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Klimatizace Kotle

Komplexní úspora nákladů na energie.

Tepelná čerpadla

Vzduchotechnika Instalace



Altherma 3 H HT W
ETBH16D9W+EPRA16DV3

Altherma 3 R W
EHBH08E9W+ERGA08EV

Altherma 3 M
EDLA09D3W1

Hydrosplit sestava Split sestava Monoblok

Daikin Altherma 3 H HT W 
hydrosplit sestava je investice 
do pohodlí a úspor. Systém je 

ideální pro majitele domů, 
kteří chtějí nahradit svůj starší 

kotel nebo tradiční systém 
vytápění řešením, které je 

šetrnější k životnímu prostředí 
a je i výhodnější z hlediska 

provozních nákladů.

Jednotka je vybavena vysoce 
účinným oběhovým čerpa-
dlem, expanzní nádobou, 

snímačem průtoku, magnetic-
kým �ltrem s pojistným 

a odvzdušňovacím ventilem, 
záložním ohřívačem a 3cest-

ným ventilem. Součástí 
jednotky je uživatelské 

rozhraní MMI.

Monoblok tepelného čerpadla 
s chladivem R32, invertorem 

řízeným kompresorem 
a větším rozsahem modulace. 

Koncepce „vše v jednom“ 
zahrnuje všechny hydraulické 

díly. K dispozici s integrovaným 
záložním ohřívačem o výkonu 

3 kW nebo bez něj. Teplota 
vody na výstupu až 60 °C při 

vysoké účinnosti.

- 10,32 kW
- A+++
- SCOP 4,57
- 43 dB(A)
- Chladivo R32

Tepelná čerpadla
Daikin

- 7,5 kW
- A+++
- SCOP 4,56
- 62 dB(A)
- Chladivo R32

- 9,37 kW
- A+++
- COP 4,91
- 3f, 400 V, 50 Hz
- Chladivo R32
- 870 x 1380 x 460 mm
- 149 kg



HM091MR.U44 HM123MR.U44
HN1636M.NK5 +
HU123MA.U33

Monoblok Monoblok Split sestava

Poskytuje vynikající a stabilní 
topný výkon, zejména při nízké 

okolní teplotě, je velice tichý 
a zároveň snižuje emise uhlíku 
díky použití menšího množství 
chladiva R32. V jednotce jsou 

umístěny komponenty 
topného okruhu (jako deskový 

výměník, expanzní nádoba, 
oběhové čerpadlo, snímač 

průtoku a tlaku, odvzdušňova-
cí a pojistný ventil).

Poskytuje vynikající a stabilní 
topný výkon, zejména při nízké 

okolní teplotě, je velice tichý 
a zároveň snižuje emise uhlíku 
díky použití menšího množství 
chladiva R32. V jednotce jsou 

umístěny komponenty 
topného okruhu (jako deskový 

výměník, expanzní nádoba, 
oběhové čerpadlo, snímač 

průtoku a tlaku, odvzdušňova-
cí a pojistný ventil).

Špičkové tepelné čerpadlo 
nabité nejmodernější techno-

logií a elektronikou společ-
nosti LG. Kompresory vyrábě-
né přímo LG dosahují špičko-

vých výkonů i při velmi 
nízkých venkovních teplotách. 
Výkon tepelného čerpadla se 
plynule přizpůsobuje skuteč-

né potřebě domu.

- 9 kW
- A+++
- SCOP 4,55
- 1f, 220–240 V, 50 Hz
- 57 dB(A)
- 1239 x 834 x 330 mm
- 89 kg

- 12 kW
- A+++
- SCOP 4,67
- 3f, 380-415, 50
- 60 dB(A)
- 1239 x 1380 x 330 mm
- 118 Kg

- 12 kW
- A+++
- COP 4,55
- EER 4
- 3f, 400 V, 50 Hz
- Chladivo R410a

Tepelná čerpadla
LG



EHS Mono ClimateHub
ClimateHub

Mono

Monoblok Split sestava Split sestava

Zabezpečuje vysoký topný 
výkon a spolehlivost při 

nízkých venkovních teplotách. 
Venkovní jednotky mají o 40 
procent menší rozměry, jsou 

kompaktnější a mají nižší 
hmotnost než konkurenční 

jednotky. Samsung EHS Mono 
s integrovaným výměníkem 

vyžaduje méně prostoru a tím 
je instalace rychlejší a jedno-

dušší.

