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Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Eco
› 3,9 COP
Tepelné čerpadlo Tweetop EcoHeatPro dodáva až 3,9krát viac tepelnej
energie ako spotrebováva elektriny, čo znamená, že v porovnaní
s elekrickým ohrievačom vody spotrebováva o 80 % menej energie.
› Viac ako 3,5krát lacnejšie ako plynový ohrievač vody
› Viac ako 4krát lacnejšie ako elektrické ohrievače vody

Energetická trieda
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› Ohrev teplej úžitkovej vody
› Podpora klimatizácie
› Podpora ventilácie
› Odstraňovanie vlhkosti z miestností

LACNEJŠIE AKO
SOLÁRNY SYSTÉM

› Spolupráca s fotovoltaickými článkami
Čerpadlo prioritne využíva prúd vyrobený fotovoltaickými článkami
› Anti-legionella
Periodicky sa voda v zásobníku automaticky zohreje na teplotu
ochrany proti rozvoju baktérií.
› Režimy práce AUTO, ECO a HYBRID
Úspornosť nikdy neznižuje komfort.
› Objem prispôsobený potrebám
Neobmedzujte sa pri voľbe objemu zásobníka čerpadla, zvoľte si
model najlepšie vyhovujúci vašim potrebám.
› Veľmi tichý chod

Výhody
Jednoduchosť

najlacnejšia teplá voda
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v kúpeľni a v kuchyni

› Elektrické vykurovacie teleso
Zaisťuje podporu pri veľmi nízkych teplotách nasávaného vzduchu.
› Riešenia pre klímu na Slovensku
Čerpadlo pracuje pri teplotách v rozsahu -7 °C až 45 °C
› Ventilačné kanály s priemerom 150 mm
› Jednoduchá montáž
Montáž nevyžaduje vykonávanie zemných prác.

› Obmedzenie emisie skleníkových plynov
Vysoká efektivita šetrí nielen vašu peňaženku, ale tiež životné
prostredie v globálnom meradle
› Univerzálnosť
Čerpadlo je vhodné pre rodinné domy, byty, chalupy, malé
podnikateľské objekty.
› Dodatočná hadovitá trubica
1,5m² dodatočnej, zabudovanej hadovitej trubice umožňuje pripojenie
ľubovoľného ďalšieho zdroja tepla.

Ergonómia

365 dní v roku

› Ovládanie dotykovým displejom
Tepelné čerpadlo Tweetop EcoHeat je vybavené dotykovým displejom
a prehľadným menu s veľkými ikonami, vďaka čomu je možné čerpadlo
ľahko ovládať a sledovať jeho pracovné parametre.

Tepelné čerpadlo Tweetop EcoHeatPro využíva dostupný vzduch
k ohrevu teplej úžitkovej vody. Odoberá tepelnú energiu zo vzduchu
a prostredníctvom termodynamickej sústavy ju posiela vode
v zásobníku.

Víťaz súťaže

bez zemných prác
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[VYKUROVANIE EXTRA] tepelné čerpadlá

Ventilácia miestností

Chladenie miestností

Odstraňovanie vlhkosti z miestností

Odvod vzduchu z miestností alebo
zvonku, prívod do miestností.

Odvod vzduchu z miestností, prívod
do miestností alebo von.

Odvod a prívod vzduchu do rovnakej
miestnosti.

600

4 funkcie

* Platí pre TČ so smaltovaným zásobníkom

Zlatá medaila Medzinárodných
poznaňských trhov

600 mm
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tepelné čerpadlá [VYKUROVANIE EXTRA]
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