Začněte rok 2012
výhodným pořízením
nového švédského
tepelného čerpadla NIBE

Novinky !

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ pro Vás připravilo pro nový rok 2012 velice
zajímavou nabídku na akční sety tepelných čerpadel, kde můžete
získat zcela nová tepelná čerpadla země/voda NIBE F1126 a NIBE
F1226 za zaváděcí ceny. Součástí prodejní akce NIBE ZIMA 2012 jsou
také akční sety tepelných čerpadel vzduch/voda NIBE SPLIT od 8 do
16kW, NIBE F2025 a tepelných čerpadel země/voda NIBE F1145 a
NIBE F1245.
Pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů máme připraveny
akční ceny ventilačních tepelných čerpadel NIBE, které Vám v domě
zajistí vytápění, ohřev vody a především řízené větrání se zpětným
ziskem energie. Tato tepelná čerpadla jsou nově vybavena inteligentním řídícím systémem s multifunkčním barevným displejem, který je
zobrazen níže.
Pro akční nabídku kontaktujte autorizované NIBE partnery.
Akce platí do vyprodání akčních zásob.

NIBE F1145, NIBE F1245, NIBE F370, NIBE F470 a NIBE F750 jsou
vybavena mutifunkčním berevným displejem. Tento pokrokový řídící systém umožňuje mimo jiné tepelná čerpadla
řídit přes aplikaci NIBE MOBILE APP mobilním telefonem.
Dále je možné využít kompletní sortiment příslušenství,
které umožňuje řízení celého systému přes ovládací panel
tepelného čerpadla bez potřeby jiného řídího systému. Více
na www.nibe.cz

NOVINKA NIBE™ F1126/F1226 země/Voda

NOVINKA NIBE™ F2300 vzduch/Voda

– Pro ty kteří chtějí kvalitní tepelné čerpadlo pouze pro vytápění a ohřev

– Tepelné čerpadlo s funkcí do venkovní teploty -25°C

vody a očekávají přijatelnou pořizovací cenu
– Jednoduchý grafický černobílý displej s jednoduchým ovládáním a
možností aktualizace přes USB port

– Vhodné pro rekostrukce, výstupní teplota až 65°C, při -25°C stále 63°C
– Extermně vysoký topný faktor, při 2/35°C COP=3,84 dle EN 14511

– U NIBE F1126 vestavěný nerezový zásobník 180 litrů

– Exterémně tichý stroj, srovnatelně s konkurečními výrobky polovičního
výkonu

NOVINKA NIBE™ SPLIT 16 vzduch/voda

NOVINKA NIBE™ F750 ventilační

– Kompletní NIBE SPLIT program s výkony 8, 12 a 16kW

– Tepelné čerpadlo s regulací výkonu kompresoru

– Ohřev teplé vody v zásboníku 270, 300 nebo 500 litrů

– Ohřev teplé vody v nerezovém zásboníku 180 litrů

– Jednoduchá instalace vlivem kompaktností celé sestavy

– Jednoduchá instalace vlivem kompaktností celé sestavy

– Moderní design

– Moderní design
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