- zajišťuje vytápění a chlazení 
objektu
- invertorová technologie 
(modulace topného výkonu 
dle potřeb objektu - není 
potřeba akumulace topné 
vody)
- vnitřní jednotka včetně 
integrovaného nerezového 
ohřívače TUV o objemu 200l
- topný výkon garantován 
až do -25°C venkovní teploty

- zajišťuje vytápění a chlazení 
objektu
- invertorová technologie 
(modulace topného výkonu 
dle potřeb objektu - není 
potřeba akumulace topné 
vody)
- vnitřní jednotka včetně 
integrovaného nerezového 
ohřívače TUV o objemu 200l
- topný výkon garantován 
až do -25°C venkovní teploty

Tepelná čerpadla
Samsung

- 9 kW
- A+++
- EER 4,12
- COP 4,81
- 1f, 220-240 V, 50 Hz
- Chladivo R32

- 5 kW
- A++
- EER 4,39
- COP 4,85
- 1f, 220-240 V, 50 Hz
- Chladivo R32

- 12 kW
- A+++
- EER 4,33
- COP 4,53
- 1f, 220-240 V, 50 Hz
- Chladivo R32



Split sestava Split sestava Split sestava

Technologie chlazení 
Wind-Free™ jemně a tiše 

rozptyluje vzduch díky 23 000 
mikrootvorům, takže na vaší 

kůži nezanechává žádný 
nepříjemný pocit chladu. 

Moderní technologie proudění 
vzduchu také chladí daleko 

rovnoměrněji rozlehlejší a větší 
prostory. A užívá při tom 
o 77 % méně energie než 
režim Rychlého chlazení.

Technologie chlazení 
Wind-Free™ jemně a tiše 

rozptyluje vzduch díky 23 000 
mikrootvorům, takže na vaší 

kůži nezanechává žádný 
nepříjemný pocit chladu. 

Moderní technologie proudění 
vzduchu také chladí daleko 

rovnoměrněji rozlehlejší a větší 
prostory. A užívá při tom 
o 77 % méně energie než 
režim Rychlého chlazení.

Technologie chlazení 
Wind-Free™ jemně a tiše 

rozptyluje vzduch díky 23 000 
mikrootvorům, takže na vaší 

kůži nezanechává žádný 
nepříjemný pocit chladu. 

Moderní technologie proudění 
vzduchu také chladí daleko 

rovnoměrněji rozlehlejší a větší 
prostory. A užívá při tom 
o 77 % méně energie než 
režim Rychlého chlazení.

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,2 kW
- Třída chlazení A++
- Třída vytápění A+
- Chladivo R32

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,2 kW
- Třída chlazení A++
- Třída vytápění A++
- Chladivo R32

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,2 kW
- Třída chlazení A+++
- Třída vytápění A+++
- Chladivo R32

Klimatizace
SAMSUNG

WindFree
Comfort

WindFree
Avant

WindFree
Elite



PC09EQ
Standard Plus

DC09RH
Deluxe UV Nano

AC09BH
Artcool UV Nano

Split sestava Split sestava Split sestava

- WiFi adaptér
- energetická třída A++
- dvojitý ochranný �ltr
- Smart diagnostika, aktivní

řízení energie, displej 
spotřeby energie, Gold Fin,
automatické čištění, 
komfortní vzduch, 4-cestný
Swing, tichý režim

