ušetříte až

č
K
0
0
0
.
25
. 12.
platí do 31

DPH)
(sleva bez

ZVÝHODNĚNÉ VNITŘNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA LWCV

Pořiďte si Vaše vnitřní úsporné
tepelné čerpadlo LWCV již nyní

Proč zvolit vnitřní tepelné čerpadlo vzduch/voda LWCV?
Kotlíková dotace až 127 500 Kč a Nová zelená úsporám až 65 000 Kč
Vysoká

účinnost (energetická třída A++)

Nejtišší
Zabere

provoz (hluk 35 dB(A) ze vzdálenosti 1 m)

minimální prostor uvnitř domu

Ovládání

přes internet zdarma

Parametry
Kvalitní

ověřené nezávislou zkušebnou

a robustní německý výrobek

Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch/voda LWCV
Systém vytápění, o kterém ani nevíte, že ho máte
Vnitřní tepelná čerpadla alpha innotec využívají pro sání a výfuk vzduchu patentované vzduchové kanály, které umožňují
nasazení i při nejpřísnějších hlukových limitech blízko hranice pozemku. Vnímaná intenzita zvuku je téměř 2x nižší než u
venkovního provedení.

Přehled akčních tepelných čerpadel LWCV
Luxtronik 2.1 součástí tepelného čerpadla

Tepelné
čerpadlo

Tepelný
výkon*
min/max

Topný
faktor*

Energetická
třída sestavy

Akční cena*

Ušetříte

LWCV 82

2,7 - 7,0
kW

4,19

A++

199.000 Kč

22.190 Kč

LWCV 122

4,5 - 11,5
kW

4.01

A++

216.900 Kč

25.000 Kč

* údaje při A2/W35 dle EN 14511, cena za tepelné čerpadlo.

Nejtišší systém vzduch/voda

Patentované vzduchové kanály

Nová konstrukce tepelných čerpadel alpha innotec LWCV
řady V-LINE využívá radiální ventilátory, které jsou tišší než
klasické „vrtule“. V kombinaci s vnitřní instalací a patentovanými vzduchovými kanály se jedná o nejtišší tepelné čerpadlo vzduch/voda v ČR. Akustický tlak 35 dB(A) ve vzdálenosti 1 m odpovídá hlučnosti běžné ledničky.

Vzduchové kanály propojují sání a výfuk vzduchu tepelného čerpadla s fasádou budovy. Patentovaná skládací
konstrukce je zárukou rychlé instalace a navíc je navržena
jako dodatečná zvuková izolace.

Všechny ceny jsou bez DPH. Akce platí pro tepelná čerpadla objednaná od 1. 8. do 31. 12. 2018.
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