
Tepelné čerpadlá
vzduch-voda

Vyššia efektivita

Tichšia prevádzka

3-fázové prevedenie 
aj pri 8,0 kW jednotkách

Vylepšená elektronika a
regulácia

Jednotka má nový dizajn a konštrukciu, ktorá výrazne znižuje hlučnosť a vibrácie (až o 10 dB) a má 
zvýšenú energetickú efektivitu. Ideálna aj pre rodinné domy v hustej zástavbe. Označujú sa na konci 
názvu ako VAA (230V napájanie) alebo YAA (400V napájanie). Podľa spôsobu technológie sa 
rozdeľujú na Eco Inverter,  Power Inverter a Zubadan. Jednotky sa vyrábajú s chladivom R32 aj 
R410A.

VONKAJŠIA JEDNOTKA

Kompaktné rozmery pre 
všetky výkonové rady

Možnosť zapojenia do kaskády

až 75-80% energie získava
zo vzduchu

cca 20-25% energie z elektrickej
siete, na chod čerpadla

prívod / voda

vratná voda

vnútorná teplota
21°C

Vonkajšia jednotka

Vnútorný
hydromodul

energie je vonkajší vzduch, z ktorého dokáže tepelné čerpadlo využívať 

do vody, odkiaľ je následne používaná pre vykurovanie a ohrev teplej vody, 

Celý systém sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútorného 
hydromodulu, ktorý sa napája do vykurovacieho systému. Zdrojom

energiu aj pri extrémnych mrazoch. Energia je týmto odovzdávaná zo vzduchu 

prípadne chladenie. Z 1kW dodanej elektrickej energie dokážu vyprodukovať až 
4kW tepla / chladu. Použitie pre rodinné a bytové domy, administratívy, prevádzky, 
kostoly, školy, a pod. 
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Pre malé rodinné domy s nízkou tepelnou 
stratou. Jednotky sú vybavené plynulou 
reguláciou výkonu, takže je k dispozícii vždy 
iba taký výkon, aká je jeho aktuálna 
potreba. Dokáže vykurovať až do 
vonkajšej teploty -20°C. Vyrába vodu s 
teplotou až 60°C.

Eco Inverter

Tepelné čerpadlo s veľkou variabilitou 
použitia. Systémové riešenie celoročného 
vykurovania pre väčšinu regiónov. Funkcia 
vykurovania až do vonkajšej teploty -25°C. 
Pri vonkajšej teplote -15°C poskytuje 
stále 60 -90% z nominálneho výkonu. Je 
vybavená funkciou automatického 
rozmrazovania.

Vhodné pre veľmi chladné regióny. 
Systémové riešenie pre celoročné 
vykurovanie. Jednotky s vysokým výkonom. 
Funkcia vykurovania až do vonkajšej teploty 
-28°C. Do vonkajšej teploty -15°C 
poskytuje stále 100% nominálneho 
výkonu. Je vybavená funkciou 
automatického rozmrazovania.

ZubadanPower Inverter
ECO

Nízka hlučnosť a vibrácie
Novým ventilátorom a taktiež inovatívnym odhlučnením kompresora 
a mechanických častí jednotky sme dokázali výrazne znížiť vibrácie a 
hlučnosť až o 10dB(A) oproti predchádzajúcim modelom. 

Vylepšené gumové 
podloženie
kompresora

Vylepšené vedenie a 
konštrukcia potrubia - 
odstránenie vibrácií a 
rezonancií.

Uloženie kompresora
v samostatnom kryte

Kaskádové riadenie až 6 vonkajších jednotiek
Je možné vyskladať kaskádu až 6 vonkajších jednotiek s celkovým 
výkonom 150kW. Riadiaci modul pre kaskádové riadenie sa nazýva 
PAC-IF071.

Vonkajšie jednotky Hydromodul PAC-IF071

Ponúkame možnosť ovládania našich 
jednotiek cez smartphony a tablety 
prostredníctvom Wi-Fi adaptéra.

