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ENERGIATEHOKAS RATKAISU KOTIIN JA TOIMISTOON

ILMA -VESILÄMPÖPUMPUT 
EKOLOGISELLA KYLMÄAINEELLA 

R290

LÄMPÖPUMPPU

super korkea 
hyötysuhde

erittäin korkea 
ulostuloveden lämpötila

matala 
äänitaso

A+++75°C
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KYLMÄAINE
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Lämpöpumppu: uusiutuva energialähde

Lämpöpumppu ottaa ilmasta energiaa ja käyttää sitä rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tai 
käyttöveden valmistukseen. Se on halpa, ekologinen ja luotettava lämmönlähde, jota kuka tahansa voi käyttää.

Huipputeknologian ansiosta Kaisai-lämpöpumput toimivat laajalla ulkolämpötila-alueella ja saavuttavat lämmitysjärjestelmän tai 
käyttöveden korkeat lämpötilaparametrit. Ympäristö ystävällisyys, käyttöturvallisuus ja huoltovapaat tekevät Kaisai-lämpöpumpuista 
ihanteellisen ratkaisun jokaiselle taloa rakentavalle sekä nykyistä lämmönlähdettä vaihtavalle tai jälkiasentavalle. Kaisai-lämpöpumppuja 
voidaan käyttää omakotissa-, rivitaloissa- ja liikerakennuksissa

Uusiutuvat energialähteet (RES) perustuvat luonnonvaroihin, joiden talteenotolla varmistetaan päästöttömän energiantuotannon lisäksi 
laajat käyttömahdollisuudet. Teknologian suhteellisen helpon saatavuuden ja yritysten ja kotitalouksien mahdollisuuksien vuoksi 
suosituimpia ratkaisuja ovat yksiköt, jotka ottavat energiaa ilmasta ja auringosta.

Kaisain tuotevalikoima tarjoaa huippuluokan RES-ratkaisuja, jotka sisältävät ilma-vesilämpöpumput, 
lämmöntalteenottoyksiköt sekä aurinkosähkömoduulit ja invertterit.
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Turvallinen R290 kylmäaine

Kylmäaine – R290 – tunnetaan nimellä propaani, väritön, 
hajuton orgaaninen yhdiste, joka kuuluu maakaasukentillä 
esiintyvien tyydyttyneiden hiilivetyjen ryhmään. 
Propaanipohjaiset laitteet ovat toimineet menestyksekkäästi 
useissa Euroopan unionin maissa useiden vuosien ajan.

INVERTER
TEKNOLOGIA

KORKEA ENERGIATEHOKKUUS

SUURI LÄMPÖKAPASITEETTI

YMPÄRISTÖYST
ÄVÄLLINEN

INTUITIIVINEN
HALLINTA

ÄLYKÄS
SULATUS

KESKITETTY
HALLINTA

ENERGIANSÄÄSTÖ
KIERTOVESIPUMPPU

VÄRIKÄS
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Täysi DC-invertteri 
Tekniikka
Täydellinen yhdistelmä ympäristöystävällistä R290-
kylmäainetta ja invertteriteknologiaa, joka mahdollistaa 
tehokkaan talon lämmityksen/jäähdytyksen ja 
kuuman veden tuotannon myös äärimmäisen 
kylmissä ilmastoissa.

Taajuusmuuttajatekniikkaan verrattuna DC-invert-
terinopeustekniikka yleensä moduloi kompressorin 
ohjausprosessia tarkemmin, mikä parantaa siirto-
tehokkuutta ja vähentää kompressorin melua ja 
energiankulutusta.

DC INVERTER
PUHALLINMOOTTORI 

DC INVERTER
KOMPRESSORI

Paremman dynaamisen tasapainon ja pyörteisen 
virtauksen melun vähentämisen ansiosta lämpö-
pumpun tehokkuus paranee huomattavasti.
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Lämpöpumppu: uusiutuva energialähde
Lämpöpumppu ottaa ilmasta energiaa ja käyttää sitä rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tai 
käyttöveden valmistukseen.

DC INVERTER
FAN MOTOR
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Elektronisella venttiilillä se voi säätää välittömästi kylmä-
aineen virtausta jäähdytysjärjestelmän vakauden varmis-
tamiseksi.

