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•  Výrobce tepelných čerpadel
•  První instalace tepelného čerpadla vzduch-voda s frekvenčním 
    měničem (invertorem) v ČR
•  Zkušenosti s tepelnými čerpadly vzduch–voda 
    s plynulou regulací výkonu již od roku 2007
•  Výrobní a administrativní areál
•  Spolupráce s odborníky v oblasti tepelné techniky a regulace
•  Spolupráce s projektanty vytápění
•  Využívání progresivní technologie Toshiba
•  Vývoj regulačního systému xCC
•  Technická a poprodejní podpora
•  Flexibilita, realizace na klíč
•  Záruka 7 let, možnost prodloužení záruky na kompresor na 12 let
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V České republice jsme jako první instalovali tepelná čerpadla, která mají plynulou re-
gulaci výkonu. Výrazně se díky tomu zjednodušilo a zlevnilo připojení tepelného čerpa-
dla do rodinných domů i velkých objektů. Zmenšili se tím také prostorové nároky na insta-
laci a rozšířili možnosti využití u starších objektů. Použitím regulace xCC se nám podařilo 
spojit požadavky topných systémů s technologickými možnostmi tepelných čerpadel.
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Progresivní metody řízení, které obsahuje řídicí systém xCC, umožnily posunout tepelná 
čerpadla AC Heating ještě dále v oblasti účinnosti. Implementovali jsme postupně nejrůz-
nější funkce, jako je například automatická optimalizace ekvitermních křivek u všech top-
ných okruhů, úsporné řízení cirkulačního čerpadla teplé užitkové vody, multizónové řízení 
umožňující ovládat teplotu v každé místnosti samostatně nebo i podpora optimalizace 
využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou.
Tepelné čerpadlo již dnes není pouze úsporným topným zdrojem. Je-li vybaveno vhodným 
řídicím systémem s rozšířenou funkcionalitou, umožňuje řízení celé topné soustavy i prvků, 
které s tepelným čerpadlem úplně nesouvisí (ovládání žaluzií, řízení závlahy…). Toto propo-
jení systémů a centrální řízení jednotlivých prvků přináší další úspory a uživatelský komfort.

Společnosti KUFI INT s.r.o. zakládá divizi tepelná čerpadla AC Heating, zahájen 
vývoj tepelného čerpadla s plynulou regulací výkonu Convert AW

Instalace prvního tepelného čerpadla s frekvenčním měničem v ČR, instalováno 
více než 80 tepelných čerpadel, standardem je záruka 7 let, která není podmíněná 
servisními prohlídkami

Instalace první kaskády tepelných čerpadel Convert AW, instalace prvního tepel-
ného čerpadla v Rakousku

Rozšíření zázemí, zahájen vývoj regulace xCC, instalace prvního tepelného čerpa-
dla na Slovensku, vznik zastoupení v Irsku, certifikace v programu Zelená úsporám

Využití regulace xCC pro řízení kaskády tepelných čerpadel Convert AW, rozšíření 
regulace xCC i pro instalace v rodinných domech, standardem dálková správa 
a diagnostika přes internet, anglická jazyková mutace regulace xCC

Instalace kaskády tepelných čerpadel Convert AW na bytovém domě, rozšíření 
výkonové řady o třífázové jednotky, výkonová řada 6–28 kW, zahájen vývoj jed-
notky Anaconda AW  –  spojení rekuperační jednotky Nilan s tepelným čerpadlem 
Convert AW

Zahájení projektu nového výrobního a administrativního areálu, v ČR instalováno 
více než 250 tepelných čerpadel Convert AW, na trh uvedena unikátní jednotka 
Anaconda AW

Certifikace podle normy ČSN EN 14511-2:2012, ČSN EN 14511-3:2012 ve Stro-
jírenském zkušebním ústavu, s.p. v Brně, zařazení do programu Nová zelená 
úsporám, instalace na dalších bytových domech, zahájení vývoje součinnosti 
tepelného čerpadla Convert AW s FVE v rámci regulace xCC, dle studie BSRIA 
je společnost KUFI INT, s.r.o. divize AC Heating zařazena mezi první tři největší 
dodavatele tepelných čerpadel vzduch-voda v ČR, počet instalovaných tepelných 
čerpadel Convert AW je více než 300

Instalace prvních tepelných čerpadel Convert AW v Německu a Belgii, němec-
ká a vlámská jazyková mutace regulace xCC, certifikace podle normy ČSN EN 
14511:2014, ČSN EN 14825:2014 ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. v Brně, 
aplikace součinnosti tepelného čerpadla s FVE na bytovém i rodinném domě, 
otevření nového výrobního a administrativního areálu v Letkově 

Certifikace dle normy Eco design, značka kvality Q Label, tepelná čerpadla 
Convert AW jako první registrována v dotačním programu tzv. „kotlíková dotace“, 
upgrade na nejnovější verzi regulačního systému xCC u stávajících zákazníků

•  Výrobce tepelných čerpadel
•  První instalace tepelného čerpadla vzduch-voda s frekvenčním 
    měničem (invertorem) v ČR
•  Zkušenosti s tepelnými čerpadly vzduch–voda 
    s plynulou regulací výkonu již od roku 2007
•  Výrobní a administrativní areál
•  Spolupráce s odborníky v oblasti tepelné techniky a regulace
•  Spolupráce s projektanty vytápění
•  Využívání progresivní technologie Toshiba
•  Vývoj regulačního systému xCC
•  Technická a poprodejní podpora
•  Flexibilita, realizace na klíč
•  Záruka 7 let, možnost prodloužení záruky na kompresor na 12 let
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TEPELNé ČERPADLo 

