VEDEȚI 
CU OCHII
Pur și simplu alegerea potrivită!
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Pompe de căldură de la alpha innotec.
Aceasta este alegerea corectă!
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alpha innotec – o marcă de ait-deutschland GmbH

ait-deutschland GmbH 
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Deutschland

T +49 9228 / 9906-0
F +49 9228 / 9906-189
E info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.de

ai heating solutions românia srl
Str. Vilcele Nr.1
510002 Alba Iulia
Romania

T +40 761 / 337 997
E info@alpha-innotec.ro

www.alpha-innotec.com