ELEKTRONINEN
PAISUNTAVENTTIILI

Yhdistä koneen vedentuloon saadaksesi 
veden virtaamaan putkessa.

Eri levyjen väliin muodostuu ohuita suorakaiteen muotoisia 
kanavia ja lämmönvaihto tapahtuu levyjen läpi, minkä etuna 
on korkea lämmönvaihtotehokkuus.

KIERTO
VESIPUMPPU

LEVY 
LÄMMÖNVAIHDIN
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ASA MATERIAALI
ASA-paneeli ja yläkansi ovat vahvasti 
korroosionkestäviä ja säänkestäviä, mikä 
takaa pitkän käyttöiän.

Paineanturi voi havaita järjestelmän paineen ja lähettää 
signaalin emolevylle yksikön suojaamiseksi.

PAINE
SENSORI
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Jousitusalusta minimoi tärinän huomattavasti ja 
vähentää ääntä.

ISKUNVAIMENNUS
JA MELUNVÄHEN-
TÄMISTEKNOLOGIA

Kotelo kaikilta puolilta täysin kääritty äänieristävällä 
sienimäisesllämateriaalilla, joka voi tehokkaasti 
imeä ja estää kompressorin toiminnan aiheuttaman 
äänen.

ÄÄNIERISTETTY
HUOLELLISESTI

Moderni
teknologioita

TYYLIKÄS
AALTORUUVITON DESIGN

Tyylikäs ja innovatiivinen kotelorakenne, jonka 
pinnassa ei näy ruuveja.

UUSI

Kaisai ominasuudet luovat erittäin hiljaisen ympäristön käyttäjälle. Lämpöpumput käyttävät useita 
melunvaimennustekniikoita, jokainen tuote on testattu ja optimoitu.
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KESKITETTY
HALLINTA
RS485-sarjaportti on suunniteltu 
tiedonsiirtoon jokaisessa yksi-
kössä.

Älykäs Kosketusnäyttö
Smart Display on huippuluokan ohjain, jossa on 5-tuumainen värikäs 
kosketusnäyttö, mikä on yksi tämän trendikkään lämpöpumpputuotteen 
kohokohdista. Lämpötila- ja virrankulutuskäyrän ansiosta käyttäjät voivat 
aina olla selvillä energiankulutuksesta yhdellä silmäyksellä.

MONIKIELINEN VALIKKOLANGATON 
WIFI KÄYTTÖ

REALIAIKAINEN 
TOIMINTAPARAMETRIE

N SEURANTA

SHOCK ABSORPTION
AND NOISE REDUCTION
TECHNOLOGY

Modern
technologies
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Kaisai #R290
Lämpöpumput

• Kaisai-monoblokkilämpöpumput, joissa on
sisäänrakennettu pääkiertopumppu, tuottavat
lämmitystä/jäähdytystä ja lämmintä käyttövettä.

• Laitetta asennettaessa asentajan tulee liittää
lämpöpumppu muihin osiin, mukaan lukien
puskurisäiliö, varastovesisäiliö ja vesipumput.

• Tarvitaan myös ulkoiset liittimet, mukaan lukien
varoventtiili, veden täyttöventtiili ja kuumavesiventtiilit
(kolmitieventtiili). Lämpötila-anturi tulee lisätä
varastovesisäiliöön. LKV-säiliöön tai puskurisäiliöön
voidaan asentaa lisäsähkölämmitin, joka saa
ohjaussignaalin lämpöpumpusta.
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Kaisai #R290
Heat pumps

T E K N I S E T  O M I N A I S U U D E T

KHX-09PY1 / KHX-14PY3 / KHX-16PY3

Kaikki tekniset tiedot ovat seuraavissa standardeissa määriteltyjen ohjeiden mukaisia: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) nro 811:2013; (EU) nro 813:2013; EUVL 
2014/C207/02:2014. SCOP-kausilämmitysteho määritettiin lauhkeille ilmasto-olosuhteille.Äänitehotaso lämmitystilassa määritettiin standardin EN 12102 mukaisesti EN 14825:n 
mukaisissa olosuhteissa.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on tarjota tietoa ja esitellä Kaisai-merkkisiä lämpöpumppuja. | Koska teknisesti edistynyt tuotantoprosessi edellyttää sen jatkuvaa valvontaa ja 
parantamista, tämän julkaisun sisältämät tiedot voivat muuttua. Kansioon sisältyvät tekniset tiedot ja hinnat voivat muuttua. Ajantasaiset tiedot ovat aina saatavilla osoitteessa 
www.kaisai.com