 REKUPERAČNí JEDNoTKA S INTEgRoVANým 
TEPELNým ČERPADLEm CoNVERT AW

AW

CoNVERT  AW

• Tepelná čerpadla vzduch-voda s plynulou regulací výkonu
• Splitové provedení
• Ucelená výkonová řada Convert AW6 – Convert AW28 kW
• 1fázové i 3fázové provedení
• Dvojitý rotační kompresor Toshiba řízený frekvenčním měničem
• Vysoký topný faktor (CoP) a sezónní topný faktor (SCoP)
• Energetická třída účinnosti A+++ / A++
• Nízké provozní náklady
• Testováno ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. v Brně (člen EHPA)
• Regulace xCC, dálková správa, automatická diagnostika
• Záruka 7 let
• Řazení do kaskád pro využití na velkých objektech
• Ve spojení s rekuperační jednotkou představují
   komplexní řešení pro moderní dům
• Značka kvality Q Label

• Unikátní spojení tepelného čerpadla a rekuperační jednotky
• Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací výkonu Convert AW
• Rekuperační jednotka Nilan Compact
• Pasivní a aktivní rekuperace
• Chlazení
• ohřev užitkové vody odpadním teplem při větrání/chlazení
• Dohřev užitkové vody tepelným čerpadlem vzduch-voda
• Integrovaný bojler
• Integrovaný bivalentní/záložní zdroj
• Regulace xCC, dálková správa, automatická diagnostika
• Nízké provozní náklady
• malé prostorové nároky – vše v jednom

Přenechte starosti s vytápěním nám
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Základní funkce

   • Ekvitermní řízení topných okruhů
   • Řízení bivalentního/záložního zdroje
   • Řízení ohřevu užitkové vody včetně sanitace zásobníku
   • ovládání až 12 topných okruhů, pro každý okruh je možné samostatně nastavit ekvitermní křivku
   • multizónové ovládání jednotlivých místností
   • Řízení ohřevu bazénové vody, výřivky a filtraci
   • Řízení teploty v bazénové místnosti v závislosti na teplotě bazénové vody
   • Součinnost s fotovoltaickou elektrárnou – maximální využití přebytků
   • Rozšířené funkce umožňují např. ovládání venkovních žaluzií, rolet a světel

Regulační systém xCC spolupracuje s modelem předpovědi počasí - PREDICTherma R

Regulační systém xCC umožňuje využít více tarifové řízení spotřeby elektrické energie - SmARTherma R

Úplný seznam funkcí a cen je uveden na straně 25 až 27. Standardem je připojení k internetu umožňující dálkovou správu a diagnostiku.

REgULAČNí SYSTém

Užijte si komfort domova

Jednoduché a intuitivní ovládání, podrobné nastavení, široké možnosti využití

w w w . a c - h e a t i n g . c z
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STRUČNý PŘEHLED ZÁKLADNíCH FUNKCí A VLASTNoSTí REgULAČNíHo SYSTémU
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mějte stále vše pod kontrolou 

PRůŘEZ INSTALACEmI  2008-2015

Plzeň 

Castleisland, Irsko  

Praha 

Dobříš Tuchoměřice 

Višňová 

Plzeň 

Chrást 

Vejprnice 

Křtiny 



w w w . a c - h e a t i n g . c z

7

mějte stále vše pod kontrolou 

Čestice 

Schemmerhofen, Německo  

Řevnice 

Kornatice Plzeň 

Litice 

Castletownroche 

Třebechovice nad orebem 

Tielt, Belgie 

Youghal, Irsko 
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Plaťte jen co spotřebujete
v

ý
h

o
d

y

Školy, školky, penziony, hotely, ubytovny, rekreační centra, bazény, zdravotní střediska, autosalony, 
čerpací stanice, průmyslové objekty…

máte spotřebu tepla a jeho cenu pod kontrolou?
Chcete být nezávislí na dodavateli tepla?
Chcete platit jen za spotřebované teplo?

Řešením je lokální topný zdroj s tepelnými čerpadly.

              •  Výrazná úspora nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody
              •  optimalizace ekvitermního řízení
              •  Snížení ztrát rozvodů
              •  Využití progresivní technologie tepelných čerpadel
              •  Využití inteligentní regulace xCC 7.02
              •  Využití FVE
              •  Dálková správa
              •  Automatická diagnostika
              •  monitorování provozu
              •  optimalizování parametrů za provozu
              •  Servis
              •  Dispečink
              •  Záruka 7 let

SYSTémY PRo BYToVé DomY A VELKé oBJEKTY

60%Ú S P O R A
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Plaťte jen co spotřebujete

BD Jirkov  

Chrást 

Zichovec  

ostružná 

BD BrnoBD Kostelec nad Černými lesy 

BD Kladno 

BD Kostelec nad Černými lesy 

BD Kostelec nad Černými lesy 

ostružná 

malacky, SR 

Praha 

Černošice Pivoň Lismore, Irsko 

Dunvargan, Irsko 

Šluknov Hotel Rohanov 

 PRůŘEZ INSTALACEmI  2008-2015



ToPNý FAKToR (CoP)

ZNAČKY KVALITY Q label A MCS

Přenechte starosti s vytápěním nám
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Účinnost tepelného čerpadla vypovídá o jeho kvalitě a technické vyspělosti. od účinnosti a vhodného dimenzování výkonu 
tepelného čerpadla se odvíjí provozní náklady.

