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Z POHODLÍ VAŠEHO OBÝVACÍHO POKOJE, KANCELÁŘE NEBO 
Z PLÁŽE
Vracíte se dnes z práce domů dřív? Určitě nechcete přijít 

do studeného bytu. Inovativní regulace prostřednictvím 

cloudu vám umožňuje měnit nastavení vašeho tepelného 

čerpadla pomocí počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. 

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se naučíte ovládat 

velmi rychle. Aby byl celý proces ještě jednodušší, jsou tepelná 

čerpadla vybavena vestavěnou dotykovou obrazovkou se 

stejným uživatelským rozhraním. 

• Požadovaná teplota může být nastavena 

  na základě pokojové nebo venkovní teploty.

• Nastavte denní a noční topný interval pro 

  jeden, dva nebo tři topné cykly.

• Kontrolujte spotřebu a udržujte své tepelné 

  čerpadlo: online rozhraní Vám umožňuje  

  zobrazit všechna nastavení a časové intervaly, 

  aktuální stav, teploty, historii událostí atd.

• Vyberte si z různých jazyků včetně češtiny.           

• Využijte programy „párty“, „eko“ nebo „dovolená“.



• Ovladatelné přes webový prohlížeč v

  téměř všech operačních systémech jako jsou 

  Microsoft Windows, Android, iOS a další. Nepotřebujete 

  ani nainstalovat aplikaci do počítače nebo chytrého 

  telefonu.

• Přístup k mobilní verzi pomocí ikony na ploše.

• Vzhled rozhraní se automaticky přizpůsobí zařízení, 

  na kterém je používáno.

• Ergonomie rozhraní je přizpůsobena pro 

  dotykové obrazovky.

Postaráme se o vaše naprosté pohodlí. Ovládejte tepelné čerpadlo z pohodlí své kanceláře, automobilu 
nebo i z dovolené, a to jednoduše přes internet.

OVLÁDÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PŘES INTERNET

VESTAVĚNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Časy složitých operací k nastavení jednoduchého 

termostatu jsou konečně pryč. Ovládání tepelného 

čerpadla je stejně jednoduché jako ovládání zařízení 

pomocí chytrého telefonu. Design a funkčnost rozhraní 

jsou prakticky identické, zatímco díky přehledným 

grafickým prvkům na barevném LCD displeji je 

nastavování termostatu hrou. 

PŘEJMENUJTE SVŮJ 
TOPNÝ OKRUH

VÁŠ ČAS JE PRO NÁS 
DŮLEŽITÝ

RESPONZIVNÍ

Je určitě snazší pamatovat si 
„přízemí“ než „topný okruh 2“.

Přímý přístup k 
nejdůležitějším funkcím 
domovské obrazovky.

Vzhled uživatelského 
rozhraní se automaticky 
přizpůsobí zařízení, na 
kterém je používáno.

MAXIMÁLNĚ SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



VENKOVNÍ JEDNOTKY 

TICHÝ PROVOZ

NOVÝ VENTILÁTOR A CHLADIVOVÝ OKRUH 
KOMPRESORU UMOŽŇUJÍ O 10 dB TIŠŠÍ CHOD.

KOMPAKTNÍ DESIGN

  
Naše zařízení dosahují nejvyšších energetických tříd. 

Při vytápění dosahuje účinnosti třídy A +++ (35 °C) a 

účinnosti ohřevu užitkové vody třídy A +.

Optimalizované odmrazování a prevence hromadění ledu: 

- inovovaná konstrukce kondenzační vany, plynulejší 

  a rychlejší  odtok vody

- optimalizované řízení odmrazování

-  zdokonalený výměník tepla, který díky své velikosti     

zabraňuje tvorbě ledu

Šepot 12 dB

Čítárna 40 dB

Rozhovor 60 dB

Vysavač 80 dB

Sanitka 120 dB

Tichý chod není na úkor ztráty topného výkonu, protože 

naše venkovní jednotky jsou mezi svými konkurenty 

nejvýkonnější.             

Úspora prostoru je jistě jednou z největších výhod všech 

našich produktů. Jednotky zabírají podstatně méně prostoru 

než konkurenční jednotky. Pro provoz našich zařízení je tedy 

potřeba mnohem menší prostor.

 VENKOVNÍ JEDNOTKY

Vybíráme pouze z vynikajících 
venkovních jednotek, které odolají 
i těm nejnáročnějším klimatickým 
podmínkám.

Kotoučová pila 100 dB
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PŘEHLED VENKOVNÍCH JEDNOTEK

• Jednotky Power Inverter pro topení od 8 do 14 kW.

• SCOP: A+++

• SCOP pro TUV: A+

• Vstřikování chladiva umožňuje provoz tepelného 

  čerpadla při teplotách až do - 28o C.

• Díky pokrokové technologii vstřikování chladiva 

  Flash Injection je možný 100% tepelný výkon až do -15 ° C. 

• Vysoká teplota vody na výstupu: 60 ° C při -7 ° C.

• Velmi tichá venkovní jednotka.
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Venkovní te
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Zubadan

Zvolte si venkovní jednotku

Řada Zubadan dosahuje vysokého topného výkonu i při velmi 
nízkých venkovních teplotách, a proto je pravděpodobně jedna z 
nejvýkonějších venkovních jednotek na trhu.

Power In
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r

Jednotka ZUBADAN

Okruh vstřikování

Vnitřní výměník tepla Akumulátor

Tok chladiva

Vnější výměník tepla

Vstřikovací kompresor 
(vstřikovací port)

Výměník tepla

Zubadan je jednou z nejúčinnějších venkovních jednotek dostupná na trhu. Jednotka dosahuje vysokého topného 

výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách.

