www.pzpheating.cz

AKČNÍ SESTAVY

TEPELNÝCH ČERPADEL PZP
HLAVNÍ VÝHODY VYTÁPĚNÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM PZP:
 moderní technologie s vynikajícími energetickými parametry
 jednoduchá instalace
 velmi tichý provoz
 levné a zároveň komfortní vytápění i ohřev vody
 nízká sazba elektřiny 22 hodin denně
 automatický bezobslužný provoz
 nezávislost na monopolních dodavatelích energií
 vysoká úspora a dlouhá životnost zařízení
 servis 24 hodin denně
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AKČNÍ SESTAVY TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA VČETNĚ:





zabudované ekvitermní regulace
kompletního řídicího systému Powerbox
akumulačního zásobníku topné vody (objem 130 litrů)
zásobníkového ohřívače teplé vody (objem 300 litrů)

Sestava s tepelným čerpadlem






elektrokotle 6/9/12 kW
nízkoenergetického oběhového čerpadla
trojcestného přepínacího ventilu se servopohonem
propojovacího vedení v délce 6 metrů

AWX ECONOMIC

A+

Sestava s tepelným čerpadlem AWX 08 ECONOMIC
Typové označení







tepelný výkon 8,1 kW
(při podmínkách A2/W35)
výhodná pořizovací cena
velmi snadná instalace
komfortní regulace v českém jazyce
možnost připojení k internetu

AWX ARCTIC

A+

143 000 CZK

Elektrický rozváděč Powerbox

6 860 CZK

Kompaktní řešení zásobníků WPPK 300/130

5 500 CZK

Oběhové čerpadlo

5 300 CZK

Trojcestný přepínací ventil

2 350 CZK

Propojovací vedení

3 990 CZK

Ceníková cena

206 990 CZK

Bonus PZP

-27 000 CZK

Akční cena

179 990 CZK

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Sestava s tepelným čerpadlem AWX 10 ARCTIC
Typové označení

Cena bez DPH

Tepelné čerpadlo HP 3 AWX 10 ARCTIC








tepelný výkon 9,2 kW
(při podmínkách A2/W35)
efektivní provoz až do -25 °C
celonerezová konstrukce
bez nároků na údržbu
komfortní regulace v českém jazyce
možnost připojení k internetu

39 990 CZK

Elektrokotel

Čerpadlo je plně automatizováno a samo dokáže zabezpečit tepelný komfort na základě změny počasí, rovněž samostatně zabezpečuje ohřev pitné
vody ve spojení se zásobníkem teplé vody při velmi nízkých venkovních
teplotách.

Sestava s tepelným čerpadlem

Cena bez DPH

Tepelné čerpadlo HP 3 AWX 08 ECO

Elektrický rozváděč Powerbox

179 000 CZK
6 860 CZK

Kompaktní řešení zásobníků WPPK 300/130

39 990 CZK

Elektrokotel

5 500 CZK

Oběhové čerpadlo

5 300 CZK

Trojcestný přepínací ventil

2 350 CZK

Propojovací vedení
Ceníková cena

3 990 CZK
242 990 CZK

Bonus PZP

-43 000 CZK

Akční cena

199 990 CZK

Design a prvotřídní vzhled se snoubí s celonerezovou konstrukcí, aby odolaly drsným vlivům venkovního prostředí. Kompresorová část je dokonale zvukově a tepelně izolována pro zajištění tichého chodu a funkčnosti
po dlouhá léta.

Odolné vůči chladnému
venkovnímu prostředí

Sestava s tepelným čerpadlem
A++

AWX PERFORMANCE










tepelný výkon 8,8 kW
(při podmínkách A2/W35)
elektronický expanzní ventil
ultratichý EC ventilátor s možností
automatické regulace výkonu
model PR s funkcí klimatizace
efektivní provoz do -20 °C
výstupní teplota až 60 °C
celonerezová konstrukce
komfortní regulace v českém jazyce
možnost připojení k internetu

Sestava s tepelným čerpadlem AWX 08 PERFORMANCE
Typové označení

Cena bez DPH

Tepelné čerp. HP 3 AWX 08 PERFORMANCE

215 000 CZK

Elektrický rozváděč Powerbox

součástí TČ

Kompaktní řešení zásobníků WPPK 300/130

39 990 CZK

Elektrokotel

5 500 CZK

Oběhové čerpadlo

11 300 CZK

Trojcestný přepínací ventil

5 050 CZK

Propojovací vedení

součástí TČ

Ceníková cena

276 840 CZK

Bonus PZP

-46 850 CZK

Akční cena

229 990 CZK

Kompaktní tepelné čerpadlo AWX PERFORMANCE představuje technicky
nejvyspělejší řešení systému vzduch-voda. Svými vynikajícími technickými
parametry patří ke špičce. Vyznačuje se především vysokým topným faktorem, velmi nízkou hlučností, jednoduchou montáží a nízkými provozními
náklady.

