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Spoločnosť ECO Technologies s.r.o. bola založená za účelom sprístupnenia               
energeticky nenáročných, kvalitných a overených výrobkov v oblasti chlade-
nia, vetrania, vykurovania a odvlhčovania v naozaj zaujímavých cenách a to 
nielen pre profesionálov z oboru, ale aj pre bežných zákazníkov. 

Cieľom našej spoločnosti je ponúkať produkty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu 
komfortu užívateľov a navyše im zabezpečia úsporu financií a dlhodobú spo-
kojnosť.

V našej ponuke nájdete tepelné čerpadlá od popredných výrobcov ako:

Spoločnosť Daikin je popredný svetový výrobca zariadení HVAC (vykurovanie,                    
vetranie, klimatizácia), vrátane tepelných čerpadiel. Spoločnosť poskytuje                                    
inovatívne riešenia riadenia vnútornej klímy v špičkovej kvalite, aby splnila meniace 
sa potreby rezidenčných, komerčných aj priemyselných zákazníkov.

Daikin Altherma LT sa stala prvým tepelným čerpadlom, oceneným Európskou 
ekoznačkou (European Ecolabel). Tá označuje výrobky a služby s vynikajúcimi 
vlastnosťami v oblasti vplyvu na životné prostredie. 

Spoločnost Panasonic, ktorá má celosvetovú pôsobnosť, poskytuje špičkové výrob-
ky prekonávajúce hranice. Spoločnosť je lídrom vo výrobe kompresorov, celkovo ich 
vyrobila už viac než 200 miliónov a jej výrobky se vyrábajú v 294 závodoch po celom 
svete. 

Vďaka 30 ročným skúsenostiam s predajom do viac ako 120 krajín sveta, patrí Pa-
nasonic k popredným výrobcom aj v oblasti vykurovania a chladenia. S rozmani-
tou výrobnou sieťou a vybavením pre výskum a vývoj, je táto spoločnosť schopná 
dodávať inovatívne výrobky obsahujúce najmodernejšie technológie, ktoré určujú 
štandard pre klimatizačné zariadenia na celom svete.
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+ Vysoké účinnosti
+ Vysoké vykurovacie výkony
+ Inverterové kompresory s vysokým

regulačným rozsahom
+ Limitované elektrické príkony prídavných 

komponentov

+ Tendencia trhu s nehnuteľnosťami v Európe
smeruje k menším tepelným záťažiam

+ Možnosť pripojenia všetkých typov vykurovacích 
telies

+ Vhodné pre všetky klimatické 
pásma

+ Jednoduchá a rýchlejšia montáž
+ Minimálny inštalačný priestor
+ Najlepšie riešenie na ohrev teplej pitnej vody
+ Kompaktné prevedenie

+ Rýchle a jednoduché spustenie do prevádzky
+ Funkcia regulácie teploty v miestnosti
+ Jednoduché a intuitívne 
    ovládanie

Najlepšie sezónne účinnosti, 
poskytujúce najvyššie úspory 

prevádzkových nákladov a emisií CO₂

Dokonale vhodné pre nové budovy, 
aj pre nízkoenergetické domy

Integrovaná vnútorná jednotka: 
najlepšie riešenie na prípravu teplej pitnej 

vody, pre montážnu firmu aj zákazníka

Nové užívateľské rozhranie: 
vysoká funkčnosť, jednoduché ovládanie

VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

*Platí pre objednávky do 31.12.2014! 
Viac informácií na predajni alebo na telefónnom čísle 0908 455 369.
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VYBERÁME NAJPREDÁVANEJŠÍ MODEL - KIT-WC09F3E8 (9kW)

PANASONIC AQUAREA

Vykurovací výkon pri +7°C, voda 35°C 9,0 kW

Vykurovací výkon pri -7°C, voda 35 °C 9,0 kW

Vykurovací výkon pri +2°C, voda 35°C 9,0 kW

Hlučnosť vonkajšej jednotky v 1m 49 dB(A)

