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DURABIL
ȘI INOVATOR

Instalarea exterioară a pompei  
duale de căldură aer / apă

alira LWDV

Produs în serie de o companie de încredere

Pompa de căldură aer / apă alira LWDV cu inverter 
funcționează cu agent frigorific natural și combină astfel 
cele mai înalte standarde în tehnologie cu grija pentru 
mediul înconjurător. Produsele alpha innotec sunt caracte-
rizate de durabilitate și fiabilitate, și se bucură de detalii 
inovatoare și o gamă extinsă de accesorii.
Soluțiile numeroase ale sistemului asigură o flexibilitate 
suplimentară pentru instalator.
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Bun pentru viitor

Datorită tehnologiei sale inovatoare inverter, combinată cu utilizarea unui agent  
frigorific natural, alira LWDV nu numai că funcționează într-o manieră ecologică,  
ci și într-una eficientă. Aceasta reduce emisiile de CO2 și costurile pentru încălzire.

Inovatoare și bună la toate

O fațadă din aluminiu rezistentă la intemperii și coroziune, ce garantează durabilitatea. 
Tehnologia inovatoare din interiorul dispozitivului oferă, de asemenea, o gamă largă 
de aplicații și combinații posibile, precum și multe moduri de a o putea folosi în clădiri 
noi sau modernizate, nefiind nevoie de prea mult efort pentru a planifica amplasarea 
acesteia.

Aproape că nici nu se aude

Alira LWDV strălucește și în ceea ce privește nivelul emisiilor de zgomot. Datorită 
proiectării optimizate în ceea ce privește zgomotul, nu există probleme legate de 
depășirea valorilor limită. Modul silențios suplimentare reduce și mai mult zgomotul  
și face ca alira LWDV să fie o pompă de căldură ideală pentru terenuri mici sau  
dacă e amplasată la o distanță mică față de vecini.
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PERFECT ATÂT LA 
INTERIOR, CÂT ȘI 

LA EXTERIOR

Pompă de căldură aer / apă
Instalare exterioară
alira LWAV / LWAV+

Inovator, eficient și flexibil

Alira LWAV este soluția eficientă 
pentru încălzirea, răcirea și 
pregătirea apei calde menajere. 
Dispozitivele nu numai că sunt 
caracterizate de modul de 
funcționare menit să economisească 
energia, dar oferă și o gamă largă  
de servicii, care asigură siguranța 
optimă de planificare pentru  
instalator. 

alira LWAV+

alira LWAV

6 · Pompă de căldură aer / apă · Instalare exterioară · alira LWAV / LWAV+
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Răcire activă încorporată

Răcirea activă încorporată inversează modul în care funcționează pompa de căldură 
și folosește sistemul său de distribuție a căldurii și pentru răcire. Pompa de căldură 
asigură pe tot parcursul anului o temperatură confortabilă pentru fiecare în parte.

Conferă cuvântului „silențios” o altă semnificație

În versiunea Plus, pompele de căldură din gama LWAV funcționează și mai silențios,  
cu ajutorul unor „protecții fonice” speciale și inovatoare! Datorită Modului-Silențios 
încorporat, acest lucru este valabil și în timpul funcționării pe timp de noapte: atât 
proprietarii, cât și vecinii vor avea parte de un somnul liniștit.
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Numeroase combinații posibile

Numeroasele posibilități de combinare fac ca gama Alira LWAV să fie atât de flexibilă, 
încât aproape toate cerințele pot fi îndeplinite. Accesoriile foarte bine alese asigură o 
integrare ușoară și o funcționare economică.



REMARCABIL
ȘI TOTUȘI GREU 

DE OBSERVAT

Pompă de căldură aer / apă
Instalare interioară

alira LWCV

Aproape invizibil

Modalități diversificate de utilizare, 
fiabil când vine vorba de planificare 
și flexibil la instalare: alira LWCV 
combină avantaje de bază, apreciate 
în egală măsură atât de instalatori, 
cât și de utilizatori. Pompele de 
căldură LWCV garantează o gamă 
largă de performanțe și reprezintă 
soluția optimă pentru aproape toate 
clădirile.