- Wi-Fi adaptér
- �ltr zachycující prach 

vstupující do jednotky
- automatické čištění
- UV Nano sterilizace: 

zabraňuje až 99,99% bakterií
a jejich růstu na ventilátoru

- sterilizace pomocí Plasmaster
Ionizer Plus: eliminuje více
než 99% škodlivých virů a až
99,9% bakterií ve vnitřním
vzduchu

- Wi-Fi adaptér
- �ltr zachycující prach 

vstupující do jednotky
- automatické čištění
- UV Nano sterilizace: 

zabraňuje až 99,99% bakterií
a jejich růstu na ventilátoru

- sterilizace pomocí Plasmaster
Ionizer Plus: eliminuje více
než 99% škodlivých virů a až
99,9% bakterií ve vnitřním
vzduchu

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,3 kW
- En. třída chlazení A++
- En. třída vytápění A+
- EER 3,81
- COP 4,13
- Chladivo R32

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,2 kW
- En. třída chlazení A++
- En. třída vytápění A++
- EER 4,37
- COP 4,5
- Chladivo R32

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,3 kW
- En. třída chlazení A++
- En. třída vytápění A+
- EER 3,81
- COP 4,13
- Chladivo R32

Klimatizace
LG



Comfora 
FTXP20M(9) + RXP20M

Stylish 
FTXA25BT + RXA25A 

URURU SARARA 
FTXZ25N + RXZ25N

Split sestava Split sestava Split sestava

Nástěnná klimatizační 
jednotka s vysokou účinností 

a komfortem. 

- klimatizační jednotka
malých rozměrů, která je
předurčena pro rekons-
trukční projekty

- diskrétní stylový čelní panel
- velmi tichý provoz

Nástěnná klimatizace 
s elegantním designem, 

inteligencí uvnitř. Dodává 
se v barvě stříbrné, bílé, černé 

a designu černého dřeva.

- �ltry pro odstraňování 
alergenů ze vzduchu

- téměř neslyšitelný provoz

Vynikající technický výrobek 
s unikátní kombinací 

zvlhčování, odvlhčování, 
větrání, čištění vzduchu, 

vytápění a chlazení v jednom 
systému. 

- online ovládání
- samočistící �ltr
- velmi tichý provoz jednotky
- 3D proudění vzduchu

- Výkon chlazení 2 kW
- Výkon vytápění 2,5 kW
- En. třída chlazení A++
- En. třída vytápění A++
- EER 4,02
- COP 4,77
- Chladivo R32

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,8  kW
- En. třída chlazení A+++
- En. třída vytápění A+++
- EER 4,46
- COP 5
- Chladivo R32

- Výkon chlazení 2,5 kW
- Výkon vytápění 3,6 kW
- En. třída chlazení A+++
- En. třída vytápění A+++
- EER 6,10
- COP 5,80
- Chladivo R32

Klimatizace
DAIKIN



Baxi Prime 
1.24

Baxi Luna 
Platinum+ 1.24 

Baxi Nuvola 
Platinum+ 24

Kondenzační plynový Kondenzační plynový Kondenzační plynový

Základní modelová řada 
kondenzačního kotle. Lehký, 

tichý, přesto výkonný. 
Ekvitermní regulace kotle 
může řídit 1 topný okruh 

nízkoteplotní (podlaha) nebo 
vysokoteplotní (radiátory). 

Možnost připojení zásobníku 
teplé vody a ovládání pomocí 

Wi-Fi.

Ekvitermní regulace kotle 
může řídit nezávisle až 3 topné 
okruhy s různou teplotou vody 

- nízkoteplotní (podlahové 
vytápění) nebo vysokoteplotní 
(radiátory). Kotel lze doplnit o 

vzdálenou správu po internetu 
webserver OZW 672.  Možnost 

připojení zásobníku teplé 
vody. 

Ekvitermní regulace kotle 
může řídit nezávisle 

až 3 topné okruhy s různou 
teplotou vody - nízkoteplotní 

(podlahové vytápění) nebo 
vysokoteplotní (radiátory). 

