Tepelná čerpadla vzduch – voda

Indoor Split

NOVÁ KONCEPCE TEPELNÝCH
ČERPADEL PRO VNITŘNÍ INSTALACI

1.

cena

Tepelná čerpadla EasyMaster a BoxAir Inverter
Split (Combi) jsou ve standardním provedení dělené konstrukce s umístěním výparníku vně objektu.
V provedení Indoor Split jsou venkovní jednotky
nahrazeny jiným typem výparníků, určených pro
vnitřní instalaci. Výparníky jsou napojeny na sací
a výfukový vzduchovod, pomocí kterého je venkovní vzduch přiváděn a odváděn z technické
místnosti prostupem ve stěně objektu. Dělená konstrukce tepelného čerpadla umožňuje snadnou
manipulaci a flexibilitu prostorového uspořádání
strojovny. Na rozdíl od běžně používaných vnitřních monobloků má provedení Indoor Split malé
nároky na prostor strojovny a lépe se přizpůsobí
její dispozici. Výparník je možné instalovat až do
vzdálenosti až 15m od kompresorové skříně
a obě části tak lze umístit např. v oddělených

prostorech či různých podlažích objektu. Tepelná čerpadla EasyMaster nebo BoxAir Inverter
Split (Combi) v provedení Indoor Split jsou vhodná
pro kaskádní zapojení o výkonech až 500 kW
a umožňují efektivní řešení vytápění velkých objektů a bytových domů, bez nároku na venkovní
prostor. Mimořádnou výhodou tohoto uspořádání
je absolutní eliminace venkovního hluku. Provedení Indoor Split bylo oceněno hlavní cenou
Grand Prix veletrhu For Arch.

IndoorSplit
Modiﬁkace na IndoorSplit
sání / tlak

objednací
číslo

1 x ∅ 400 / 1 x ∅ 400 mm
2 x ∅ 400 / 2 x ∅ 400 mm

1O2645VK
1O6075VK

určeno pro modely

BA22IS - 45IS, BA22ISC - 37ISC
EM60Z a EM75Z
Volitelná výbava pro instalaci

objednací
číslo

cena v Kč
bez DPH

Žaluzie na vnější stranu objektu na výtlak

PER 400 W

1 200,-

Žaluzie na vnější stranu objektu na sání

PRG 400 W

2 400,-

Potrubí s parozábranou 10 bm, ∅ 406 mm

406.010

6 000,-

Kovová objímka k potrubí, 1 ks

OBJ400

200,-

cena
v Kč bez DPH

Rozměry výparníkové jednotky 1O2645VK

664

Vlastnosti
 Dělená konstrukce (split)
 Velmi snadná montáž, tichý provoz
 Pevný rám z eloxovaného hliníkového proﬁlu
 Vzdálenost mezi jednotkami až 15 m
 Účelné využití prostoru ve stísněných strojovnách
 Nenarušuje vnější vzhled budovy
 Absolutní eliminace venkovního hluku

16 300,34 700,-

Rozměry výparníkové jednotky 1O6075VK

