11 DŮVODŮ

PROČ VYBRAT
TEPELNÉ ČERPADLO NIBE

1. VYSOKÁ KVALITA – NIBE lídrem evropského trhu,
certifikace kvality dle norem ISO, komponenty

6. JEDNODUCHÁ INSTALACE − možnost kombinace s dalšími
zdroji tepla a spojování tepelných čerpadel do kaskád

od renomovaných výrobců
7. SNADNÁ OBSLUHA − ovládací panel s barevným displejem
2. ÚSPORA PENĚZ – nízké provozní náklady, s ekologickými

a intuitivní obsluhou

tepelnými čerpadly NIBE úspora až 80 % energie na vytápění,
minimální tepelné ztráty zásobníků pro ohřev vody díky
kvalitní tepelné izolaci
3. DLOUHOLETÁ TRADICE − stabilní švédský koncern

8. VZDÁLENÁ SPRÁVA přes internet pomocí NIBE Uplink
nebo mobilního telefonu
9. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU ZÁJEMCI – rychlé

s 30letou historií, moderní švédská technologie procházející

řešení technických dotazů a servisu a pomoc při výběru

neustálým vývojem

vhodné varianty pro každý objekt

4. DOSTUPNÁ CENA A NADČASOVÝ DESIGN − široký

10. PROVĚŘENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY – např.

výběr tepelných čerpadel vhodných do každé domácnosti,

mimořádně vysoké topné faktory, zanedbatelná hlučnost,

standardně dodávána jednotka měkkého startu kompresoru

teplota topné vody pouze použitím kompresoru až 65 ºC,

v ceně

na výběr 3 antikorozní ochrany ohřívače vody, funkce
tepelných čerpadel vzduch-voda až do -25 ºC při zachování

5. MNOHOLETÁ ZÁRUKA A SNADNÁ ÚDRŽBA – záruka
5 let a u vybraných typů kompresorů až 10 let, průměrná

vysoké výstupní teploty, rozsáhlé příslušenství k efektivnímu
využití pro ohřev bazénu, chlazení, atd.

prokázaná životnost zařízení více než 20 let, téměř u všech
modelů díky malému množství chladiva odpadá nutnost
pravidelné roční kontroly

11. PODPORA – na koupi tepelného čerpadla se vztahují
podpory Nová zelená úsporám a tzv. kotlíková dotace.

Třída energetické účinnosti pro ventilační tepelná čerpadla NIBE

Energetická třída - štítek sestavy
(včetně regulátoru)

Energetická třída - štítek výrobku
Typ
Třída energetické Třída energetické Teplá
účinnosti 55 °C
účinnosti 35 °C
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Tento list je nedílnou součástí katalogu NIBE Ventilační čerpadla.