Kotel lze doplnit o vzdálenou 
správu po internetu 
webserver OZW 672. 

Kotel s ohřevem TUV s inte-
grovaným zásobníkem 45l.

- Výkon 24 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 105,8%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 5
- 26 Kg

- Výkon 24 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 105,5%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 5
- 34,5 Kg

- Výkon 24 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 105,4%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 5
- 65,5 Kg

Kotle
BAXI

Širší nabídku kotlů naleznete zde.



Gepard Condens
12 MKO-A 

Panther Condens
25 KKO-CS/1 

Lev
30KKZ

Kondenzační plynový Kondenzační plynový Kondenzační plynový

Nové kondenzační kotle pro 
vytápění a ohřev teplé vody 

průtokovým způsobem nebo 
v zásobníkovém ohřívači díky 
své vysoké účinnosti a nízkým 
provozním nákladům v kom-
binaci s prokázanou dlouhou 

životností jsou správnou 
volbou.

Kotel s technologií spalování 
plynu FlameFit se automaticky 

přizpůsobí změně kvality 
plynu. Zároveň zajistí nejnižší 
možné náklady na vytápění. 
Technologie FlameFit totiž 
umožňuje nejefektivnější 
využití plynu s minimem 

škodlivých emisí. Tato přizpů-
sobivost navíc zajistí stabilní 
a dlouhodobý provoz kotle 

bez nutných servisních zásahů. 

Kotel s vestavěným zásobní-
kem teplé vody o objemu 150l 
a vysoce účinným čerpadlem 

pro snížení spotřeby 
elektrické energie.

- nerezový primární výměník
- hořčíková anoda pro 

ochranu zásobníku
- přehledný LCD displej
- sortiment certi�kovaného

odkouření

- Výkon 12,7 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 108,5%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 5
- 31 Kg

- Výkon 26,9 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 109%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 6
- 29 Kg

- Výkon 32,5 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 108%
- Stacionární provedení
- Třída NOx 5
- 138 Kg

Kotle
PROTHERM

Širší nabídku kotlů naleznete zde.



Ecotec Pro VUW
236/5-3

Ecotec Plus
ioniDetect VU 15CS/1-5

Ecotec Plus
ioniDetect VUI 26CS/1-5

Kondenzační plynový Kondenzační plynový Kondenzační plynový

Kotel pro vytápění s průtoko-
vým ohřevem teplé vody 
na zemní plyn s modulací 

výkonu. Vzhledem k širokému 
standardnímu sortimentu 
certi�kovaného odkouření 
a kompaktním rozměrům 

kotle je umístění v bytových 
jednotkách velice variabilní. 

Ke kotli lze připojit jak 
prostorové termostaty, tak i 

ekvitermní eBus regulaci.

Systémový kotel pro vytápění 
s možností připojení externího 

zásobníku teplé vody. Díky 
nové funkci ioniDetect, kotel 

sám rozpozná změnu 
vlastností plynu a vždy pracuje 

co nejefektivněji. Bude tomu 
tak i v budoucnu: například u 
udržitelného zeleného plynu.

Kotel pro vytápění s vestavě-
ným nerezovým vrstveným 
20l zásobníkem teplé vody. 
Díky nové funkci ioniDetect, 
kotel sám rozpozná změnu 

vlastností plynu a vždy 
pracuje co nejefektivněji. 

Bude tomu tak i v budoucnu: 
například u udržitelného 

zeleného plynu.

- Výkon 19,7 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 108%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 5
- 33 Kg

- Výkon 16,4 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 109%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 6
- 34 Kg

- Výkon 21 kW
- Energetická třída A
- Jmenovitá účinnost 109,5%
- Závěsné provedení
- Třída NOx 6
- 82 Kg

Kotle
VAILLANT

Širší nabídku kotlů naleznete zde.