Malli KHX-09PY1 KHX-14PY3 KHX-16PY3

Lämmitys A7W35 ΔT=5, R.H. 85% 

lämpökapasiteetti (alue) kW 8.90 (3.10 ~ 8.90) 14.95 (5.40 ~ 14.95) 22.00 (8.00 ~ 22.00)

sähköenergian kulutus (alue) kW 1.98 (0.68 ~ 2.10) 3.29 (1.05 ~ 3.85) 4.94 (1.60 ~ 6.90)

COP W/W 4.49 (4.76 ~ 4.23) 4.54 (5.09 ~ 4.53) 4.45 (4.99 ~ 4.44)

Lämmitys A2W55 ΔT=5, R.H. 85%

lämpökapasiteetti (alue) kW 6.52 10.95 16.11

sähköenergian kulutus (alue) kW 2.19 3.65 5.48

COP W/W 2.97 3.00 2.94

Lämmitys A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% 

lämpökapasiteetti (alue) kW 7.18 12.06 17.75

sähköenergian kulutus (alue) kW 1.87 3.11 4.65

COP W/W 3.84 3.88 3.82

Jäähdytys A35W18 ΔT=5
jäähdytyskapasiteetti (alue) kW 1.20 ~ 5.72 3.60 ~ 10.50 4.20 ~ 15.00

sähköenergian kulutus (alue) kW 0.65  ~ 2.40 1.12 ~ 4.47 1.80 ~ 7.30

ErP

vuodenajan energiatehokkuus ηS 
keski-ilmasto 35°C / 55°C % 205 / 150 202 / 155 201 / 150

vuotuinen energiankulutus 
keski-ilmasto 35°C / 55°C kWh 1970 / 2575 3750 / 4828 5076 / 6672

vuodenajan energiatehokkuusa ηS 
kylmäilmasto 35°C / 55°C

% 170 / 127 168 / 131 154 / 127

vuotuinen energiankulutus 
kylmäilmasto 35°C / 55°C

kWh 3110 / 4019 5913 / 7536 9530 / 10599

Tilojen lämmityksen kausiluonteinen energiate-
hokkuusluokka (keskimääräinen ilmasto)

TWW at 35°C luokka A+++ A+++ A+++

TWW at 55°C luokka A+++ A+++ A+++

SCOP(ilmasto keskimäärin / kylmä)
TWW for  35°C W/W 5.20 / 4.32 5.05 / 4.20 5.03 / 3.85

TWW for  55°C W/W 3.83 / 3.40 3.88 / 3.28 3.75 / 3.18

Virtalähde
jännite / vaiheiden lukumäärä / taajuus V/Ph Hz 230 / 1N / 50 380 ~ 415 / 3N / 50 380 ~ 415 / 3N / 50

suurin käyttövirta A 13.5 10.5 15.8

Hydraulijärjestelmä
nimellinen vesivirtaus m3/h 1.0 1.7 2.9

pumpun nostokorkeus mH2O 7.5 7.5 12.5

Äänitaso
äänitehotaso dB(A) 57 58 62

äänenpainetaso (1m) dB(A) 43 44 47

Ulkoilman lämpötila-alue
jäähdytys °C  -5÷43  -5÷43  -5÷43

lämmitys °C  -25÷43  -25÷43  -25÷43

Lähtevän veden lämpötila-alue
jäähdytys °C  5÷15 5÷15 5÷15

lämmitys °C 9÷75 9÷75 9÷75

Vesiliitäntä halkaisija cal G1 G1 G1

Kylmäaine symboli (GWP) / kylmäaineen määrä --- / kg R290(3) / 0.50 R290(3) / 0,85 R290(3) / 1,3

Mitat
yksiköstä (L × K × P) mm 1167×795×407 1287×928×458 1250×1330×540

pakkauksesta (L × K × P) mm 1300×940×485 1420×1080×540 1380×1480×570

Paino netto / pakkauksessa kg 80 160 202 
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