Speciální tepelná čerpadla Zuba Dan
Společnost GEA Klimatizace přichází na trh s jedinečným výrobkem, tepelným čerpadlem Zuba Dan světové značky
Mitsubishi Electric. Nabízíme standardně vysokou kvalitu a dlouhou životnost výrobků Mitsubishi a navíc moderní
technologii Flash Injection, která našim kompresorům dodává sílu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Úspora
energie, minimální provozní náklady a nízká cena našeho zařízení jsou jasnými argumenty pro rychlé rozhodnutí.
Chovejte se ekologicky a přitom žijte ekonomicky! Tepelné čerpadlo vzduch-voda dodává do topného systému vodu
o teplotě až 60°C, v závislosti na aktuální tepelné ztrátě domu. Uživatel platí pouze malou část spotřebované energie,
zbývající potřebné teplo je odebíráno z venkovního vzduchu.

Výrobce garantuje

¾ provoz topení i při venkovních teplotách -25°C.
¾ provoz pro ohřev vody až do venkovních teplot +35°C.
¾ jmenovitý topný výkon až do venkovních teplot -15°C.

Oceníte osobní přístup specialistů GEA v každém regionu, kteří Vám pomohou navrhnout ideální zdroj tepla pro váš
dům. Společnost GEA vám nabízí také montáž tohoto tepelného čerpadla s chladivovým potrubím. Topenářská firma
již pouze zapojí teplovodní výměník do systému ústředního topení. Autorizovaný servis GEA po celé ČR vyřeší vaše
případné záruční i pozáruční problémy.

Dodávka se skládá z venkovní kompresorové jednotky, regulační skříně, ovladače s displejem a deskového výměníku.
Ochranné prvky - vysokotlaká ochrana, nízkotlaká ochrana, čidlo teploty chladiva, detekce úniku chladiva - zajišťují
bezpečný provoz za všech podmínek. Nabízíme instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy našimi techniky.

Ideální

¾ pro rodinné domky s nízkoteplotním nebo podlahovým vytápěním
¾ pro topenářské firmy, které chtějí zákazníkům nabídnout něco extra
¾ pro celoroční úspory energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody
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Technické parametry jednotek Zuba Dan
Typ

PUHZHRP71-VHA

PUHZHRP100-VHA

PUHZHRP100-YHA

PUHZHRP125-YHA

Jmenovitý chladicí výkon

kW

7,1

10,0

12,5

Jmenovitý topný výkon

kW

8,0

11,2

14,0

Rozměry

mm

Hmotnost

kg

El. napájení
Max. proud (jištění)

šířka = 950 ; hloubka = 360 ; výška = 1350
120

134

1f - 230 V / 50 Hz

3f - 400 V / 50 Hz

28 (32)

3 x 14 (16)

A

Regulace kompresoru

Inverter

Regulace chladivového okruhu

Mitsubishi Flash Injection

Chladivo
Předplněno na

R410A
m

30 m ( = 5,5 kg R410A + 1,4 ltr. oleje)

Hluk (hladina akustického tlaku v 1m) dB

53

Potrubí mezi venkovní jednotkou
a deskovým výměníkem (až 50 m)

kapalina

Ø10

plyn

Ø16

Venkovní teploty Garantovaný provoz

chlazení

-5°C až +46°C

topení

-25°C až +35°C

Jmenovitý průtok topné vody

ltr/min.

22,9

32,1

40,1

Účinnost (COP)

A7/W35

4,4

4,26

4,22

Na rozdíl od běžných tepelných čerpadel dokáže Zuba Dan vytápět váš dům i v nejhorších mrazech. Při správném
nadimenzování není v objektu třeba žádný jiný zdroj tepla. Díky inteligentní regulaci se teplota topné vody přizpůsobí
potřebám domu a vy šetříte energii. Zuba Dan se hodí do každého topného systému, protože ve standardní sestavě
neobsahuje žádné nadbytečné prvky. Neplaťte, co nepotřebujete!

Druhým velkým rozdílem je pořizovací cena tohoto zařízení:

Nabízíme Vám výjimečně nízkou cenu až do konce letošní sezony. Srovnejte a budete mile překvapeni!
Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy, poradit s návrhem a vypracovat cenovou nabídku
na konkrétní projekt.
Vážení zákazníci, kontaktujte naše regionální
prodejní inženýry, kteří se Vám budou osobně
věnovat. Spojení naleznete na www.gealvz.cz
nebo volejte naši libereckou centrálu na telefon
485 225 304.
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