Tronic Heat
3500 H-6

Ray 
12 KE 

eloBLOCK
VE 12/14 EU II

Bosch Protherm Vaillant

Tronic Heat 3500 se 7litrovou 
expanzní nádobou 

a oběhovým čerpadlem, 
určené především jako hlavní 

zdroj vytápění. Zároveň je 
možné kotel využít jako 
záložní zdroj pro kotle 

na pevná paliva a tepelná 
čerpadla. Možná je i instalace 

do stávajících uzavřených 
otopných soustav. 

Nabízí moderní vytápění bytů 
a rodinných domů. Provoz 
kotle je velmi jednoduchý 

a tichý. Kotle jsou již z výroby 
kompletně vybaveny všemi 

provozními a bezpečnostními 
prvky včetně základní 

regulace. Elektrokotle RAY mají 
eBus komunikační rozhraní, 
plynulou modulaci výkonu 

a vestavěnou základní 
ekvitermní regulaci.

Možnost přípravy teplé 
vody v externím zásobníku. 
Ovládací panel umožňuje 

zobrazování aktuálních 
hodnot, jako je teplota, tlak 

v topném systému nebo 
aktuální výkon kotle. 

S komunikačním rozhraním 
eBus.

- Výkon 6 kW
- Energetická třída D
- Jmenovitá účinnost 99%
- Závěsné provedení
- 17 Kg

- Výkon 12 kW
- Energetická třída D
- Jmenovitá účinnost 99,5%
- Závěsné provedení
- 33 Kg

- Výkon 12 kW
- Energetická třída D
- Závěsné provedení

Kotle
ELEKTROKOTLE

Širší nabídku kotlů naleznete zde.



DUPLEX 250 Easy
DUPLEX

380 ECV5.AM DUPLEX RA5

Rovnotlaká větrací jednotka Větrací jednotka Vytápěcí a větrací jednotka

Jednotka může být instalová-
na pod strop, v parapetní 

či podlahové poloze. 
Je určena pro komfortní 
větrání ve všech typech 

bytových a veřejných budov, 
zejména je vhodná pro 

nízkoenergetické a pasivní 
domy nebo byty bytových 

domů s decentralizovanými 
větracími systémy. 

Větrací jednotka pro podstrop-
ní nebo nástěnnou instalaci 
vč. digitálního modulu CP, 

s protiproudým výměníkem 
(entalpický výměník lze 

dokoupit), automatický by-pa-
ssem, elektronicky řízenými 

motory EC volné oběžné kolo, 
vnitřními termostaty teploty, 

�ltry s třídou G4 na obou 
vstupech. Volba ze tří 
výkonových variant.

Zajišťuje přívod čerstvého 
�ltrovaného vzduchu 

a současně odtah odpadního 
vzduchu. Díky unikátnímu 

systému cirkulace vnitřního 
vzduchu v objektu je možné 
zajistit dohřev po rekuperaci, 
rozvod tepelných vnitřních 
zisků po objektu, chlazení 

nebo teplovzdušné vytápění 
bez nutnosti další otopné 

soustavy.

- Energetická třída A
- Max. průtok 230 m3/h
- 55 dB
- Max. účinnost rekup. 93%
- Třída �ltrace G4
- 805 x 280 x 660 mm
- 20 kg

- Energetická třída A+
- Max. průtok 365 m3/h
- 36 dB
- Max. účinnost rekup. 95%
- Třída �ltrace G4
- 617 x 1000 x 490 mm
- 59 kg

- Energetická třída A
- Max. průtok 420 m3/h
- 41 dB
- Max. účinnost rekup. 91%
- Třída �ltrace G4/F7
- 675 x 1720 x 620 mm
- 115 kg

Vzduchotechnika
ATREA



VENUS Comfort
HRV-15AC-N-54-R

VENUS Comfort
HRV-30EC-E-74-R

VENUS Comfort
HRV-70EC-E-74-R

Rekuperační jednotka Rekuperační jednotka Rekuperační jednotka

Řada vysoce výkonných 
rekuperačních jednotek je 

vhodná zejména pro instalaci 
do podhledů v bytech 

a rodinných domech. Jednotky 
jsou vybaveny pokročilým 

regulačním systémem, 
poskytujícím ruční nebo 

automatický způsob větrání.
Zajišťují větrání dle konkrét-

ních požadavků, a tím dochází 
ke snížení spotřeby energií.

