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TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH-VODA

              AKCIA 2016 

ECONOMICKÉ
RIEŠENIA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM



Spoločnosť ECO Technologies, s.r.o. bola založená za účelom sprístupnenia energeticky 
nenáročných, kvalitných a overených výrobkov v oblasti chladenia, 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 spokojnosť.

Naša spoločnosť je certifikovaná a uvedená v zozname oprávnených zhotoviteľov (číslo rozhodnu-
tia 2015/D/033) pre inštaláciu registrovaných tepelných čerpadiel s podporou národného projektu 
Zelená domácnostiam! 

Vďaka tomuto projektu môžu rodinné a bytové domy požiadať o štátnu dotáciu na inštaláciu                 
zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (tep. čerpadla) až do výšky 3700 Eur.

TEPELNÉ ČERPADLÁ 
VZDUCH-VODA
PREČO?

Vysoké sezónne účinnosti, 
vysoké úspory nákladov a emisií CO₂

+ vysoké účinnosti
+ vysoké vykurovacie výkony
+ plynulá regulácia výkonu vďaka kompresorom 
    s technológiou inverter
+ nízke elektrické príkony prídavných 

komponentov

European Certi�ed
Heat Pump Installer

   CERTIFIKOVANÁ INŠTALAČNÁ FIRMA
Spoločnosť ECO Technologies s.r.o. je držiteľom certifikátu “EÚ Certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel” od vzdelávacej komisie EHPA,             
so skúškou vykonanou podľa zákona 309/2009 Z.z. (smernica 2009/28/ES) a pravidiel EHPA zo dňa 10.júna 2015 a platnosťou do 10.júna 2020.



V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE TEPELNÉ ČERPADLÁ OD POPREDNÝCH VÝROBCOV:

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

Daikin Altherma LT sa stala prvým tepelným čerpadlom, 
ktoré bolo ocenené Európskou ekoznačkou (European 
Ecolabel). Tá označuje výrobky a služby s vynikajúcimi 
vlastnosťami vzhľadom k životnému prostrediu. 

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

Viac ako 30 rokov skúseností s predajom do viac ako 
120 krajín sveta je táto spoločnosť jednoznačne jedným                          
z popredných výrobcov v oblasti vykurovania a chladenia. 
S rozmanitou výrobnou sieťou a obrovskými investíciami 
do výskumu a vývoja je spoločnosť Panasonic schopná 
dodávať inovatívne výrobky, obsahujúce najmodernejšie 
technológie, ktoré určujú štandard pre klimatizačné                    
zariadenia po celom svete.

Nové užívateľské rozhranie: 
vysoká funkčnosť, jednoduché používanie

+ rýchle a jednoduché spustenie do prevádzky
+ funkcia regulácie teploty v miestnosti
+ jednoduché a intuitívne ovládanie

Vhodné pre nové stavby
aj nízkoenergetické domy

+ novovybudovaný trh s nehnuteľnosťami v Európe
smeruje k menším tepelným záťažiam

+ možnosť pripojenia všetkých typov vykurovacích telies
+ vhodné pre všetky klimatické pásma

Integrovaný zásobník vo vnútornej jednotke: 
najlepšie riešenie na prípravu teplej vody            
pre montážnu firmu aj zákazníka

+ jednoduchá a rýchlejšia montáž
+ minimálny inštalačný priestor
+ nízke tepelné straty



Vykurovací výkon pri +7°C, výstupná voda 35°C 9 kW
COP pri +7°C s teplotou vykurovacej vody 35°C 4,84
Vykurovací výkon pri +2°C, výstupná voda 35°C 9 kW
COP pri +2°C s teplotou vykurovacej vody 35°C 3,59
Vykurovací výkon pri -7°C, výstupná voda 35°C 9 kW
COP pri -7°C s teplotou vykurovacej vody 35°C 2,85
Hlučnosť vonkajšej jednotky v 1m 49 dB(A)
Chladiaci výkon pri 35°C, voda 7°C 7 kW
Maximálna teplota výstupnej vody 55 °C
Teplotný limit pre vykurovanie -20 °C

VOLITEĽNÉ WiFi
ovládanie cez

     SMARTFÓN ALEBO TABLET

PANASONIC AQUAREA
MODEL 9kW (3f-400V) - KIT-SDC09F3E8

+ vysoká účinnosť a výkon aj pri vonkajšej teplote -7°C
+ ekologické chladivo R410A
+ dostupný režim chladenia
+ zabudované ovládanie na vnútornej jednotke
+ možnosť pripojenia solárnych panelov a zásobníka na TÚV
+ spoľahlivý kompresor PANASONIC s 5 ročnou zárukou