Účinnost tepelného čerpadla se posuzuje podle topného faktoru (COP) a především podle sezónního topného faktoru 
(SCOP). Čím je topný faktor a sezónní topný faktor vyšší, tím účinnost tepelného čerpadla vyšší a jeho provoz levnější.

Topný faktor - COP (Coefficient Of Performance)
• bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií (elektrickým příkonem)
• udává se pro konkrétní laboratorní podmínky
• měření se provádí podle EN 14511, nejčastěji pro podmínky A2/W35 (A = teplota vzduch, W = teplota topné vody)
• topných faktor tepelných čerpadel AC Heating Convert AW je až 3,85 (A2/W35), respektive 4,98 (A7/W35)

SEZóNNí ToPNý FAKToR (SCoP)
Sezónní topný faktor - SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance)
• bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií (elektrickým příkonem)  
   za topné období
• udává průměrný topný faktor za celé topné období při zvolené tepelné ztrátě objektu Pdesighn, dané venkovní teplotě  
   Tdesighn a venkovní teplotě při které dochází ke spínání bivalentního zdroje Tbivalent; spotřeba elektrické energie zahrnuje 
   celkovou spotřebu topného zdroje (tepelné čerpadlo, bivalentní zdroj, oběhové čerpadlo topné soustavy, řídicí systém,  
   energii spotřebovanou při odtávání)
• měření se provádí podle ČSN EN 14825
• sezónní topný faktor tepelných čerpadel AC Heating Convert AW je až 4,62 (W35), respektive 3,49 (W55)

Topný a sezónní topný faktor byl pro tepelná čerpadla AC Heating Convert AW změřen ve Strojírenském zkušebním 
ústavu, s.p. Brno. Výsledky měření jsou uvedeny v osvědčení o zkoušce pod číslem o-39-00548-13, o-39-00549-13, 
o-39-00656-14,o-39-00655-14 a o-39-00103-16.

Kvalitu tepelných čerpadel AC Heating Convert AW potvrzují udělené značky kvality Q label a mCS.

Tepelná čerpadla AC Heating Convert splňují požadavky kvality pro prodej na trhu v České republice podle předpisů kvality 
EHPA (1.5/2014), vydaných Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA), certifikát CZ – 0132/2015 a CZ – 0133/2015.

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW splňují požadavky kvality dle britského standardu mCS (microgeneration 
Certification Scheme).
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ToPNý FAKToR (CoP)

ZNAČKY KVALITY Q label A MCS

ENERgETICKý ŠTíTEK – EKo DESIgN 

Užijte si komfort domova

w w w . a c - h e a t i n g . c z
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Energetický štítek dává jednoduchou formou spotřebiteli informaci o energe-
tické náročnosti výrobku. 
Od 26. září 2015 je povinnost výrobců a dovozců vystavit k tepelnému čerpadlu 
energetický štítek na základě měření dle ČSN EN 14825. 

Nařízení Evropské komise 813/2013 a 814/2013 předepisují požadavky eko de-
signu pro uvádění zdrojů tepla na trh v Evropské unii. 

U tepelných čerpadel pro vytápění se hodnotí:
• sezónní energetická účinnost vytápění pro nízkoteplotní systémy
• sezónní energetická účinnost vytápění pro vysokoteplotní systémy
• hladina akustického výkonu.

Na trh je možné uvádět pouze tepelná čerpadla splňující požadovanou minimální 
energetickou účinnost a maximální hladinu akustického výkonu.
Pro snadné srovnání kvality jsou tepelná čerpadla zařazena do energetických tříd 
účinnosti A+++. A++, A+ atd…

Tepelná čerpadla Convert AW již splňují  podmínky třídy A+++, která bude zave-
dena v roce 2019.

Energetický štítek obsahuje vždy dvě hodnoty účinnosti. První je pro nízkoteplotní 
systémy vytápění (podlahové vytápění), kde se uvažuje s teplotou topné vody 35 °C. 
Druhý údaj je pro vysokoteplotní systém vytápění (radiátory), kde se uvažuje s te-
plotou topné vody 55 °C.