Řada vysoce výkonných 
rekuperačních jednotek je 

vhodná zejména pro instalaci 
do podhledů v bytech 

a rodinných domech. Jednotky 
jsou vybaveny pokročilým 

regulačním systémem, 
poskytujícím ruční nebo 

automatický způsob větrání.
Zajišťují větrání dle konkrét-

ních požadavků, a tím dochází 
ke snížení spotřeby energií.

Řada vysoce výkonných 
rekuperačních jednotek je 

vhodná zejména pro instalaci 
do podhledů v bytech 

a rodinných domech. Jednotky 
jsou vybaveny pokročilým 

regulačním systémem, 
poskytujícím ruční nebo 

automatický způsob větrání.
Zajišťují větrání dle konkrét-

ních požadavků, a tím dochází 
ke snížení spotřeby energií.

- Energetická třída A
- Max. průtok 185 m3/h
- 58,6 dB
- Max. účinnost rekup. 93%
- 1f, 230 V, 50 Hz
- 270 x 555 x 1000 mm
- 17,4 kg

- Energetická třída A
- Max. průtok 315 m3/h
- 64,8 dB
- Max. účinnost rekup. 93%
- 1f, 230 V, 50 Hz
- 270 x 555 x 1000 mm
- 19,3 kg

- Energetická třída A
- Max. průtok 785 m3/h
- 75,2 dB
- Max. účinnost rekup. 93%
- 1f, 230 V, 50 Hz
- 360 x 846 x 1391mm
- 40,7 kg

Vzduchotechnika
MULTIVAC



DECOR 100
DESIGN CZ IPX4

ECOAIR
SLC Ecowatt IPX4

TD 160/100
Ecowatt IP44

Malý axiální ventilátor Malý radiální ventilátor Ventilátor do kruhového potrubí

Motor je asynchronní s kotvou 
nakrátko a stíněným pólem. 
Je vybaven ochranou proti 
přetížení. Ventilátory jsou 

vhodné pro krátké vzducho-
vody s velmi nízkou tlakovou 

ztrátou nebo k odvětrání 
přímo přes stěnu. Provedení 
se zpětnou klapkou, kuličko-

vými ložisky a kontrolkou 
provozu.

Motor je EC s vysokou 
účinností a nízkou spotřebou. 

Je vybaven termopojistkou 
proti přetížení, max. teplota 

okolí je 40 ˚C. Ventilátory jsou 
vhodné pro náročné interiéry 

a architektonická řešení. Trvalý 
chod s nízkým průtokem, 

zvýšení se provádí externím 
spínačem. Přerušovaný chod 
zajišťuje spuštění ventilátoru 

až po sepnutí spínače.

EC motor s tepelnou 
a elektronickou ochranou 

proti  přetížení. Ložiska jsou 
kuličková s tukovou náplní 

na dobu životnosti. 
Ventilátory jsou díky svému 

velmi nízkému pro�lu, vysoké 
účinnosti a nízké hlučnosti 

vhodné pro náročné aplikace, 
kde se uplatní také jejich 

velmi úsporný chod. 

- 10,7 W
- Průtok 80 m3/h
- 33 dBA
- Ø potrubí 100 mm
- Max. teplota 40 °C
- 230 V
- 0,55 kg

- 0,8/5,6 W
- Průtok 15-60 m3/h
- <20/32 dB(A)
- SFP 192/336 (W/m3/s)
- 230 V
- 0,57 kg

- 9 W
- Průtok 180 m3/h
- 38 dBA
- Ø potrubí 100 mm
- Teplota -20 až +60 °C
- Otáčky 2550 min-1
- 1,4 kg

Vzduchotechnika
SOLER & PALAU



NAD 250 V1 OKCE 160 S OKC 250 NTR/HP

Akumulaní nádrž Elektrický zásobníkový ohřívač Nepřímotopný ohřívač vody

Akumulační nádrže slouží k 
akumulaci přebytečného 

tepla a jeho zdroje. Zdrojem 
může být: tepelné čerpadlo, 

solární kolektory, plynový 
kotel atd.