Minimálna vonkajšia teplota pre vykurovanie -20 °C

COP pri +7 °C s teplotou vykurovacej vody 35 °C 4,84

COP pri -7°C s teplotou vykurovacej vody 35 °C 2,85

Maximálna teplota vody na výstupe 55 °C

COP pri +2°C s teplotou vykurovacej vody 35 °C 3,59

Chladiaci výkon pri 35 °C, voda  7 °C 7,0 kW

Elektrické napájanie 3f~400V

- modelová rada SDC (hydrobox + vonkajšia jednotka)
- ideálne riešenie pre stavby s podlahovým vykurovaním
- v základnom vyhotovení aj s možnosťou chladenia
- vysoká účinnosť COP
- ovládanie cez smartfón alebo tablet pomocou IntesisHome (voliteľné)
- zabudovaná expanzná nádoba
- extrémne spoľahlivé kompresory PANASONIC

+ Vysoká účinnosť vykurovania
+ Ekologické chladivo R410A
+ Zabudovaná záložná špirála (elektrokotol)
+ Obehové čerpadlo v energetickej triede A
+ Možnosť pripojenia solárnych panelov a zásobníka na TÚV
+ 5-ročná záruka na kompresor
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RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

ENERGETICKÁ AJ EKOLOGICKÁ ÚČINNOSŤ

O 78% účinnejšie než konvenčný elektrický systém. Maximálne COP je 4,84 pre        
model 9kW. Vysokoúčinný kompresor PANASONIC a obehové čerpadlo v energe-
tickej triede A.  

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Jednoduché ovládanie na vnútornej jednotke. Zabudovaná ekvitermická regulácia. 
Užívateľsky prijateľné programovanie ovládacieho panela. 

SERVIS A ÚDRŽBA

Ľahko prístupný manometer pre jednoduchú kontrolu tlaku vody. Jednoduché        
otvorenie hydraulického modulu aj vonkajšej jednotky.

KOMFORT

Rozšírené funkcie ovládača: 
režim dovolenka, prehľad spotreby energie, automatický režim (vykurovanie/            
chladenie), nastavenie otáčok obehového čerpadla (7 výkonových stupňov), režim 
sušenia podlahy



ECO TECHNOLOGIES s.r.o.

6

VYBERÁME MODEL - ERLQ008CV3+EHVH08S26C9W (7,4kW)

DAIKIN ALTHERMA

Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma LT + stojatá vnútorná jednotka 
(hydrobox) so zabudovaným zásobníkom na TÚV v objeme 180l pre aplikácie len 
na vykurovanie. Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi. 
Zabudovaná 3kW záložná špirála.

+ Úspora prevádzkových nákladov, udržiavanie optimálneho komfortu
+ Vhodné najmä pre novostavby a nízkoenergetické domy
+ Kompaktné riešenie s ohrevom teplej vody
+ Intuitívne a jednoduché ovládanie
+ Elegantný a moderný dizajn
+ 3-ročná záruka

Vykurovací výkon pri +7°C, voda 35°C 7,4 kW

Hlučnosť vonkajšej jednotky v 1m 49 dB(A)

Vykurovací výkon pri +2°C, voda 35°C 5,8 kW

Minimálna vonkajšia teplota pre vykurovanie -25°C

COP pri +7 °C s teplotou vykurovacej vody 35 °C 4,45

Maximálna teplota vody na výstupe 55°C

Elektrické napájanie 3f~400V

COP pri +2°C s teplotou vykurovacej vody 35 °C 3,53

Možnosť chladenia nie
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RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Súčasťou dodávky jednotky je nerezový zásobník na teplú pitnú vodu. 
Prepojenia medzi modulom tepelného čerpadla a zásobníkom teplej vody pri-
pravené vo výrobe. Súčasťou dodávky sú aj hydraulické komponenty. 
Menšia montážna plocha. Požadovaná inštalačná výška menej než 2m.

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ SPUSTENIE DO PREVÁDZKY

Sprievodca rýchlou konfiguráciou pomôže inštalatérovi pri spustení do prevádzky.
Navigácia s ponukami pomáha vylepšiť základné parametre. Parametre je možné 
uložiť alebo nahrať z počítača. Testovací režim na postupnú aktiváciu všetkých pre-
pojených komponentov. Funkcia automatického vysúšania podlahového betónu.

FUNKCIA REGULÁCIE TEPLOTY V MIESTNOSTI

Samostatné užívateľské rozhranie je vybavené teplotným snímačom, ktorý je možné 
priamo použiť ako priestorový termostat, čím sa dosiahnu stabilnejšie teploty                          
v miestnosti a zvýši sa účinnosť a prevádzková životnosť.

JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Veľký grafický displej ponúka intuitívne a samovysvetľujúce menu. Poskytuje               
doplnkové informácie, ako je spotreba energie a výkon systému.
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