Vysvětlivky parametrů na energetickém štítku:
I.   název nebo ochranná známka dodavatele;
II.  identifikační značka modelu používaná dodavatelem;
III.  funkce vytápění pro vysokoteplotní a nízkoteplotní systémy;
IV.  třída sezonní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických pod-
      mínek pro vysokoteplotní a nízkoteplotní systémy;
V.  jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných 
      ohřívačů, v kW, za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek 
      pro středněteplotní a nízkoteplotní pásmo, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;
VI.  teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny;
VII. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostoru (je-li známa) a ve vnějším 
      pro storu v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.
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BAZÉNOVÁ 
MÍSTNOST

LOŽNICE

OBÝVACÍ  
POKOJ

POKOJ

PŮDNÍ PROSTOR

WC/KOUPELNAAC HOUSE
MOŽNOSTI VYUŽITÍ  
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

xCC Comfort 
rozšiřuje funkce xCC Family o:

 ekvitermně řízený 2. topný okruh (směšovaný)
 řízení cirkulačního čerpadla TUV
 řízení ohřevu bazénové vody
  

xCC Pro
 ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý)
 autoadaptace ekvitermní křivky
 inteligentní řízení spínání bivalentního/záložního zdroje
 volba alternativního provozu bivalentního/záložního zdroje
 útlumový program topení
 5 možností ovládání
 možnost ignorovat signál HDO
 automatická diagnostika
 dálková správa

A
ON    OFF
HDO

xCC Executive 
rozšiřuje funkce xCC Comfort o:

  

 ovládání technologie solárních panelů pro ohřev užitkové vody i topení
 chlazení a řízení chladicího okruhu
 

xCC Family 
rozšiřuje funkce xCC Pro o:

 řízení ohřevu užitkové vody
 sanitaci zásobníku užitkové vody
 útlumový program ohřevu užitkové vody
 nastavení priorit jednotlivých okruhů 

AC House.indd   1 18.01.13   0:26
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Přenechte starosti s vytápěním nám
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Provoz bivalentního/záložního zdroje řídí
regulace xCC. Jako bivalentní/záložní zdroj
je možné využít stávající i nové zdroje tepla
(elektrický kotel, plynový kotel...).
Uživatel může nastavit několik podmínek
pro sepnutí tohoto zdroje, a výrazně tak
omezit jeho drahý provoz.

BIVALENTNí/ZÁLoŽNí ZDRoJ    

4

Regulace xCC umožnuje v součinnosti
s tepelným čerpadlem řídit také další zdroje
tepla (solární panely, teplovodní krbovou
vložku a kotel na tuhá paliva), čímž zvyšuje
efektivitu provozu domu.

DALŠí ZDRoJE TEPLA    

5

Tepelné čerpadlo je vhodné pro podlahové
topení i radiátory, nebo jejich kombinaci.
optimální je otopná soustava s teplotním
spádem 55/45 °C a nižším.
má-li starší otopná soustava vyšší teplotní
spád, dovedou si naše systémy poradit
i s tímto stavem – automaticky přejdou
do alternativního provozu a po nezbytně
nutnou dobu využívají pouze záložní zdroj.

ToPNÁ SoUSTAVA    

6

Tepelným čerpadlem je možné také chladit. 
Pro chlazení se využívají fancoily, nebo 
vzduchotechnika. V omezeném rozsahu je 
možné pro chlazení také využít podlahové, 
stěnové, nebo stropní systémy topení.

CHLAZENí    

7

Pro celoroční ohřev užitkové vody je možné
nastavit omezení výkonu pro kontinuální
a efektivnější ohřev (vyšší CoP). Sanitace
zásobníku je standardem. K dispozici jsou
také rozšiřující funkce umožňující nastavení
útlumů a ovládání cirkulačního čerpadla.

oHŘEV UŽITKoVé VoDY    

8

Regulace xCC řídí ohřev bazénové vody
a její filtraci. U vnitřních bazénů také regu-
luje teplotu bazénové haly v závislosti na 
teplotě bazénové vody (pro omezení rosení).

BAZéN    

9 DoPLŇKoVé FUNKCE    
Regulaci xCC lze využít i pro ovládání 
dalších zařízení domu, např. osvětlení, 
stahování žaluzií, závlahy zahrady.

1

Tepelné čerpadlo je bezúdržbový zdroj
tepelné energie. Umožňuje úsporné
a ekologické vytápění, ohřev užitkové
vody, ohřev bazénu a chlazení.
Je vhodné pro novostavby i starší domy.

TEPELNé ČERPADLo    
CoNVERT AW

2

Regulační systém xCC řídí nejen tepelné
čerpadlo, ale umožňuje řídit zároveň
celou topnou soustavu. Základem je
ekvitermní řízení. ovládání je možné pěti
způsoby, dálková správa přes internet
je standardem. U všech systémů našich
tepelných čerpadel je možné využít funkci
autoadaptace ekvitermní křivky.

REgULAČNí SYSTém xCC    
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BAZÉNOVÁ 
MÍSTNOST

LOŽNICE

OBÝVACÍ  
POKOJ

POKOJ

PŮDNÍ PROSTOR

WC/KOUPELNAAC HOUSE
MOŽNOSTI VYUŽITÍ  
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

xCC Comfort 
rozšiřuje funkce xCC Family o:

 ekvitermně řízený 2. topný okruh (směšovaný)
 řízení cirkulačního čerpadla TUV
 řízení ohřevu bazénové vody
  

xCC Pro
 ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý)
 autoadaptace ekvitermní křivky
 inteligentní řízení spínání bivalentního/záložního zdroje
 volba alternativního provozu bivalentního/záložního zdroje
 útlumový program topení
 5 možností ovládání
 možnost ignorovat signál HDO
 automatická diagnostika
 dálková správa

A
ON    OFF
HDO

xCC Executive 
rozšiřuje funkce xCC Comfort o:

  

 ovládání technologie solárních panelů pro ohřev užitkové vody i topení
 chlazení a řízení chladicího okruhu
 

xCC Family 
rozšiřuje funkce xCC Pro o:

 řízení ohřevu užitkové vody
 sanitaci zásobníku užitkové vody
 útlumový program ohřevu užitkové vody
 nastavení priorit jednotlivých okruhů 

AC House.indd   1 18.01.13   0:26

CONVERT  AW

Užijte si komfort domova



w w w . a c - h e a t i n g . c z

CoNVERT AW6
SVT 3636

14

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 230–1–50
Napěťové rozmezí V 198–264
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B16/1
max. proud A 13,6
Rozběhový proud A 2,0
max. provozní příkon kW 2,8
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 48

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 46

Cena 129 900,- Kč

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 149 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 7,4
min. topný výkon kW 1,9
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 7,0
max. příkon kW 2,8
CoP (A7/W35)* - 4,81
CoP (A2/W35)* - 3,76
max. chladicí výkon kW 7,0
max. příkon při chlazení kW 2,9
EER - 2,9

Kompresor Toshiba DC – 
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

* Dle normy ČSN EN 14511 (certifikováno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., 
Brno, registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,42 3,21
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent               
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -8

Pdesignh                                                                                            
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 4,0 3,8

Tdesign                                                                                        
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10
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* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 230–1–50
Napěťové rozmezí V 198–264
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B16/1
max. proud A 15
Rozběhový proud A 3,0
max. provozní příkon kW 3,5
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 49

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 48

Cena 139 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 159 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

* Dle normy ČSN EN 14511 (certifikováno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., 
Brno, registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 10,5
min. topný výkon kW 2,9
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 10,1
max. příkon kW 3,5
CoP (A7/W35)* - 4,73
CoP (A2/W35)* - 3,70
max. chladicí výkon kW 9,5
max. příkon při chlazení kW 3,7
EER - 3,0

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,59 3,45
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                            
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -8

Pdesignh                                                                                                          
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 6,0 5,8

Tdesign                                                                                           
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10
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CoNVERT AW12

foto

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,42 3,21
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                        
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -8

Pdesignh                                                                                                           
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 8,1 7,7

Tdesign                                                                                          
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 230–1–50
Napěťové rozmezí V 198–264
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B20/1
max. proud A 16,3
Rozběhový proud A 3,5
max. provozní příkon kW 3,8
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 49

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 48

Cena 146 900,- Kč             

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC,
cena včetně regulace xCC od 166 800 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 12,2
min. topný výkon kW 3,1
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 11,9
max. příkon kW 3,8
CoP (A7/W35)* - 4,6
CoP (A2/W35)* - 3,5
max. chladicí výkon kW 11,2
max. příkon při chlazení kW 3,9
EER - 2,9

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
   registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

SVT 20045
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CoNVERT AW14

foto

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 230–1–50
Napěťové rozmezí V 198–264
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B20/1
max. proud A 19,1
Rozběhový proud A 5,0
max. provozní příkon kW 4,4
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 50

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 48

Cena 154 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 174 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 15,0
min. topný výkon kW 4,0
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 14,7
max. příkon kW 4,4
CoP (A7/W35)* - 4,98
CoP (A2/W35)* - 3,85
max. chladicí výkon kW 12,0
max. příkon při chlazení kW 4,6
EER - 3,2

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,62 3,49
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                            
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -8

Pdesignh                                                                                                          
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 9,2 8,9

Tdesign                                                                                          
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
   registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

SVT 3634
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CoNVERT AW16

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 230–1–50
Napěťové rozmezí V 198–264
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B20/1
max. proud A 19,9
Rozběhový proud A 5,0
max. provozní příkon kW 4,6
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 50

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 48

Cena 164 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 184 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 16,4
min. topný výkon kW 4,2
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 16,1
max. příkon kW 4,6
CoP (A7/W35)* - 4,98
CoP (A2/W35)* - 3,85
max. chladicí výkon kW 13,5
max. příkon při chlazení kW 4,7
EER - 3,2

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,62 3,49
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                            
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -8

Pdesignh                                                                                                           
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 10,1 9,8

Tdesign                                                                                           
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
   registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

SVT 3633
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CoNVERT AW14-3P

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 400–3–50
Napěťové rozmezí V 380–415
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B10/3
max. proud A 9,5
Rozběhový proud A 5,0
max. provozní příkon kW 4,4
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 50

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 48

Cena 164 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 184 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 15,5
min. topný výkon kW 4,2
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 14,5
max. příkon kW 4,4
CoP (A7/W35)* - 4,60
CoP (A2/W35)* - 3,59
max. chladicí výkon kW 12,5
max. příkon při chlazení kW 4,6
EER - 3,6

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,62 3,47
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                            
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -10

Pdesignh                                                                                                          
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 9,6 9,1

Tdesign                                                                                           
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
   registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

SVT 20169
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Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 400–3–50
Napěťové rozmezí V 380–415
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B16/3
max. proud A 10,8
Rozběhový proud A 5,0
max. provozní příkon kW 5,2
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 50

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 49

Cena 174 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 194 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

CoNVERT AW16-3P

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 17,1
min. topný výkon kW 4,6
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 16,5
max. příkon kW 5,2
CoP (A7/W35)* - 4,56
CoP (A2/W35)* - 3,57
max. chladicí výkon kW 14,0
max. příkon při chlazení kW 5,4
EER - 3,2