- aku nádrž s polyuretanovou
izolací a plechovým lakova-
ným pláštěm

Možná instalace topné šroubo-
vací jednotky TJ 6/4", topného 
přírubového tělesa TPK vody, 
topné přírubové jednotky R, 
SE. Možnost využití nízkého 

tarifu elektrické energie (noční 
proud). Vysoce kvalitní izolace 

pro nízké tepelné ztráty 
a minimální provozní náklady. 
Antikorozní vrstva nepodléhá 

důlkové korozi v prostředí 
tvrdé a chlorované vody.

Novější řada smaltovaných 
zásobníků k postavení na zem 
v objemových řadách 160-300 
litrů se smaltovanou nádobou 
a výkonným jedním nebo od 
typu 200 litrů dvěma výmění-
ky pro ohřev TUV z externího 

zdroje nebo kombinaci 
různých zdrojů. Při propojení 
obou výměníku do série lze 
získat zdroj TUV o výkonu až 

57 kW. 

- Max. teplota TV 90 °C
- Energetická třída C
- Max. tlak nádoby 0,3 MPa
- Statická ztráta 88 W
- 265 l
- 584 x 584 x 1572 mm
- 63 kg

- Max. teplota TV 90 °C
- Energetická třída C
- 157 l
- 230 V, 50 Hz
- 584 x 584 x 1047 mm
- 52 kg

- 234 l
- 230 V, 50 Hz
- 584 x 584 x 1542 mm
- 119 kg

Instalace
DRAŽICE



COMFORT
15-14 BXDT PM

ALPHA2
32-60 180

MAGNA1
25-80 180

Cirkulační čerpadlo TV Oběhové čerpadlo Závitové oběhové čerpadlo

Čerpadla Grundfos COMFORT 
jsou určena pro cirkulaci teplé 

vody v rodinných domech 
a bytových jednotkách. 

Cirkulační čerpadla zajišťují 
okamžitou dodávku teplé 

vody pro uživatele. K dispozici 
jsou modely s integrovaným 

uzavíracím ventilem, zpětnou 
klapkou a vnějším závitem, 
termostatem nebo 24hod 

časovým spínačem.

ALPHA2 je oběhové čerpadlo 
pro použití převážně 

v domácím prostředí nabízející 
nejvyšší energetickou účinnost 

na trhu a umožňující širokou 
škálu provozních režimů 

a nově také možnost 
hydronického vyvážení 

otopných soustav. Nabízí 
vysokou spolehlivost i v těch 
nejnáročnějších systémech.

Oběhová čerpadla GRUNDFOS 
MAGNA1 jsou určena 

k cirkulaci kapalin v topných 
soustavách s proměnným 

průtokem, u nichž je žádoucí 
optimalizovat nastavení 

provozního bodu čerpadla, 
čím se sníží náklady na energii. 

- Max. dopravní výška 1,4 m
- Max. průtok 0,5 m3/h
- Tlak 10 bar
- Max. teplota kapaliny 95 °C
- 230 V
- 1,14 kg

- Max. dopravní výška 6 m
- Max. průtok 3 m3/h
- Vestavná délka 180 mm
- Teplota kap. +2 až +110 °C
- 230 V
- 2,5 kg

- Max. dopravní výška 8 m
- Max. průtok 7 m3/h
- Vestavná délka 180 mm
- Tlak 10 bar
- Teplota kapaliny +110 °C
- 230 V
- 4,78 kg

Instalace
GRUNDFOS



N (NG) 12/4
12l, 4bar, šedá

N (NG) 25/4
25l, 4bar, šedá

N (NG) 100/6
100l, 6bar, šedá

Expanzní nádoba Expanzní nádoba Expanzní nádoba

- pro uzavřené topné 
a chladicí soustavy 

- povrchová úprava: 
epoxidová pryskyřice  

- závitové připojení 
- od 35l provedení s nožičkami 
- do 80 litrů - možná nástěnná

montáž 
- výstupní teplota soustavy:

120°C
- pro nemrznoucí směsi min.