Možnosť ovládania cez Wi-Fi adaptér MAC-567IF

až 3400€Dotácia na 
tepelné čerpadlá 

Dotácia na tepelné čerpadlá
Všetky naše tepelné čerpadlá vzduch-voda sú registrované v 
programe na poskytovanie dotácií Zelená domácnostiam. Môžete 
tak získať štátnu dotáciu až do výšky 3400,- Eur v závislosti od 
výkonu vonkajšej jednotky. Viac informácií na našej stránke 
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Eco Inverter

Zubadan Inverter Power Inverter
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VNÚTORNÝ HYDROMODUL

Nové obehové čerpadlá

Adaptívna ekvitermika

Efektívnejší ohrev TUV Optimalizovaná
konštrukcia hydromodulu

Nová generácia vnútorného hydromodulu s označením D prináša viaceré vylepšenia a širší 
výber hydromodulov so vstavaným zásobníkom TUV. Vylepšená je taktiež spotreba a 
energetická efektivita, za čo jednotka vďačí pokročilej regulácii systému. Samozrejmosťou je 
možnosť pripojenia cez Wi-Fi, alebo MODBUS. Rozdeľujú sa podľa toho, či je hydromodul bez 
vstavaného zásobníka TUV, alebo s integrovaným nerezovým zásobníkom. Ďalšia 
možnosť je zvoliť hydromodul iba s funkciou vykurovania, alebo aj s možnosťou chladenia 
(viď technické parametre).

Spolupráca s fotovoltickými
panelmi

Nová vylepšená regulácia

V moduloch Ecodan je zabudovaný 
ultrazvukový prietokomer, ktorý dokáže merať 
vyrobenú energiu do vykurovacieho systému. K 
jednotkám sa dá pripojiť aj výstup z elektromeru 
a tým pádom viete presnú spotrebu elektrickej 
energie. Potom si viete cez ovládač pozrieť 
koľko ste spotrebovali na vykurovanie, koľko na 
ohrev teplej vody resp. na chladenie.

Monitorovanie spotreby energie

Jednoduchý prístup k napojeniu vody
Generácia D prichádza s vynoveným 
umiestnením napájania vodného okruhu. 
Všetky potrubia na napojenie sú umiestnené 
pri sebe. 

Rozšírená ponuka vnútorných hydromodulov
Tento rok sme rozšírili ponuku vynútorných 
hydromodulov so vstavaných zásobníkom 
TUV. Môžete si zvoliť integrovaný nerezový 
zásobník o objeme 170L, 200L a 300L. 
Všetky typu majú možnosť zvoliť aj funkciu 
chladenia.

Integrovaná vanička kondenzátu
Pri vnútorných hydromoduloch s funkciou 
chladenia je štandardne itegrovaná 
vanička na odvod konednzátu. Zo zadnej 
strany jednotky je umiestnený vývod na 
odvedenie kondenzu.

2-zónová regulácia
Ideálne riešenie v prípade ak sú potrebné rôzne teploty pre rôzne miestnosti. Systém dokáže nastaviť a udržiavať dve teploty na výstupe. 
Napríklad regulácia výstupnej teploty 40 ° C pre radiátory v spálni a ďalšia výstupná teplota 30 ° C pre podlahové kúrenie v obývacej izbe. 
Montážny kit pre 2-zónové riadenie má názov PAC-TZ01.

Bezdrôtový ovládač PAR-WT/WR ako termistor

Radiátor

Snímač prietoku

Zmiešavací ventil

Čerpadlo

Riadenie zmiešavania

Vonkajšia jednotka

Čerpadlo

Snímač prietoku
Podlahové vykurovanie

Zmiešavacia nádoba

Hydromodul
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Schéma zapojenia modulu s integrovaným zásobníkom teplej vody
1-zónové riadenie okruhov

Schéma so zapojením modulu a externého zásobníka
2-zónové riadenie okruhov  

1

2

5

EEEE

°C26.5 °C26.5

3 4

6

1

2

3

4 6

5

2 4

1 Vonkajšia jednotka

Hydromodul s integrovaným 
200L zásobníkom TUV

3 Expanzná nádoba

Káblové / bezdrôtové snímanie teploty

Vonkajšia jednotka

Hydromodul 

3-cestný ventil

Bezdrôtové snímanie teploty

Zásobník teplej úžitkovej vody TUV

Anuloid / akumulačná nádoba
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°C26.5

Exteriér Interiér

Exteriér Interiér

5

5 Okruh TUV



Modul s integrovaným zásobníkom teplej vody (200L a 300L)

Označenie: EHST (modul s integrovaným zásobníkom TUV - len vykurovanie)
                  ERST (modul s integrovaným zásobníkom TUV - vykurovanie / chladenie)

Komplexný modul so 
zásobníkom TUV

Integrovaný záložný zdroj,
trojcestný ventil

Kompletná prehľadná 
regulácia

Výhodou tohto riešenia je maximálne jednoduchá montáž. Do modulu sa už len dopojí rozvod vody
a vykurovania. Integrované je riadenie a regulácia, hydraulické komponenty a elektrická špirála 
o výkone 2kW/230V resp. 9kW/400V. 