Ďalšie vlastnosti:

   • registrované v projekte Zelená domácnostiam
   • vysoká účinnosť - COP až 4,84 (7°C)
   • všetky potrebné hydraulické prvky v základnom vyhotovení
   • možnosť WiFi ovládania cez smartfón alebo tablet (voliteľné príslušenstvo)
   • obehové čerpadlo PANASONIC v energetickej triede A
   • zabudovaná záložná špirála (3kW)
   • istenie len 16A

ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ ÚČINNOSŤ

O 78% účinnejšie než konvenčný elektrický systém. Maximálne COP až 4,84.    
Vysokoúčinný kompresor PANASONIC a obehové čerpadlo v energetickej triede A. 
Samozrejmosťou je ekologické chladivo R410A.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Jednoduché ovládanie na vnútornej jednotke. Zabudovaná ekvitermická regulácia              
(v závislosti od vonkajšej teploty). Užívateľsky prijateľné programovanie ovládacieho 
panela.

SERVIS A ÚDRŽBA

Voľne prístupný manometer pre jednoduchú kontrolu tlaku vody. Hydraulický modul    
(vnútornú jednotku) aj vonkajšiu jednotku je možné ľahko otvoriť.

KOMFORT

Nové funkcie ovládača: 
Režim dovolenka, prehľad spotreby energie, automatický režim (vyk/chlad), možnosť   
nastavenia až 7 rýchlostí obehového čerpadla, režim vysušovania podlahy.

5350 € s DPH*
*možnosť žiadať dotáciu vo výške 3267€



+ vysoká úspora prevádzkových nákladov
+ udržiavanie optimálneho komfortu
+ vhodné hlavne pre novostavby a nízkoenergetické domy
+ kompaktné riešenie už aj s ohrevom teplej vody
+ intuitívne a názorné ovládanie
+ elegantný a moderný dizajn

Vykurovací výkon pri +7°C, výstupná voda 35°C 7,4 kW
COP pri +7°C s teplotou vykurovacej vody 35°C 4,45
Vykurovací výkon pri +2°C, výstupná voda 35°C 5,8 kW
COP pri +2°C s teplotou vykurovacej vody 35°C 3,53
Hlušnosť vonkajšej jednotky v 1m 49 dB(A)
Maximálna teplota výstupnej vody 55°C
Teplotný limit pre vykurovanie -25°C
Možnosť chladenia nie
Zabudovaný nerezový zásobník (objem) 180l

AKCIA!
MONTÁŽ ZDARMA

DO 1.6.2016*

* - viac informácií o montáži zdarma na predajni alebo na telefónnom čísle 0917 733 013

DAIKIN ALTHERMA
MODEL 7,4kW (1f-230V) - ERLQ008CV3+EHVH08S18CB3V



Ďalšie vlastnosti:

   • registrované v projekte Zelená domácnostiam
   • model s vysokou účinnosťou COP až 4,45 (7°C)
   • stojatá vnútorná jednotka so zabudovaným zásobníkom na teplú vodu
   • zabudovaná záložná špirála (3kW)

ZABUDOVANÝ ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU

Súčasťou vnútornej jednotky je vo výrobe prepojený nerezový zásobník na teplú    
vodu, čím sa redukuje potrebná inštalačná plocha. Súčasťou dodávky sú aj hydraulické 
komponenty. Požadovaná inštalačná výška je 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    
odovzdať alebo prevziať z počítača. Ovládač obsahuje testovací režim na postupnú 
aktiváciu všetkých prepojených komponentov, ako aj funkciu 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, zvýši sa účinnosť a prevádzková životnosť.

JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Ovládanie je intuitívne, obsahuje veľký grafický displej a samovysvetľujúce menu.    
Poskytuje aj doplnkové informácie, ako je spotreba energie a výroba tepla systému.

7333 € s DPH*
*možnosť žiadať dotáciu vo výške 2.146€



NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

ECO TECHNOLOGIES S.R.O.

KANCELÁRIA, KOREŠPONDENČNÁ ADRESA A PREVÁDZKA KOŠICE

ECO TECHNOLOGIES, S.R.O.
MOLDAVSKÁ CESTA 43

                          040 11 KOŠICE

0908 455 369
0917 733 013

OBCHOD@ECOTECHNOLOGIES.SK
WWW.ECOTECHNOLOGIES.SK