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,62 3,47
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                           
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -10

Pdesignh                                                                                                           
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 10,7 10,2

Tdesign                                                                                          
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
   registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

SVT 3632
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CoNVERT AW19-3P

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 400–3–50
Napěťové rozmezí V 380–415
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B16/3
max. proud A 12,5
Rozběhový proud A 5,0
max. provozní příkon kW 7,0
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 51

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 50

Cena 194 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 214 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 20,5
min. topný výkon kW 5,0
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 20,0
max. příkon kW 7,0
CoP (A7/W35)* - 4,47
CoP (A2/W35)* - 3,55
max. chladicí výkon kW 17,0
max. příkon při chlazení kW 7,2
EER - 3,2

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 1

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 4,62 3,47
Energetická třída - A+++ A++
Tbivalent                           
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -10 -10

Pdesignh                                                                                                          
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 10,71 10,2

Tdesign                                                                                           
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
   registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).

SVT 665
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CoNVERT AW22-3P

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 400–3–50
Napěťové rozmezí V 380–415
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B16/3
max. proud A 15,8
Rozběhový proud A 5,0
max. provozní příkon kW 7,9
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 57

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 56

Cena 229 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 249 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 24,2
min. topný výkon kW 7,2
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 23,1
max. příkon kW 7,9
CoP (A7/W35)* - 4,71
CoP (A2/W35)* - 3,73
max. chladicí výkon kW 20,0
max. příkon při chlazení kW 8,3
EER - 3,2

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 2

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
registrovaném centru EHPA při 43% výkonu).

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 3,92 3,02
Energetická třída - A++ A+
Tbivalent                            
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -4 -3

Pdesignh                                                                                                           
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 21,5 21,0

Tdesign                                                                                           
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.
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CoNVERT AW28-3P

Elektrické parametry

Napájení V–f–Hz 400–3–50
Napěťové rozmezí V 380–415
Napájení řídicího okruhu V 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B20/3
max. proud A 17,0
Rozběhový proud A 6,0
max. provozní příkon kW 9,3
Účiník cosφ 0,98

Hlukové parametry – venkovní jednotka

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení* dB(A) 58

Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení* dB(A) 57

Cena 259 900,- Kč

K ceně je vždy nutné přičíst cenu požadované varianty regulace xCC, nelze dodat venkovní a vnitřní jednotku bez regulace xCC, 
cena včetně regulace xCC od 279 900 Kč, ceny jsou bez DPH.

Technické parametry

max. topný výkon (A7/W35) kW 29,2
min. topný výkon kW 8,7
Nominální topný výkon (A2/W35) kW 27,9
max. příkon kW 9,3
CoP (A7/W35)* - 4,66
CoP (A2/W35)* - 3,59
max. chladicí výkon kW 23,0
max. příkon při chlazení kW 9,5
EER - 2,8

Kompresor Toshiba DC –
dvojitý rotační

Expanzní ventil Elektronicky řízený
Počet expanzních ventilů ks 2

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, 
registrovaném centru EHPA při 43% výkonu).

Sezónní topný faktor SCOP Teplota topné vody 35 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)

Teplota topné vody 55 °C na výstupu 
tepelného čerpadla (pro otopná tělesa)

SCOP - 3,92 3,02
Energetická třída - A++ A+
Tbivalent                            
(venkovní teplota spínání bivalentního zdroje) °C -4 -3

Pdesignh                                                                                                           
(venkovní tepelná ztráta objektu) kW 27,8 27,2

Tdesign                                                                                           
(venkovní venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign) °C -10 -10

* Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. 
Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.
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ANACoNDA AW

Rekuperační jednotka Nilan Compact
Vzduchový výkon při 100 Pa m3/hod 350
maximální topný výkon aktivní rekuperační jednotky (vzduch, vzduch) kW 2,1
maximální chladicí výkon aktivní rekuperační jednotky (vzduch, vzduch) kW 1
Filtr vzduchu – sání, odtah typ g4
Vzduchotěsnost (vnitřní tlakové ztráty) % 1
CoP aktivní rekuperační jednotky (A2A21) – 3,18
CoP aktivní rekuperační jednotky (A7W50) – 3,05
Chladivo v okruhu aktivní rekuperace typ R–134a
Průměr připojení ventilačního hrdla mm 160
Připojení studené a teplé užitkové vody ” ¾
Spotřeba elektrické energie při větrání W/(m3/h) 0,4
Napájení V–f–Hz 230–1–50
Rozměry (v/š/h) mm 2060/900/600
Hmotnost kg 240

* Dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).    
** Chladicí výkon je udáván při podmínkách A35W7. 
*** Hodnoty akustického tlaku platí v 3 m volného prostoru a v plné zátěži. Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch. 
**** Hodnoty SCoP při výstupní teplotě 35 °C dle normy ČSN EN 14825;2014

Aktivní a pasivní rekuperační jednotka, chlazení, integrovaný zásobník teplé vody o objemu 180 l (voda je ohřívána odpadním teplem), tepelné čerpadlo s plynulou 
regulací výkonu AC Heating Convert AW o výkonu od 7 do 20 kW.

Cena od 334 590,- Kč

Cena závisí na typu integrovaného tepelného čerpadla vzduch-voda Convert AW, cena je bez DPH.