Modul s možnosťou pripojenia externého zásobníka  

Označenie: EHSD (modul bez zásobníka TUV - len vykurovanie) / 
                  ERSD (modul bez zásobníka TUV - vykurovanie / chladenie)

možnosť pripojenia 
pomocou externého 
3-cestného ventilu

možnosť zvoliť vlastný 
zásobník TUV

Výhodou tohto riešenia je voliteľný zásobník TUV presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Integrované je riadenie a regulácia, hydraulické komponenty a elektrická špirála o výkone 2kW/230V
resp. 9kW/400V. 

Kompletná prehľadná 
regulácia

www.klima.sk  51//



EHSD-YM9D

ERSD-VM2D (aj chladenie)

800x360x530

Typ zariadenia
Vnútorný hydromodul

Rozmery
jednotky
[mm]

Vnútorný hydromodul bez zásobníka TUV

800x360x530

ERSC-VM2D (aj chladenie) 800x360x530

3/400/50

Nápajanie
jednotiek
[~/ V / Hz]

1/230/50

1/230/50

Vyrába až 60°C teplú vodu

Záloha prevádzkových údajov na SD kartuMožnosť zakomponovať do existujúceho vykurovania
Autodiagnostika poruchy Možnosť zvoliť 2 zóny vykurovania
Autoreštart pri výpadku prúdu Integrovaná regulácia systému

Monitorovanie spotreby zariadenia
Vysoká efektivita vďaka inverterovej technológii Ochrana proti zamrznutiu

Možnosť ovládať cez Wi-Fi

Možnosť zvoliť diaľkový ovládač 

EHSE-YM9ED

ERSE-YM9ED (aj chladenie)

950x360x600

950x360x600

3/400/50

3/400/50

Vykurovanie Chladenie

Vnútorný hydromodul s integrovaným nerezovým zásobníkom 
TUV - 200L / 300L

Vyrába až 60°C teplú vodu

Záloha prevádzkových údajov na SD kartuMožnosť zakomponovať do existujúceho vykurovania
Autodiagnostika poruchy Možnosť zvoliť 2 zóny vykurovania
Autoreštart pri výpadku prúdu Integrovaná regulácia systému

Monitorovanie spotreby zariadenia
Vysoká efektivita vďaka inverterovej technológii Ochrana proti zamrznutiu

Možnosť ovládať cez Wi-Fi

Možnosť zvoliť diaľkový ovládač 

4 557,-

3 191,-

Cena
za jednotku

[Eur]

4 248,-

3 166,-

3 482,-

Cena
za jednotku

[Eur]

5 624,-

5 260,-

5 494,-

5 547,-

6 110,-

EHST20D-YM9D 1600x680x595

Typ zariadenia
Vnútorný hydromodul

Rozmery
jednotky
[mm]

EHST20C-YM9D 1600x680x595

2050x680x595

3/400/50

Nápajanie
jednotiek
[~/ V / Hz]

3/400/50

ERST20D-VM2D (aj chlad.)

EHST30D-YM9ED

2050x680x595

1/230/50

3/400/50

Vykurovanie Chladenie

200

Objem
zásobníka
[L]

200

200

300

EHST30C-YM9ED 3/400/50300

1600x680x595

5 547,-2050x680x595ERST30D-VM2ED (aj chlad.) 1/230/50300

5 782,-ERST20C-VM2D (aj chladenie) 1/230/502001600x680x595

EHSC-YM9D 800x360x530 3/400/50 3 482,-

4 557,-

Hydroboxy pre vonkajšie jednotky s výkonom nad 16,0kW
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Vonkajšia jednotka s technológiou Eco Inverter 

2 393,-

Cena
za jednotku

[Eur]

2 581,-

1 727,-SUZ-SWM40VA

SUZ-SWM60VA

4,0/4,5

Typ zariadenia
Vonkajšia jednotka

Vykurovací/
chladiaci výkon*
[kW]

6,0/5,0

SUZ-SWM80VA 7,5/5,4

1/230/50

Nápajanie
jednotiek
[~/ V / Hz]