8 · Pompă de căldură aer / apă · Instalare interioară · Alira LWCV



Concept de transport ingenios

Alira LWCV încape pe orice ușă de dimensiuni standard și face ca transportul să se 
realizeze cu ușurință: dacă este dezasamblat în piese individuale, și folosind curelele de 
transport prevăzute cu spații speciale pentru palme, dispozitivul poate fi transportat cu 
ușurință de două persoane.

Conceptul de conectare la electricitate este floare la ureche

Bag-o în priză și gata! Instalarea alira LWCV este facilitată de un sistem de conectare 
la electricitate gata montat, conexiuni gata de băgat în priză și multe componente 
hidraulice deja încorporate. De asemenea, instalatorul poate seta la fața locului direcția 
aerului, iar alpha innotec vă furnizează sistemul adecvat de conducte de ventilație.

(Aproape) că nu face nici un pic de zgomot datorită instalării 
interioare
Conductele de ventilație fonoabsorbante și ușor de instalat, și o conductă de perete 
perfect coordonată, în combinație cu modul silențios încorporat, ridică ștacheta în 
ceea ce privește emisiile sonore. Fiind aproape invizibilă la exterior și una dintre cele 
mai silențioase pompe de căldură de pe piață, alira LWCV este alegerea ideală chiar și 
pentru medii în care zgomotul reprezintă un factor crucial.
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PACHETE
EFICIENTE UTILE

Instalare interioară a pompei
de căldură sol/ apă 
alterra SWCV / WZSV

Puternică și eficientă

Gama Alterra de la alpha innotec 
reprezintă o inovație tehnologică în 
domeniul pompelor de căldură sol / 
apă cu inverter: este ideală pentru 
clienții cu nevoi în continuă schimba-
re, asigură rezervele de performanță 
necesare și este caracterizată de o 
eficiență deosebit de ridicată.

10 · Pompă de căldură sol/ apă · Instalare interioară · Alterra SWCV / WZSV
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Căldură, răcire și apă caldă menajeră într-un singur dispozitiv 

Gama alterra nu ocupă mai mult spațiu decât un frigider mare și cuprinde toate elemen-
tele necesare pentru încălzirea casei, răcire și încălzirea apei – inclusiv un rezervor 
pentru apă caldă de 180 l și cele mai bune condiții pentru a da randament.

 Sparsam durch höchste Energieeffizienz

Ideale pentru nevoile în schimbare, dispozitivele alterra oferă întotdeauna efectele dori-
te și sunt deosebit de eficiente. Pe lângă utilizarea surselor naturale de energie, acestea 
reduc și emisiile de poluanți și de CO.

Potrivit pentru orice necesar de energie

Dispozitivele din gama alterra SWCV / WZSV acoperă o gamă de performanță cuprinsă 
între 4 și 16 kW. Cu diferite niveluri de performanță și mulțumită tehnologiei inverter, 
acestea sunt perfecte pentru aproape toate clădirile și toate cerințele. 
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12 · Ventilație · alvento

Un sistem de ventilație într-o clădire nouă sau 
într-una modernizată asigură aerul proaspăt în casă, 
acționează împotrivat apariției mucegaiului, ține 
polenul la distanță și reprezintă în cele din urmă un 
factor decisiv când vine vorba de un climat interior 
confortabil.

Fie că dormiți, vă relaxați sau lucrați: aerul proaspăt 
vă face să vă simțiți în formă, motiv pentru care 
multora le place să deschidă geamurile. Sistemele  
de ventilație controlate oferă o alternativă modernă 
și convenabilă la aerisirea manuală. Pentru ca 
utilizatorul să se bucure cu adevărat de acest confort, 
este necesară o planificare profesională a sistemului 
de ventilație. alpha innotec vă oferă sprijinul 
profesionist necesar pentru planificarea sistemelor 
de ventilație centralizate și descentralizate. 

