Heliotherm

system przygotowania
ciepłej wody użytkowej
Krystalicznie czysta woda
Czy higiena i czystości jest dla Państwa szczególnie ważna? Jeśli tak to
system FRESH firmy Heliotherm jest idealny dla Państwa rodziny. W ciągu
kilku sekund ogrzewa świeżą i czystą wodę bez ryzyka powstania w niej
bakterii Legionella. Ciesz się bezpiecznym i komfortowym rozwiązaniem
w Twoim domu.

Higieniczne i bardzo wydajne
Obieg świeżej wody jest oddzielony od systemu grzewczego. Aby uniknąć
ryzyka zanieczyszczenia wody bakteriami Legionella woda jest podgrzewana
do temperatury max. 47 °C. Dzieki temu nie będzie powstawał osad z
kamienia kotłowego i nie będzie on zanieczyszczał wody. Przygotowywania
ciepłej wody następuje bez żadnych pomocniczych grzałek ponieważ jest
ona ogrzewana z urządzenia o najwyższej wydajności. Ten system jest
doskonale dopasowany i zoptymalizowany z pompami ciepła Heliotherm a
dzięki wydłuża się żywotność pompy ciepła

Zalety systemu „w pigułce”
Nie wymaga elektrycznego podgrzewu
– bez ukrytych kosztów.
Eliminacja bakterii Legionella.
Immer frisches Wasser, da keine Lagerung erfolgt.
Zawsze świeża woda, bez magazynowania.
Wysoka jakość gwarantuje długą żywotność urządzenia.
Możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi.
Niskie koszty eksploatacyjne dzięki optymalnej hydraulice.
Pełne zaspokojenie potrzeb C.W.U. dla rodziny.
Oszczędność energii i bezobsługowe działanie.
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heliotherM system przygotowania ciepłej wody użytkowej
SPEICHER
Fassungsvermögen
Wymiary w cm (H x L)
Frischwassersystem
Rippenrohrregister ZH-SR023
Rippenrohrregister ZH-SR024

ZH-S4101

ZH-S5101

ZH-S9101

ZH-S5102*

ZH-S9102*

400 l

500 l

850 l

500 l

850 l
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194 x 94

ZH-FWS01
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* mit Solarflansch

Wysoki współczynnik efektywność.
Pompy ciepła Heliotherm uzyskały najwyższe możliwe oceny przyznawane przez niezależne jednostki
badawcze. Dzięki uzyskanym atestom i aprobatom pompy ciepłą Heliotherm uzyskały znaki najwyższej
klasy energetycznej. Dzięki temu ten Tyrolski producent pomp ciepła osiągnął status lidera w zakresie
efektywności urządzeń i uzyskał międzynarodowy certyfikat za jakość i liczne patenty technologiczne.
Najniższe koszty eksploatacji z maksymalna świadomości ekologicznej na którą można liczyć.

Eksperci i partnerzy Heliotherm gwarancją do doskonałości.

Twój niezawodny Heliotherm Expert Partner.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla zmian technicznych, zmian w projekcie, błędy w składzie i druku. Data 01.03.2011

Nasi klienci mogą liczyć na najlepszych fachowców z branży pomp ciepła, którzy oferują kompleksowej
usługi! Certyfikowani eksperci i specjaliści zapewnią Państwu: doradztwo, projektowanie, montaż
i serwis instalacji! Od ogrzewania podłogowego do systemu pompy ciepła - od kontroli regulacji
do technologi urządzeń chłodniczych, od planowania i systemu do kompletnej instalacji. Najlepsze
produkty i kompetentny partner na którym można polegać!