1/230/50

1/230/50

Rozmery
VxHxŠ
[mm]

Chladivo

R32

*V prípade chladenia je potrebné zvoliť správny vnútorný hydromodul - ERSD,ERST20D, ERST30D (viď tabuľka kompatibility)

840x330x880

840x330x880

840x330x880

ECO

R32

R32
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Vonkajšia jednotka s technológiou Zubadan

4 673,-

Cena
za jednotku

[Eur]

5 204,-

4 305,-

5 511,-

5 624,-

Typ zariadenia
Vonkajšia jednotka

Vykurovací/
chladiaci výkon*
[kW]

PUD-SHWM60VAA

10,0/-

Nápajanie
jednotiek
[~/ V / Hz]

1/230/50

PUD-SHWM80YAA

PUD-SHWM100YAA

12,0/-

3/400/50

3/400/50

Rozmery
VxHxŠ
[mm]

Chladivo

PUD-SHWM120YAA 3/400/50

1020x480x1050

1020x480x1050

1020x480x1050

1020x480x1050

R32

R32

R32

PUHZ-SHW140YHA 3/400/50

PUHZ-SHW230YKA 3/400/50

1350x360x950

1338x370x1050

R410A

R32

R410A

14,0/12,5

23,0/20,0

5 709,-PUD-SHWM140YAA 14,0/- 3/400/50 1020x480x1050

10 214,-

R32

6,0/-

8,0/-
4 197,-PUD-SHWM80VAA 1/230/50 1020x480x1050 R328,0/-

Vonkajšia jednotka s technológiou Power Inverter

2 934,-

Cena
za jednotku

[Eur]

4 229,-

3 096,-

2 914,-

5 095,-

4 047,-

4 909,-

Typ zariadenia
Vonkajšia jednotka

Vykurovací/
chladiaci výkon*
[kW]

PUD-SWM60VAA

10,0/-

Nápajanie
jednotiek
[~/ V / Hz]

1/230/50

PUD-SWM80VAA

PUD-SWM100YAA

12,0/-

1/230/50

3/400/50

Rozmery
VxHxŠ
[mm]

Chladivo

PUD-SWM120YAA 3/400/50

1020x480x1050

1020x480x1050

1020x480x1050

1020x480x1050

R32

R32

R32

PUHZ-SW75YAA 8,0/7,5 3/400/50

PUHZ-SW100YAA

PUHZ-SW120YHA

11,2/10,0 3/400/50

3/400/50

PUHZ-SW160YKA 3/400/50

1020x480x1050

1020x480x1050

1350x360x950

1338x370x1050

R410A

R410A

R410A

PUHZ-SW200YKA 3/400/50 1338x370x1050

R32

R410A

R410A

16,0/12,5

22,0/16,0

25,0/20,0

6 413,-

7 367,-

6,0/-

8,0/-

3 307,-PUD-SWM80YAA 3/400/50 1020x480x1050 R328,0/-

5 127,-PUHZ-SHW112YAA 3/400/50 1020x480x1050 R410A11,2/10,0

*V prípade chladenia je potrebné zvoliť správny vnútorný hydromodul - ERSD,ERST20D, ERST30D (viď tabuľka kompatibility)
Jednotky PUD-SWM sú určené iba na vykurovanie a výrobu TUV

*V prípade chladenia je potrebné zvoliť správny vnútorný hydromodul - ERSD,ERST20D, ERST30D (viď tabuľka kompatibility)
  Jednotky PUD-SHWM sú určené iba na vykurovanie a výrobu TUV

Získajte 5-ročnú záruku na tepelné čerpadlo registráciou na našej stránke www.vykuruj.sk



PRÍSLUŠENSTVO K TEPELNÝM ČERPADLÁM

245,-

Príslušenstvo
Názov

Popis
príslušenstva

Cena
jednotková

[Eur]

33,-

38,-

47,-

56,-

64,-
101,-
101,-

191,-

38,-

Konzola L600

Konzola L700 Nástenná konzola, RAL7044, dĺžka 700mm

Konzola Stojanová

PAC-TH011TK2-E Čidlo TUV pre Ecodan

Nástenná konzola, RAL7044, dĺžka 600mm

Stojanová konzola, RAL7044, výška 300mm

CSC1,5 Výhrevný kábel na odvod kondenzu, 1,5m / 60W /230V

CSC2 Výhrevný kábel na odvod kondenzu, 2m / 80W /230V

CSC3

CSC4 Výhrevný kábel na odvod kondenzu, 4m / 160W /230V

CSC5

Výhrevný kábel na odvod kondenzu, 3m / 120W /230V

Výhrevný kábel na odvod kondenzu, 5m / 200W /230V

PAR-WT50 + PAR-WR051 Bezdrôtový ovládač k tepelnému čerpadlu, tvorí ho sada vysielač + prijímač

