SISTEMUL DE
PRODUCŢIE APĂ
CALDĂ PROASPĂTĂ

Curat
Este igiena şi curăţenia importantă? Da, este! De la Heliotherm puteţi avea cel
mai bun sistem de producţie apă caldă menajeră (acm) proaspătă. În secunde
apa proaspătă va curge la robinetul Dumneavoastră şi fără pericolul apariţiei
legionelei. Trebuie să experimentaţi acest confort în casa Dumneavoastră.

Igienă şi înaltă performanţă
Sistemul de încălzire şi acm-ul sunt complet separate. Ca să se evite riscul
apariţiei legionelei apa este încălzită la 47°C. Nu aveţi depuneri de calcar în
schimbătorul de căldură. Producţia de acm este liberă de orice alt sistem electric
auxiliar. Sistemul este făcut să lucreze în condiţii optime cu o Pompă de Căldură
Heliotherm, să protejeze Pompa şi să asigure o durată de viaţă mai mare
Pompei.

Avantajele unei Pompe de Căldură Helioterm
Durată de viaţă mare şi fiabilitate mare
ACM perfect igienică prin sistemul de schimb de căldură cu
schimbătoare în plăci(acm/agent termic cald)
Fără legionela sau depuneri de calciu
Costuri reduse printr-un sistem hidraulic bine pus la punct
Fără costuri de întreţinere
Fără sisteme electrice adiţionale
Posibilităţi de a conecta un sistem cu panouri solare pentru aport
energetic (vas de acumulare bivalent), termometre, sau senzori
ACM instant pentru întreaga familie.

Sportplatzweg 18 . 6336 Langkampfen . Austria

HELIOTHERM WÄRMEPUMPENTECHNIK GES.M.B.H.
www.heliotherm.ro . info@heliotherm.com . www.heliotherm.com

SISTEMUL DE PRODUCŢIE APĂ CALDĂ PROASPĂTĂ
Rezervor
Capacitate
Dimensiuni în cm ( l × A )
Sistem de alimentare cu apă caldă
Fin tube ZH-SR023
Fin tube ZH-SR024

ZH-S4101

ZH-S5101

ZH-S9101

ZH-S5102*

ZH-S9102*

400 l

500 l

850 l

500 l

850 l

188 x 60

192 x 70

194 x 94

192 x 70

194 x 94

ZH-FWS01

ZH-FWS01

ZH-FWS02

ZH-FWS01

ZH-FWS02

-

-

-

ü
-

ü

* cu flanşă

Eficienţă exemplară.
Pompele de Căldură Heliotherm sunt premiate cu cel mai bun calificativ, de către institute independente
de testări. Heliotherm asigură cele mai scazute costuri de operare şi maximum de protecţie a mediului
înconjurător.

Partenerii Heliotherm, garanţia excelenţei.

Prezentarea a fost făcută de Partenerul Acreditat Heliotherm.
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Clienţii noştrii se pot baza pe sfaturile specialiştilor noştrii. Partenerii acreditaţi vă pot oferi: consultanţă,
scheme hidraulice, punere în operă şi service. Totul prin servicii tip one stop.
Tot timpul vă puteţi baza pe sfatul unui Partener Competent din grupul nostru.

