
Rýchla cesta k úspore energií

Tepelné čerpadlá vzduch - vzduch



Rozdiel medzi tepelným čerpadlo a 

elektrokotlom

1 kW elektriky = 1 kW tepelnej energie 

Elektrické vykurovacie telesá, žiariče = priamy elektrický ohrev
(iba premena elektriky na teplo)



Tepelné čerpadlo za pomoci elektrickej energie iba prečerpáva

tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia

1 kW elektriky pre TČ = 3 až 5  kW tepelnej energie 

Vykurovanie za pätinu

TČ vzduch vzduch štandardne slúži na vykurovanie aj chladenie



Vysoký výkon aj pri nízkych teplotách – “Hyper Heating“ a Zubadan

Špeciálne jednotky určené pre celoročné vykurovanie

• 100% - ný vykurovací výkon až do -15°C

• Vykurovanie  do vonkajšej teploty až - 28°C



Výkonové parametre

// Jednotky Hyperheating



A+++ for cooling

Jednotky MSZ-LN si zachovávajú vysoký faktor COP aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Výkonové parametre vonkajšej jednotky MUZ-LN25

Vysoké hodnoty COP aj pri nízkych vonkajších teplotách

Parametre pri nominálnej frekvencií pri štandardnej vonkajšej jednotke 



Modely   MSZ-AP 35 a 50 vo vyhotovení do -20°C

MUZ-AP35VGH  - 4 kW

MUZ-AP50VGH  - 6 kW

Integrovaný ohrev kondenznej vaničky 



// Multisplitové zapojenie 6,8 a 9 kW

Pripojiteľné vnútorné jednotky

MXZ-4F83VFHZ MXZ-2F53VFHZ

Multisplit Hyperhating



Jednotky Zubadan ATA s použitím vnútorých jednotiez z rady Mr. SLim



Príklad zapojenia 14 kW jednotky Zubadan s dvoma kazetovými jednotkami

- Celoročné kúrenie a chladenie

- Vysoká flexibilita systému

- Vhodné pre : čerpacie stanice, sklady, výrobné haly, fitnes centra ... 



Ideálne riešenie vykurovania a temperovania rôznych objektov

•Víkendové chalupy
•Výrobné haly
•Veľkoplošné kancelárie
•Autoservisy
•Rodinné domy
•Športové haly
•Fitnescentrá
•Kostoly



Vykurovanie a chladenie drevenice

Vykurovanie cez klimatizácie je veľmi ekonomické hlavne v porovnaní s elektrickým 

vykurovaním. 

Jednotky majú funkciu temperácie na + 10°C keď nie je chatka obývaná. Vďaka wifi

ovládaniu si môže užívateľ v predstihu zvýšiť teplotu a prísť už do vyhriatej chaty



Kostol Zakamenne

2 x Zubadan 14 kW

4 x vnút. kanálové jednotky 7 kW



Kanálové jednotky sú schované v drevenom
kryte



Rozbočovač chladiva 50:50 %



Kúrenie a chladenie telocvične na Myjave

4 x Zubadan 14 kW



Použité vnútorné podstropné jednotky 4x PCA-M140 

Vďaka flexibilnému systému vzduch-vdzuch je dosiahnutá vysoká efektivita prevádzky



Sklad liečiv Prešov cca 500 kW
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✓ VRF jednotky Zubadan

Riešenia pre väčšie objekty

▪ 100%-ný výkon do -20ºC

▪ Vykurovanie do -30ºC

▪ Vysoké COP

▪ Výkon až 63 kW

▪ Možnosť napojiť 1 až 43 

vnútorných jednotiek 

rôzneho typu

▪ Funkcia rotácie a 

zálohovania
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Vykurovanie a chladenie polyfunkčného 
objektu vo Sv. Jure

Systém VRF s technológiou Zubadan PUHY-HP.


