
Úsporné řešení pro vaše topení
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Tepelné čerpadlo je vhodné pro vytápění nízkoenergetických rodinných 
domů a přípravu teplé vody. Zapojuje se do systému s tepelnou centrálou, 
akumulační nádrží a zásobníkem TV nebo s kombinovanou nádrží.

Pro konkrétní dům zpracujeme návrh řešení zdarma nebo lze využít 
připravených akčních sestav, které naleznete na zadní straně letáku.

tepelná ztráta
2-6 kW

Objednací kód: 13243

10 LET
ZÁRUKAKOMPRESOR

ŠVÉDSKÉ
TEPELNÉ ČERPADLO 
za 99 900 Kč
Tepelné čerpadlo ECOAIR 406 za sníženou 
cenu samostatně i v sestavách

- Teplota otopné vody až 65 °C
- Pracuje do -22 °C
- Kvalitní SCROLL kompresor
- Elegantní design
- Tichý provoz
- Možnost internetového přístupu
- Výkon 6,22 kW při A7/W35
- Topný faktor 4,78 při A7/W35

až 5 osob

RES



REGULUS spol. s r.o.

E-mail: obchod@regulus.cz

Web: www.regulus.cz

DUO je kombinovaná nádrž s integrovaným zásobníkem teplé vody. Zapojení 

tepelného čerpadla s nádrží zajišťuje kompletní tepelné potřeby objektu – 

topení i přípravu teplé vody, a to s nejvyšší efektivitou. Součástí sestavy je 

doplňkový zdroj a inteligentní regulátor s možností internetového přístupu 

a vzdálené správy.

HSK je kombinovaná nádrž s nerezovým výměníkem pro přípravu teplé vody. 

Zapojení tepelného čerpadla s  nádrží zajišťuje kompletní tepelné potřeby 

objektu – topení i přípravu teplé vody, a to s nejvyšší efektivitou. Ohřev vody 

v  nerezovém výměníku je vysoce hygienický a  zabraňuje vzniku bakterií 

Legionella. Součástí sestavy je doplňkový zdroj a  inteligentní regulátor 

s možností internetového přístupu a vzdálené správy.

EcoZenith i250 je kompaktní plně vybavená jednotka, která v  kombinaci 

s  tepelným čerpadlem splní všechny požadavky na  vytápění a  přípravu 

teplé vody. Jedná se o akumulační nádrž s přípravou teplé vody v trubkovém 

měděném výměníku a  s  integrovaným regulátorem tepelného čerpadla 

i celého systému.

Nezmeškejte skvělou akci!

PLATÍ NA TEPELNÁ ČERPADLA A SESTAVY OBJEDNANÉ V OBDOBÍ 

OD 1.8. DO 31. 12. 2019

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SESTAVA S KOMBINOVANOU NÁDRŽÍ DUO 390/130 P

SESTAVA S KOMBINOVANOU NÁDRŽÍ HSK 390 P

SESTAVA S TEPELNOU CENTRÁLOU ECOZENITH i250

Objednací kód: 17831   cena 154 900 Kč

Objednací kód: 17832   cena 165 900 Kč

Objednací kód: 15839   cena 188 900 Kč

EA 406 DUO

EA 406 HSK

EZ 406 SET

4 osoby

5 osob

4 osoby

 prodlouženo 

do 28. 2. 2020


