PP-005020

Karta produktu / Product Fiche
Pompa ciepła / Heat pump - Spectra

PL - Karta produktu (według Rozporządzenia UE nr 812/2013; 814/2013)
EN - Product Fiche (according to EU Regulation No 812/2013; 814/2013)
1

PL - Nazwa dostawcy
EN - Supplier’s name

2

PL - Identyfikator modelu dostawcy
EN - Supplier’s model identifier

3

PL - Deklarowany profil obciążeń
EN - Declared load profile

4

PL - Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody
EN - Energy efficiency class of the water heating

A+

5

PL - E
 fektywność energetyczna podgrzewania wody
(klimat umiarkowany) [%]
EN - Water heating energy efficiency (temperate climate) [%]

142

6

PL - Roczne zużycie energii elektrycznej pod względem energii
końcowej (klimat umiarkowany) [kWh]
EN - Annual electricity consumption in terms of final energy
consumption (temperate climate) [kWh]

721

7

PL - Ustawienia termostatu i temperatury podgrzewacza
wprowadzanego do obrotu [°C]
EN - Thermostat temperature settings of the marketed
water heater [°C]

55

8

PL - Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [dB]
EN - Indoor sound power level [dB]

56

9

PL - Dzienne zużycie prądu [kWh]
EN - Daily electricity consumption [kWh]

3,361

10

PL - Objętość wody mieszanej przy 40°C [l]
EN - Volume of mixed water at 40°C [l]

243,0

11

PL - Szczególe środki ostrożności, jakie
stosuje się podczas montażu,
instalacji lub konserwacji.
EN - P
 recautions used during
the mounting, installation or
maintenance.

Galmet
09-363100
L

PL - montażu
EN - mounting

PL - N
 ie przechylać urządzenia więcej niż 40° od pionu.
Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
EN - Do not tilt the device by more than 40° from the vertical
position. Adhere to the recommendations provided in the
instruction manual.

PL - instalacji
EN - installation

PL - Instalacja powinna być przeprowadzona przez osobę z
odpowiednimi uprawnieniami.
EN - Installation of the device should be carried out by a
qualified fitter.

PL - konserwacji
EN - maintenance

PL - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
Protokołem z Kioto.
EN - The device contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.

PL - Wszystkie szczegółowe środki ostrożności dotyczące montażu, instalacji,
konserwacji, usuwania i recyklingu są opisane w instrukcji obsługi, należy się
zapoznać i postępować zgodnie z nią.
EN - All detailed precautions for assembly, installation, maintenance, removal and
recycling are described in the operating instructions, read and follow.

Produkujemy w Polsce

www.galmet.com.pl
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