MAC-567IF Wi-Fi adaptér. Slúži na ovládanie tepelného čerpadla cez mobil, PC

65,-PAC-TH011-E Čidlo pre zónovú reguláciu, balenie obsahuje 2ks čidiel

1 633,-PAC-TZ01-E kit pre 2-zónovú reguláciu

1 633,-PAC-IF071B-E regulácia pre riadenie kaskády tepelných čerpadiel
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64,-

EHST20D-YM9D

EHST30D-YM9ED

Tabuľka kompatibility vonkajších jednotiek s chladivom R32 s hydromodulmi

SUZ-SWM40 PUD-SWM60 PUD-SWM80 PUD-SWM100 PUD-SWM120

EHSD-YM9D
ERSD-VM2D

ECO

SUZ-SWM60 SUZ-SWM80

EHST20D-YM9D

EHST30D-YM9ED

Tabuľka kompatibility vonkajších jednotiek s chladivom R32 s hydromodulmi

PUD-SHWM60 PUD-SHWM140

EHSD-YM9D

PUD-SHWM80 PUD-SHWM100 PUD-SHWM120

ERST30D-VM2ED

ERST20D-VM2D

EHST20D-YM9D

EHST20C-YM9D

ERST20C-VM2D

EHST30D-YM9ED

EHST30C-YM9ED

Tabuľka kompatibility vonkajších jednotiek s chladivom R410A s hydromodulmi

PUHZ-SW75 PUHZ-SW100 PUHZ-SW120 PUHZ-SW160 PUHZ-SW200 PUHZ-SHW112 PUHZ-SHW230

EHSD-YM9D

ERSC-VM2D

EHSE-YM9ED

ERSE-YM9ED

ERSD-VM2D

ERST20D-VM2D

EHSC-YM9D

R32

R410A

R32

PUHZ-SHW140



Vysokoefektívne vykurovanie a ohrev TUV 
prostredníctvom systému zem-voda 
 

Tepelné 
čerpadlá
zem-voda (voda-voda)

Geodan je so svojimi mnohými funkciami 
pravdepodobne najlepším geotermálnym 
tepelným čerpadlom. Nízka hmotnosť a nízka 
výška uľahčujú inštaláciu. Adaptívne ovládanie 
vrtu, invertorová technológia a WiFi ho robia 
inteligentnejším. Má jednu z najnižších hladín 
hluku na trhu, tichý režim, chladivo R32 a  
energetickú triedu A +++.

Jednotka tepelného čerpadla zem-
voda Geodan dosahuje najvyššiu 
energetickú efektivitu a triedu A+++.

Vysoká energetická efektivita a trieda A+++

Vylepšená kontrola riadenia kompresora
Zredukovaním zmien stavu kompresora (zo 17 na 4 za hodinu) sa 
vylepšila efektivita prevádzky a celková životnosť kompresora.
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Nízka

Vysoká

Čas (min) Čas (min) 120 120

Vysoká Nová jednotka tepelného čerpadla zem-voda Geodan je so svojou 
výškou iba 1750mm ideálna do miestností so snížením stropom, 
kotolní a pod. Kompresorový modul je možné vybrať, čím sa rozdelí 
hmotnosť samotnej jednotky. Samotný kompresorový modul má 
70kg. Ak je modul vybraný, zvyšok jednotky môže byť 
transportovaný horizontálne.

Jednoduchá inštalácia a transport

595mm

1750mm

680mm

Váha modulu: 111kg

Kompresorový
modulu: 70kg
(vyberateľný)

Kompaktná a ľahká jednotka
VxŠxH(mm): 1750x595x680
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Výroba 
TUV

podlahové 
vykurovanie

Radiátory
Zemný vrt



Geodan Mitsubishi Electric je navrhnutý ako vysokoefetkívny a 
ekologický zdroj tepla, ktorý ale dbá aj na nízku hlučnosť. Geodan 
dosahuje hlučnosť iba 42dB(A), čím sa radí k jednotkám s najnižšou 
hlučnosťou na trhu.