25 až 50%

- pro uzavřené topné 
a chladicí soustavy 

- povrchová úprava: 
epoxidová pryskyřice 

- závitové připojení 
- od 35l provedení s nožičkami 
- do 80 litrů - možná nástěnná

montáž 
- výstupní teplota soustavy:

120°C
- pro nemrznoucí směsi min.

25 až 50%

- pro uzavřené topné 
a chladicí soustavy 

- povrchová úprava: 
epoxidová pryskyřice 

- závitové připojení 
- od 35l provedení s nožičkami 
- do 80 litrů - možná nástěnná

montáž 
- výstupní teplota soustavy:

120°C
- pro nemrznoucí směsi min.

25 až 50%

- Max. provozní tlak 4 bar
- Přetlak plynu 1,5 bar
- Max. provozní teplota 70 °C
- Připojení (závit) R 3/4”
- 272 x 272 x 317 mm
- 12 l
- 2,75 kg

- Max. provozní tlak 4 bar
- Přetlak plynu 1,5 bar
- Max. provozní teplota 70 °C
- Připojení (závit) R 3/4”
- 308 x 308 x 481 mm
- 25 l
- 4,35 kg

- Max. provozní tlak 6 bar
- Přetlak plynu 1,5 bar
- Max. provozní teplota 70 °C
- Připojení (závit) R 1”
- 512 x 512 x 669 mm
- 100 l
- 15,84 kg

Instalace
REFLEX



CR 10 CR 100 RF
CT 200

EasyControl

Prostorový regulátor Prostorový regulátor Ekvitermní regulátor

Pro kotle s řídicí jednotkou 
Bosch Heatronic III a IV nebo 

jako dálkové ovládání pro 
regulátor CW 400 patří 

k novým generacím 
regulátorů značky Bosch. 

Tato generace přichází s celou 
řadou komfortních funkcí, 

s jejichž pomocí lze vytápění 
a přípravu teplé vody přesně 
přizpůsobit Vašim potřebám.

Plynulá regulace výkonu 
nástěnných plynových kotlů 

vybavených jednotkou Bosch 
Heatronic. Velmi jednoduché 

použití, pouze otáčením 
kolečka se mění teplota 

v místnosti. Lze použít jako 
dálkové ovládání ve spojení 

s regulací CW 400.

Detekce přítomnosti 
a inteligentní režim činí 

z EasyControl obzvlášť chytré 
řešení, které ušetří až 25 % 
energie. Díky EasyControl 

se Váš otopný systém spouští 
pouze tehdy, když je někdo 

skutečně doma.

- Rozsah teploty 5 - 30 °C
- Týdenní režim
- Internetová instalace
- 24 V

- Rozsah teploty 5 - 30 °C
- Týdenní režim
- Drátová instalace
- 10 - 24 V DC

- Rozsah teploty 5 - 30 °C
- Týdenní režim
- Drátová instalace
- 10 - 24 V DC

Instalace
BOSCH



+420 603 903 103
info@pde.cz
www.pde.cz

Jsme česká �rma, která se více jak 10 let zabývá službami v oblasti energetických úspor, projekční 
činnosti, prodeje a realizace vytápění, klimatizace a vzduchotechniky.

Servisní a montážní partner LG
Servisní a montážní partner Samsung

Servisní a montážní partner Stiebel Eltron
Certi�kace na práci s chladivy

Certi�kace na sváření a elektropráce
Certi�kace na instalatérskou a topenářskou práci
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