WARMTECH
Pompe de căldură

www.climacenter.ro

Pompa de căldură Warmtech reprezintă o alegere ecologică
dar și economică, oferindu-vă în același timp confortul mult
dorit. Acesta este cel mai eficient sistem de încălzire la ora
actuală. Datorită faptului că sursa de căldură, adică energia
solară captată de sol este inepuizabilă, pompa de căldură apăapă, are același randament indiferent de temperatura
exterioară.
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Confortabil și călduros pe timpul iernii

sol

Pompa de căldură Warmtech este solutia ideală și pentru vară, oferind o
temperatură comfortabilă, constantă și omogenă in orice spațiu, chiar și la
clădiri de birouri.
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Climat plăcut și proaspăt la birou

Confort termic și economie de spațiu

Performanța pompei de caldură
Warmtech este pusă în valoare de
sistemele cu încălzire în pardoseală și
cu ventiloconvectoare care sunt
capabile să ofere climatul necesar cu
costuri reduse.
Varietatea ventiloconvectoarelor fac
posibilă amenajarea interioarelor fără
niciun impediment.

Încălzire în pardoseală
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Instalația de încălzire

ventiloconvectoare

Pompa de caldură Warmtech, reprezintă o alegere ecologică dar
și economică oferindu-vă în același timp confortul mult dorit.
Acesta este cel mai eficient sistem de încălzire la ora actuală.
Datorită faptului că sursa de căldură, adică energia solară
captată de sol este inepuizabilă, pompa de căldură apă-apă, are
același randament indiferent de temperatura exterioară.
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Posibilitatea setării temperaturii prin internet

Pompa de căldură Warmtech, pe lângă încălzirea casei, asigură
încălzirea apei calde menajere chiar și în timpul funcționării în
modul de răcire.
Pentru piscine, încălzirea apei cu pompă de căldură vă aduce o
economie substanțială de bani, în comparație cu alte surse de
căldură obișnuite, indiferent de vreme.
Astfel este posibilă utilizarea piscinei pe toată perioada anului.
Necesită întreţinere redusă.
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Instalația de încălzire
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Recomandat pentru încălzirea apei menajere în băi și piscine

Recomandat pentru încălzirea serelor și fermelor

Aeroterme industriale
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Instalația de încălzire

AR

A NTI

5

E

O

Y
DL

EC

Această tehnologie aduce un real beneficiu serelor și fermelor unde costurile încălzirii se ridică la sume uriașe. Utilizând
pompele de căldură Warmtech, aceste sume pot să fie cu până la 70% mai mici.
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Plătești 1kw și primești 5kw

Pornește și oprește automat în
funcție de temperatura setată

Posibilitatea setării temperaturii
prin internet

Zero emisii CO,
refrigerant R407c ecologic

Încălzire și răcire
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Sistem economic

Eficiența pompei de căldură Warmtech apă - apă se datorează
faptului că doar 1 din 5kw produși se obțin din energie
electrică și 4kw din sol sau apă.

Schimbare automată din mod
de răcire în mod de încălzire
sau invers
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Necesită doar spațiu minimal
apã
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