No.1

prémiové
tepelné čerpadlo
pro náročné klienty

AKČNÍ SESTAVY TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ-VODA VČETNĚ:





zabudované ekvitermní regulace
kompletního řídicího systému s přehledným ovládacím panelem
akumulačního zásobníku topné vody (objem 130 litrů)
zásobníkového ohřívače teplé vody (objem 300 litrů)

Sestava s tepelným čerpadlem
A++

 elektrokotle 6/9/12 kW
 zabudovaného vysoce účinného primárního a sekundárního
oběhového čerpadla na stejnosměrný proud
 trojcestného přepínacího ventilu se servopohonem

TERRASMART









tepelný výkon 7,8 kW
(při podmínkách B0/W35)
výhodná pořizovací cena
stabilní topný výkon po celý rok
komfortní, úsporné vytápění a ohřev vody
vysoká výstupní teplota až 65 °C
automatické řízení celého vytápěcího systému
včetně dálkového ovládání
komfortní regulace v českém jazyce
možnost připojení k internetu

Sestava s tepelným čerpadlem TERRASMART
Typové označení

A++

TERRASTAR











tepelný výkon 11,1 kW (při podmínkách B0/W35)
excelentní svým výkonem a výbavou
All-in-one = úspora místa, minimální nároky
na instalaci
stabilní topný výkon po celý rok
komfortní, úsporné vytápění a ohřev vody
vysoká výstupní teplota až 65 °C
model TERRASTAR Plus s pasivním chlazením
automatické řízení celého vytápěcího systému
včetně dálkového ovládání
komfortní regulace v českém jazyce
možnost připojení k internetu

39 990 CZK

Elektrokotel

5 500 CZK

Oběhové čerpadlo – primární

12 900 CZK

Oběhové čerpadlo – sekundární

součástí TČ

Trojcestný přepínací ventil

2 350 CZK

Ceníková cena

195 740 CZK

Bonus PZP

-49 750 CZK

Akční cena

145 990 CZK

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Sestava s tepelným čerpadlem TERRASTAR
Typové označení

Cena bez DPH

Tepelné čerpadlo HP 3 BW 11 E

189 000 CZK

Kompaktní řešení zásobníků WPPK 300/130

39 990 CZK

Elektrokotel

součástí TČ

Oběhové čerpadlo – primární

součástí TČ

Oběhové čerpadlo – sekundární

součástí TČ

Trojcestný přepínací ventil

součástí TČ

Ceníková cena

228 990 CZK

Bonus PZP

-59 000 CZK

Akční cena

169 990 CZK

Tepelná čerpadla TERRASTAR jsou novou generací tepelných čerpadel
zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody v rodinných domech
a budovách různého charakteru. Moderní, elegantně řešené vnitřní jednotky zabírají v domě minimum místa. Vestavěná nízkoenergetická oběhová
čerpadla, pružné hadice pro tlumení chvění a elektrokotel, snižují náklady
na instalaci zařízení.

PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré
tel.: +420 494 664 203, fax: +420 494 629 720, e-mail: info@pzpheating.cz
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz, www.pzpheating.cz

135 000 CZK

Kompaktní řešení zásobníků WPPK 300/130

Kompaktní tepelné čerpadlo TERRASMART je určeno pro komfortní vytápění a ohřev vody v novostavbách i stávajících rodinných domech. Při konstrukci tepelného čerpadla jsme se snažili o co největší jednoduchost,
univerzálnost a nadčasový design. Jeho srdcem je výkonný japonský kompresor Mitsubishi Scroll, který výrazně snižuje spotřebu elektrické energie.

Sestava s tepelným čerpadlem

Cena bez DPH

Tepelné čerpadlo HP 3 BW 07 B
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