OXIGEN VITAL

Important pentru oameni  
și animale

Aerul proaspăt face ceea ce 
promite …

    vă menține sănătos:  
somn bun, mai puțini 
poluanți, bunăstare

    este eficient:  
nu există pierderi de căldură

    menține curățenia:  
fără polen, fără acarieni, 
așadar potrivit pentru  
persoanele cu alergii

    menține confortul:  
ventilație automată, fără  
zgomot la exterior, mai puțin 
praf

    menține aerul uscat:  
prevenirea apariției muce-
gaiului, protejează structura 
clădirii

    menține siguranța:  
risc mai mic de intrare prin 
efracție, își păstrează  
valoarea în timp
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SISTEM  
CENTRALIZAT  
DE VENTILAȚIE

Întregul sistem de ventilație și aerisire este controlat din centrul casei.
Toate spațiile de locuit sunt conectate printr-un sistem de conducte. De aceea, 
instalarea unităților centralizate de ventilație este potrivită în special pentru 
clădirile noi sau pentru proiectele mari de reabilitare. Unitățile centralizate de 
ventilație și aerisire funcționează doar împreună cu un sistem de distribuire a 
aerului. În timp ce un ventilator distribuie aerul de afară în clădire, un alt 
ventilator aspiră aerul uzat și cald din.

Unități centralizate de ventilație de la alpha innotec: 
LG-Serie, LLG-Serie, LLB-Serie

Este instalat un singur dispozitiv (LD 30, cameră umedă) sau 2 dispozitive  
(LD 45) direct pe peretele exterior al din încăperilor corespunzătoare.  
Astfel se poate renunța la un sistem de distribuție a aerului. De asemenea,  
nu este necesară o planificare complexă a sistemului. Datorită instalării în 
peretele exterior, unitățile de ventilație descentralizate sunt potrivite în 
special pentru instalarea ulterioară în clădiri ce au fost modernizate.

Unități de ventilație descentralizate de la alpha innotec:
LD 30, LD 45

SISTEM DE 
VENTILAȚIE 
DESCENTRALI-
ZAT

alvento LD 45

alvento LG 375 ECO



 14 · Confirguratorul alpha

INTERACȚIUNE 
OPTIMĂ

Pompa de căldură potrivită intotdeauna

Cu ajutorul configuratorului alpha puteți găsi rapid și ușor pompa de căldură potrivită pentru 
proiectul dvs. În urma a numai 7 pași veți primi o selecție de dispozitive și, de asemenea, o 
grupare a componentelor necesare, inclusiv toate documentele și informațiile relevante (Puterea 
Efectivă Radiată, diagrame hidraulice, prețuri, ...) legate de dispozitivele propuse.CONFIGURATO-

RUL ALPHA



Ajutor rapid în caz de 
defecțiuni

Toate pompele de căldură alfa innotec 
afișează un cod de eroare format din 3 
cifre atunci când apar defecțiuni. Alpha 
Service-App vă va oferi sugestii de 
soluții și instrucțiuni de reparare pentru 
fiecare cod în parte, acestea fiind adesea 
însoțite de videoclipuri și imagini cu 
rolul de a vă ajuta și de a clarifica 
problema.

De asemenea, puteți găsi datele persoa-
nei dvs. de contact și îi puteți trimite 
mesaje prin e-mail direct din aplicație.

Nu va dura mult până vă veți putea 
bucura de un climat interior plăcut

Aplicația populară pentru pompa de căldură 
alpha devine acum o aplicație pentru climatul 
interior. Astfel puteți să vă reglați ușor și 
confortabil ventilația stând întinși pe canapea 
sau chiar să folosiți pompa de căldură de la 
distanță. Pe lângă setarea nivelurilor de 
ventilație, există și o funcție nouă în modul 
automat prin care poate fi setată o ventilație 
puternică. Aplicația oferă, de asemenea, 
informații detaliate privind starea sistemului de 
ventilație, un program cu temporizator și un 
program pentru întreaga săptămână.

service app · klima app · 15
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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