Komfortná a tichá prevádzka

Geodansiréna

cirkulár

vysávanie

rozhovor

šepot

Trojitá štruktúra ochrany jednotky proti hluku výborné absorbuje 
vibrácie a hluk vychádzajúci z kompresora.

Protihluková ochrana vo viacerých úrovniach

Na uľahčenie výmeny staršieho geotermálneho tepelného čerpadla 
je Geodan vybavený adaptívnym riadením vrtov. To znamená, že 
Geodan sa automaticky prispôsobuje vašim existujúcim alebo 
novým vrtom, aby sa minimalizovalo riziko zamrznutia vrtu. To sa 
dosahuje znížením maximálnej frekvencie, ak sa teplota blíži riziku 
zamrznutia vo vrte.

Kontrola vrtu

1.ochrana

2.ochrana

3.ochrana

1.ochrana
Box okolo kompresora
(so špeciálnym absorbčným 
povrchom)

2.ochrana
Box okolo kompresorového
modulu 
(so špeciálnym absorbčným 
povrchom)

3.ochrana
Box okolo samotnej jednotky
Geodan
(so špeciálnym absorbčným 
povrchom)

Stabilizačná podložka je 
vyrobená zo špeciálneho 
materiálu, ktorý pohlcuje 
vibrácie kompresora počas 
chodu jednotky.

Absorbcia vibrácií kompresora

Ponúkame možnosť ovládania našich 
jednotiek cez smartphony a tablety 
prostredníctvom Wi-Fi adaptéra.

Možnosť ovládania cez Wi-Fi adaptér MAC-567IF

Cena
za jednotku

[Eur]

9 954,-EHGT17D-YM9ED 2,5-10,0

Typ zariadenia
Geodan

Vykurovací 
výkon
[kW]

3/400/50

Nápajanie
jednotiek
[~/ V / Hz]

Hmotnosť
[kg]

A+++

Sezónna
efektivita
SCOP

181

V záujme rozšírenia možností regulácie 
teploty v miestnosti je možné dom 
rozdeliť do dvoch samostatných 
vykurovacích zón. Znamená to úplne 
individuálnu reguláciu každej zóny. 

2-zónová regulácia

1750x595x680

Rozmery
jednotky
[mm]
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60kW jednotka výrába teplú vodu 
pomocou systému zem-voda (voda-voda)

CRHV - vysokovýkonné
tepelné čerpadlo

technológia priameho vstrekovania chladiva zabezpečuje vysoký vykurovací výkon aj pri nízkych vonkajších teplotách. 
Vďaka tejto technológii a najnovšiemu vysokoefektívnemu kompresoru je možné vyrábať vodu s teplotou až 65°C. 

rovnaká technológia ako vo vonkajších jednotkách ZUBADAN CITY MULTI určených pre chladné regióny. Táto 
V novom vysokovýkonnom tepelnom čerpadle zem-voda (voda-voda) s názvom CRHV je použitá 

Výroba až 65°C teplej vody 

Tepelné čerpadlo zem-vodaPoužitie tepelného čerpadla

Podlahové vykurovanie

Radiátor

Bazén

Výroba 
teplej vody 

Vďaka vysokému výkonu tepelného čerpadla CRHV je jeho použitie 
určené hlavne pre hotely, nemocnice, rezidenčné, či administratívne 
budovy. 

Energia získaná zo zemných zdrojov ako napr. pôda, podzemná 
voda, jazero, rieka, skala, je prostredníctvom tepelného čerpadla 
CRHV so systémom zem-voda  odovzdávaná do vnútorných 

Zdroj elektrickej 
energie

Teplo

Teplo

Zásobník
vody

Získava teplo zo 
zemného zdroja

Teplo

Zdroj tepla

Pôda

Podzemná 
voda

Skala

Rieka, jazero
Funkcia zálohovania / rotácie
V prípade použitia viacerých jednotiek je možné použiť funkciu 
zálohovania jednotiek, alebo rotácie systému s rôznymi 

Cena
za jednotku

[Eur]

34 877,-CRHV-P600YA-HPB 60,0

Typ zariadenia
Vykurovací 
výkon
[kW]

3/400/50

Nápajanie
jednotky
[~/ V / Hz]

Hmotnosť
[kg]

A++

Sezónna
efektivita
SCOP

3951561x780x934

Rozmery
jednotky
[mm]

30-65

Teplota vody
na výstupe
[°C]
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