Výkonové parametry   AW6 AW9 AW12 AW14 AW16 AW14-3P AW16-3P AW19-3P
max. topný výkon (A7/W35)* kW 7,4 10,5 12,2 15,0 16,4 15,5 17,1 20,5
min. topný výkon kW 1,9 2,9 3,1 4,0 4,2 4,2 4,6 5,0
Nominální topný výkon (A2/W35)* kW 7,0 10,1 11,9 14,7 16,1 14,5 16,5 20,0
max. příkon kW 2,8 3,5 3,8 4,4 4,6 4,4 5,2 7,0
CoP (A7/W35)* - 4,81 4,73 4,60 4,98 4,98 4,60 4,56 4,47
CoP (A2/W35)* - 3,76 3,70 3,50 3,85 3,85 3,59 3,57 3,55
Průměrný roční topný faktor SCoP**** - 4,42 4,59 4,42 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62
max. chladicí výkon** kW 7,0 9,5 11,2 12,0 13,5 12,5 14,0 17,0
max. příkon při chlazení kW 2,9 3,7 3,9 4,6 4,7 4,6 5,4 7,2
EER - 2,9 3 2,9 3,2 3,2 3,6 3,2 3,2
Napájení V–f–Hz 230–1–50 230–1–50 230–1–50 230–1–50 230–1–50 400–3–50 400–3–50 400–3–50
Napěťové rozmezí V 198–264 198–264 198–264 198–264 198–264 380-415 380-415 380-415
Napájení řídicího okruhu V 24 AC 24 AC 24 AC 24 AC 24 AC 24 AC 24 AC 24 AC
Požadovaný jistič char.,A/f B16/1 B16/1 B20/1 B20/1 B20/1 B10/3 B16/3 B16/3
max. proud A 13,6 15 16,3 19,1 19,9 9,5 10,8 12,5
Rozběhový proud A 2 3 3,5 5 5 4,4 5 5
max. provozní příkon kW 2,8 3,5 3,8 4,4 4,6 4,6 5,2 7,0
Účiník cosφ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Elektrický dohřev/bivalence kW 6
Hodnota hladiny akustického tlaku – režim topení*** dB(A) 48 49 49 50 50 50 50 51
Hodnota hladiny akustického tlaku – režim chlazení*** dB(A) 46 48 48 48 48 48 49 50

Vzduchotechnická jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem
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ZÁKLADNí FUNKCE REgULACE

Varianta PRo FAmILY ComFoRT ExECUTIVE

Funkce 19 900 Kč 24 900 Kč 29 900 Kč 34 900 Kč Cena bez DPH

Ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý) –

Autoadaptace ekvitermní křivky –

Inteligentní spínání bivalentního/záložního zdroje 
(provoz bivalentního zdroje lze optimalizovat dle 
požadavků a priorit jednotlivých spotřebičů – okruhů)

–

Alternativní provoz bivalentního
/záložního zdroje –

Útlumový program topení (1.topný okruh – 
časové řízení Po–Ne, 4 časové úseky každý den) –

ovládání na panelu ve vnitřní jednotce –

ovládání prostorovým přístrojem 
(je-li součástí dodávky) –

ovládání počítačem (prostřednictvím webového 
rozhraní) –

ovládání mobilním zařízením (telefon, tablet…) –

ovládání barevným dotykovým LCD displejem 
(je-li součástí dodávky) –

Ignorování signálu HDo –

Automatická diagnostika –

Dálková správa –

Vzdálený upgrade FW –

Zobrazení stavu tepelného čerpadla – otáčky 
ventilátoru(ů), teplota kondenzátu, teplota na 
sání kompresoru, teplota na výtlaku kompresoru, 
teplota výparníku, teplota frekvenčního měniče, 
odebíraný proud, příkon, výkon

–

odeslání e-mailu při detekci nestandardního stavu –

Řízené odtávání –

Zvýšení vstupní teploty nad 55°C v případě 
použití bivalentního/žáložního zdroje –

omezení výkonu (noční útlum – snížení hluku) –

Inteligentní ovládání oběhového čerpadla 
topné vody – úsporný režim –

Řízení teploty topné vody pro nově zhotovený top-
ný systém podlahového vytápění (nátopový režim) –

Připojení stávajících termostatů s relé 
pro jednotlivé okruhy –

Připojení čidel v referenčních místnostech –

Řízení ohřevu užitkové vody (nutné příslušenství 
– 3-cestný ventil, zásobník vody) –

Sanitace zásobníku užitkové vody (ochrana proti 
legionelle, periodický ohřev na teplotu vyšší 
než 65 °C)

–

Útlumový programy ohřevu užitkové vody 
(časové řízení Po–Ne, 4 časové úseky každý den) –

A
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Varianta PRo FAmILY ComFoRT ExECUTIVE

Nastavení priorit jednotlivých okruhů –

Ekvitermně řízený 2. topný okruh (nutné příslušen-
ství – směšovací 3-cestný ventil oběhové čerpadlo) 4 850,00 Kč

Řízení cirkulačního čerpadla TUV 1 490,00 Kč

Řízení ohřevu bazénové vody (nutné příslušenství - 
bazénový výměník, oběhové čerpadlo okruhu 
ohřevu bazénové vody nebo 3-cestný ventil)

–

ovládání bazénové technologie – filtrační čerpadlo 
(časové řízení Po–Ne, 4 časové úseky každý den) –

