SYSTEM
ŚWIEŻEJ WODY
HELIOTHERM
Krystaliczna czystość
Higiena i czystość są dla Ciebie szczególnie ważne? Dla nas także. System
świeżej wody stosowany do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest
idealny dla osób o dużych wymaganiach. W ciągu kilku sekund świeża
woda podgrzewana jest w locie i tym samym gwarantuje brak legionelli.
Rozkoszuj się poczuciem bezpieczeństwa w Twoim domu.

Higienicznie bez zarzutu
– doskonała efektywność
System świeżej wody działa na podstawie podgrzewacza przepływowego,
przez co tworzenie się legionelli jest praktycznie wykluczone. Woda zostaje
podgrzana do zalecanej temperatury 47 °C. Kamień się nie wytrąca i nie
obciąża instalacji. Bezobsługowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej
bez elektrycznego dogrzewania z najwyższą efektywnością energetyczną.
Instalacja jest optymalnym uzupełnieniem pompy ciepła Heliotherm,
oszczędza pompę ciepła i gwarantuje długą żywotność systemu.

Twoje korzyści
Brak elektrycznego dogrzewania > brak grzałki > brak ukrytych kosztów.
Hamuje rozwój bakterii i chroni przed legionellą poprzez zastosowanie
podgrzewacza przepływowego.
Zawsze świeża woda (nie jest magazynowana).
Długa żywotność i bezpieczeństwo eksploatacji.
(wysokiej jakości komponenty)
Możliwość podłączenia różnych generatorów ciepła, systemów grzewczych,
termometrów, czujników, solarów etc.
Niskie koszty eksploatacji dzięki optymalnej hydraulice i niskiej
temperaturze magazynowania.
Zapewnia zawsze wystarczającą ilość ciepłej wody dla całej rodziny.
Energooszczędna i bezobsługowa eksploatacja.
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SYSTEM ŚWIEŻEJ WODY HELIOTHERM
ZBIORNIK
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Wymiary w cm (wys. × szer.)
System świeżej wody
Karbowana wężownica ZH-SR023
Karbowana wężownica ZH-SR024

-
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* z kołnierzem solarnym

Wzorowa efektywność.
Instalacje Heliotherm odznaczone są najwyższą klasą efektywności energetycznej.
Międzynarodowy znak jakości potwierdzający sprawdzoną jakość oraz liczne patenty firmy Heliotherm
potwierdzają, że tyrolski producent pomp ciepła wzorowo spełnia wymagania w zakresie efektywności.
Najniższe koszty eksploatacji oraz najlepsza ochrona środowiska to w tym przypadku sprawy
oczywiste.

Wykorzystać najwyższe dotacje.
Ze względu na wysokie współczynniki efektywności możliwe jest wykorzystanie najwyższych dotacji
państwowych. Twój Partner Heliotherm chętnie udzieli informacji na temat indywidualnych możliwości
uzyskania dotacji w Twoim regionie.

Partner Heliotherm.
Twoja gwarancja pierwszorzędności.

CRYSPOL
ul. Licealna 6
65-417 Zielona Góra
tel./fax : 0 68 452 94 52
Krzysztof Wołczyński
509 360 301
Twój Partner Heliotherm.

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych oraz błedów . Stan na dzień 12.09.2012.

Zaoferować wszystko z jednego źródła i w jednym miejscu to filozofia serwisu Heliotherm.
Doradztwo, planowanie, montaż, uruchomienie oraz serwis wykonywany jest wyłącznie przez
wybranych i przeszkolonych Partnerów Heliotherm. W ten sposób gwarantujemy najlepsze osiągnięcia
dla najlepszych produktów.

