OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH | VODA

Akčné sety
za atraktívne ceny!

››AKČNÉ SETY HPA-O

››Vysoká účinnosť
vďaka invertorovej
technológii

› HPA-O 8 plus
››Tepelné čerpadlo vzduch | voda
pre vonkajšiu inštaláciu na
vykurovanie a chladenie
››Minimálna hlučnosť, ktorú je
možné vďaka režimu Silentmode
ešte znížiť
››Vysoká účinnosť vďaka
invertorovej technológii

Model

HPA-O 8 plus
238987

Trieda energ. účinnosti, stredná klíma,
W55/W35 max.

A+/A++

Vykurovací výkon pri A2/W35

kW 8,5

Vykurovací faktor pri A2/W35 (EN 14511)
Vykurovací výkon pri A-7/W35 (EN 14511)
Vykurovací faktor pri A-7/W35 (EN 14511)

3,97
kW 7,8
2,92

Hladina akustického výkonu (EN 12102)*

dB(A) 57

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 5 m

dB(A) 35

Teplota vykurovacej vody max.
Výška/šírka/hĺbka
Hmotnosť

°C 60
mm 812/1152/524
kg 91

Trvanie akcie - od 1. 4. do 31. 10. 2018

Upozornenie k triede energetickej účinnosti: Údaje zodpovedajú oficiálnym a od septembra 2015
záväzným požiadavkám pre prístroje na vykurovanie miestností (Nariadenie EU č. 811/2013) na
základe údajov podľa EN 14511 a EN 14825 pre vykurovacie tepelné čerpadlá.

››Akčný set s hydraulickým modulom

››Akčný set s hydraulickým modulom

HSBC 200

HSBB 200 classic

HSBC 200 obsahuje 100 litrovú akumulačnú nádobu
pre vykurovanie a 168 litrový akumulačný zásobník
teplej vody, ekvitermický regulátor, elektrokotol 8,8
kW, obehové čerpadlo a prepínanie vykurovania /
príprava teplej vody. JE MOŽNÉ PLOŠNÉ CHLADENIE.

HSBB 200 classic obsahuje 181 litrový akumulačný zásobník
teplej vody, ekvitermický regulátor, elektrokotol 8,8 kW,
expanznú nádobu vykurovania a prepínanie vykurovania /
príprava teplej vody. NIE JE MOŽNÉ CHLADENIE.

Cena za set s DPH

Cena za set s DPH

Dotácia*

Dotácia*

Konečná cena s DPH

Konečná cena s DPH

8 771,00 €
2 120,10 €

6 650,90 €

* Pre čerpanie dotácie je potrebné spĺňať požiadavky SIEA.
Viac info na www.zelenadomacnostiam.sk
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7 432,60 €
2 120,10 €

5 312,50 €

Váš odborný partner:
Martin Horník
mobil +421 911 940 848
hornik@horniksk.sk