Útlumový program 2. topného okruhu 
(časové řízení Po–Ne, 4 časové úseky každý den) 790,00 Kč

ohřev užitkové vody pouze topným tělesem 
(je-li součástí zásobníku) 490,00 Kč

Útlumový program ohřevu bazénové vody 
(časové řízení Po–Ne, 4 časové úseky každý den) –

Automatické vypínání ohřevu bazénové vody 
v případě nedostatečného výkonu – ochrana 
před spínáním bivalentního/záložního zdroje

–

Řízení teploty v bazénové místnosti v závislosti 
na teplotě bazénové vody (omezení rosení, nutné 
příslušenství – čidlo nebo termostat v bazénové 
místnosti, oběhové čerpadlo okruhu bazénové 
místnosti nebo 3-cestný ventil)

2 470,00 Kč

ovládání technologie solárních panelů pro ohřev 
užitkové vody i topení 4 890,00 Kč

Chlazení, řízení chladicího okruhu 6 790,00 Kč

Útlumový program teploty v bazénové místnosti 
– časové řízení Po–Ne, 4 časové úseky každý den, 
řízení v závislosti na odparu a teplotě bazénové 
vody (ochrana proti plísním)

1 490,00 Kč

Součinnost s krbovou vložkou s teplovodním 
výměníkem – I (při provozu krbové vložky dojde 
k automatickému vypnutí tepelného čerpadla)

990,00 Kč

Součinnost s kotlem na tuhá paliva – I 
(při provozu kotle na tuhá paliva dojde 
k automatickému vypnutí tepelného čerpadla)

990,00 Kč

Využití akumulace topné vody u neřízených zdrojů 
tepla (nutné příslušenství – akumulační nádoba) 3 900,00 Kč

Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny    obsahuje v modelové řadě Rozšíření Nelze rozšířit
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Volitelné funkce PRo FAmILY ComFoRT ExECUTIVE Cena bez DPH

Součinnost s FVE, včetně modulu IR 1501 
a montáže (nezahrnuje elektroměry, verze pro RD) 9 600,00 Kč

Řízení ohřevu užitkové vody ve druhém zásobníku 
užitkové vody/řízení ohřevu bazénové vody 
druhého bazénu (vířivky)

4 690,00 Kč

Řízení externího oběhového čerpadla 
záložního zdroje 990, 00 Kč

Útlumový režim podlahového topení – zohlednění 
zpoždění vlivem akumulačních vlastností podlahy 3 790,00 Kč

Součinnost s krbovou vložkou s teplovodním 
výměníkem – II (při provozu krbové vložky dojde 
k automatickému přizpůsobení výkonu tepelného 
čerpadla)

1 990,00 Kč

Součinnost s kotlem na tuhá paliva – II (při provozu 
kotle na tuhá paliva dojde k automatickému 
přizpůsobení výkonu tepelného čerpadla)

1 990,00 Kč

ovládání topného kabelu 1 490,00 Kč

Implementace regulace xCC do stávajícího 
systému (například pro řízení plynového kotle…) 4 890,00 Kč

Rozhraní pro vstup 0–10 V 4 900,00 Kč

Časově řízený výstup (max. 6 výstupů, cena za jeden) 1 490,00 Kč

Teplotně řízený výstup (max. 6 výstupů, 
cena za jeden) 1 490,00 Kč

Externí vstup – prázdninový režim 990,00 Kč

Rozhraní pro připojení měřiče tepla 990,00 Kč

Rozhraní pro připojení elektroměru 990,00 Kč

Řízení více topných okruhů na dotaz, 
dle rozsahu

multizónové ovládání (drátová i bezdrátová verze) na dotaz, 
dle rozsahu

ovládání rolet v součinnosti se snímačem mETEo, 
včetně montáže (nutné příslušenství roletový aktor) 9 600,00 Kč

ovládání osvětlení na dotaz, 
dle rozsahu

ovládání závlahy zahrady na dotaz, 
dle rozsahu

Komunikace s nadřazenou regulací 
(inteligentní řízení domu…)

na dotaz, 
dle rozsahu

Volitelné příslušenství

Drátový prostorový přístroj RC1, včetně připojení 2 490,00 Kč

Bezdrátový prostorový přístroj RC2, 
včetně připojení 7 190,00 Kč

Barevný dotykový LCD displej, včetně připojení 9 900,00 Kč

Rozšiřující modul regulace xCC 5 900,00 Kč

Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny    obsahuje v modelové řadě Rozšíření Nelze rozšířit



• Sofistikovaná technologie
• Inteligentní regulační systém xCC
• Komponenty Toshiba
• Individuální přístup k zákazníkům
• Detailní zpracování podkladů pro instalaci
• Krátké dodací termíny
• Technická podpora během provozu
• Zkušenosti s instalacemi v ČR i v zahraničí
• Záruka 7 let

TEPELNÁ ČERPADLA AC HEATINg CoNVERT AW

Sídlo společnosti:

KUFI INT, s.r.o.
Letkov 177
CZ-326 00 Plzeň - Letkov
Česká republika
IČ: 26410656
DIČ: CZ26410656
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Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Německo Schemmerhofen

Irsko Dungarvan

Velká Británie Watford

ČR Plzeň - Letkov

Slovensko Šamorín