Vynikající topné vlastnosti jednotek ZUBADAN jsou zajištěny technologií efektivní cirkulace plynu Flash Injection, 

která je výsledkem výzkumu týmu odborníků. Unikátní technologie „Flash Injection“ zefektivňuje díky dvěma 

okruhům pracovní rozsah chladiva. Tato technologie zajišťuje vysokou účinnost zařízení i v nejchladnějších oblastech.



PŘEHLED VENKOVNÍCH JEDNOTEK

Jednotka Power Inverter S

Jednotka Power Inverter

Dostupné i ve variantě pro chlazení 

• Jednotky Power Inverter pro topení od  8 do 12 kW.

• SCOP: A+++

• SCOP pro TUV: A+

• Vytápění při teplotách až do -25 ° C.

• Vysoké výstupní teploty vody: až 60 ° C při -7 ° C a dokonce 55 ° C 

při -15 ° C.

• Pokroková technologie Power Inverter  s přídavným 

podchlazovačem chladiva R32.

• Tepelný výměník nadprůměrných rozměrů má  vliv na levnější 

provoz zařízení díky v    vysokému topnému faktoru.

• Provoz venkovní jednotky je extrémně tichý.

Velmi kvalitní venkovní jednotka s power invertorem zachovává plný 

topný výkon při vnějších teplotách 

do  -7° C. Ztrácí pouze 20% topného výkonu při vnějších teplotách 

až do -15 °C. To je vynikající výkon ve srovnání s jinými tepelnými 

čerpadly.

• Jednotky Power Inverter S pro topení a chlazení od 4 do  8 kW.

• SCOP: A+++

• SCOP pro TUV: A+

 • Vytápění při teplotách až do -20 ° C.

• Vysoké výstupní teploty vody: až 60 ° C při 2 ° C a dokonce 55 ° C 

při -10 ° C.

• Pokroková technologie Power Inverter  s přídavným 

podchlazovačem chladiva R32.

• Snížení hlučnosti až o 6 dB při použití chladiva R32.

• Tepelný výměník nadprůměrných rozměrů má  vliv na levnější 

provoz zařízení díky vysokému topnému faktoru.

• Tichý provoz venkovní jednotky.

R32
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VNITŘNÍ JEDNOTKY

ŠPIČKOVÉ KOMPONENTY

Naše tepelná čerpadla byla pečlivě navržena a 

sestavena z komponentů nejlepších světových 

výrobců. Jednotlivé komponenty jsou vyráběny 

v prověřených výrobních zařízeních vysoce 

kvalifikovaným personálem.  

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
V případě extrémně nízkých 
venkovních teplot nebo 
výpadku zajišťuje třístupňový 
elektrický ohřívač, který je 
standardně zabudován v zařízení, 
bezproblémový průběh vytápění.

OBĚHOVÉ ČERPADLO
výkonné oběhové čerpadlo s 
energetickou třídou A zajišťuje 
spolehlivý a stabilní výkon celého 
topného systému s minimálními 
energetickými ztrátami.

REGULÁTOR 
Regulátor s inteligentní regulací 
zajišťuje, že jak tepelné čerpadlo, 
tak i celý topný systém fungují 
optimálně a přizpůsobují svůj 
výkon venkovní a vnitřní teplotě.

NÁDRŽ NA OHŘEV VODY
Modely řady Duo a Trio mají 
zabudovanou vakuovou 
smaltovanou nádrž na ohřev 
vody pro domácnost s velkým 
výměníkem tepla, který zajišťuje 
rychlý a efektivní ohřev užitkové 
vody a díky tepelné izolaci 
snižuje tepelné ztráty. Dodává 
se také s revizním otvorem pro 
jednoduché čištění a dlouhou 
životnost.

VÝMĚNÍK TEPLA
Optimalizovaný výměník tepla 
zajišťuje mimořádně efektivní 
výkon tepelného čerpadla.

K venkovní jednotce vyberte optimální vnitřní jednotku



VNITŘNÍ JEDNOTKY VE VERZI MONO

Verze MONO umožňuje vytápění a ohřev vody ve 

stávajícím zásobníku teplé vody. Je dostupných mnoho 

verzí pro vysoké i nízké teploty, které mohou být 

napojeny na radiátory, podlahové topení, stěnové nebo 

stropní vytápění v budovách různých velikostí a míry 

izolace. 

BEZ ZÁSOBNÍKU NA TEPLOU VODU

S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM NA TEPLOU VODU

DUO 200 TRIO 300
• vytápění

• ohřev teplé vody v zásobníku teplé vody 

  o objemu 200 litrů     

• vytápění

• ohřev teplé vody v zásobníku teplé vody 

  o objemu 300 litrů     

• Tepelná čerpadla určená pro vytápění bez 

  vestavěné nádrže na vodu. 

• Nástěnná verze vnitřní jednotky pro větší 

  úsporu místa. 

• Komfrotní vytápění a ohřev vody ve 

  stávajícím zásobníku na vodu. 



PRO VYTÁPĚNÍ VĚTŠÍCH PROSTOR S 
JEDNOU VNITŘNÍ JEDNOTKOU A AŽ 
ČTYŘMI VENKOVNÍMI JEDNOTKAMI.

KASKÁDA AŽ
 4 VENKOVNÍCH 
JEDNOTEK

Jednotky mohou být zapojeny do kaskády. 

Narozdíl od většiny tepelných čerpadel na trhu 

vyžadují pouze jednu vnitřní jednotku s regulací. 

VNITŘNÍ JEDNOTKY VE VERZI DUO A TRIO

MOŽNOST VYBAVIT 
KASKÁDU

ELE. OHŘEVEM 
AŽ 36 kW

• vytápění

• ohřev teplé vody v zásobníku teplé vody 

  o objemu 300 litrů     
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