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Pentru mai multe informații, descărcări 

și videoclipuri, vizitați pagina Comfort 

Line de pe website-ul nostru

COMFORT LINE
Încălzitor de aer alimentat cu apă

Încălzitor de aer alimentat cu apă cu diverse aplicatii, inclusiv case.
Putere de la 6,7 la 51,9 kW.



Comfort Line
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Încălzirea aerului - cu agent termic

A comfortable temperature for every home

Aerotermele pe apa Mark COMFORT-LINE sunt special concepute 
pentru încălzirea optimă şi economica a locuinţelor. Unitatea 
poate fi utilizată în combinaţie cu un cazan combi şi/sau o pompă 
de căldură. Aeroterma este de asemenea dimensionata in asa fel 
incat sa fie foarte potrivita pentru renovare.

COMFORT LINE se ocupă de aspiraţia, filtrarea şi evacuarea 
aerului încălzit din casă. Acest lucru permite încălzirea rapidă şi 
confortabilă a tuturor încăperilor.

Pe lângă case, COMFORT LINE poate fi utilizat şi în centre 
comerciale, birouri, biserici şi clădiri şcolare.

„Aerotermele COMFORT LINE sunt dotate standard cu motoare 
EC. Beneficii:”

• Cea mai mare eficienţă cu control al vitezei

• Economii de energie de până la 50% la sarcină parţială

• Reglabil aproape liniar de la 0 la 100%

• Durată lungă de viaţă

• Silentios

• Protecţie electronică integrată împotriva supraîncălzirii

Controler
Fiecare COMFORT LINE este livrata standard cu un controler. 
Acest control uşor de utilizat şi prietenoasa asigură o funcţionare 
perfectă şi fără griji.

Fiecare controler este echipat cu un senzor de temperatură a 
suprafeței conductei. Ventilatorul COMFORT LINE crește sau 
scade viteza în funcție de temperatura apei.

Caracteristici

•   Economie de energie

•  Confortul creşte

•  Durată lungă de viaţă

•  Calitate superioară

•  Compact

•  Silentios

•  Echipat cu controler
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Încălzirea aerului - cu agent termic

Dimensiuni

Informaţii tehnice
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Tip A B C G

8-12 570 442 945 1”

18-24 670 612 945 1”

28 670 612 945 1”

32 670 612 945 1”

Buitendraad

Tip 8-12 18-24 28 32

90/70 T10 °C (ECL) kW 12,1 31,1 38,1 51,9

55/45 T10 °C (LTV) kW 6,7 17,6 21,5 29,4

Deplasarea aerului m3/h 900 1800 2380 3740

Curent consumat A 0,8 1,5 2,2 4,2

Greutate kg 48 60 60 62

Racord electric V/F/Hz 230/1/50


