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Kako oblika
zasleduje funkcijo?

Zelo učinkovito, kakovostno
narejeno in dobro zasnovano.

Vodijo nas družinske vrednote in
inovativno razmišljanje.

Dejstvo, da se naš proizvodni center nahaja le 10 metrov stran od oddelka za
raziskave in razvoj, nam omogoča celoten nadzor nad kakovostjo, s tem pa
tudi sposobnost, da preizkusimo in razvijamo nove, boljše rešitve.

Termo+ toplotna črpalka za sanitarno vodo se ponaša z najnovejšo in
najučinkovitejšo tehnologijo, ki zagotavlja do 75-% prihranek, s povprečno
5-letno dobo vračanja.

Kot podjetje v družinski lasti in s sedežem v osrčju Srednje Evrope našim
strankam vse od leta 1992 zagotavljamo vrhunske izdelke, pošteno
komunikacijo in odlične storitve. Smo strokovnjaki za toplotne črpalke,
osredotočeni na izdelavo energetsko najbolj učinkovitih in varčnih toplotnih
črpalk za vaš dom ali poslovni prostor. Tako kot naše cenjene stranke boste
tudi sami kaj kmalu spoznali, da je Termo Shop ekipa skupina visoko
usposobljenih strokovnjakov, ki vam zagotavlja in nudi najboljše možne
rešitve za vaše potrebe.

Vsi naši izdelki so preizkušeni in nadzorovani na koncu proizvodne linije, kar
zagotavlja popolno zanesljivost; naši laboratorijski testi lahko namreč
simulirajo temperature celo do - 30 °C. Proizvedeni in razviti v EU v okviru
standardov ISO 9001, Termo+ izdelki zagotavljajo vseživljenjsko uspešnost in
energetsko učinkovitost.

Razvito in proizvedeno
z ničnimi stroški energije

Tehnične speciﬁkacije in prednosti
Večfunkcijski
krmilnik.

Kot zagovorniki dostopne in poceni energije
smo sledili trendom trajnostnega razvoja in
omogočili, da naš proizvodni obrat izkorišča
energijo izključno obnovljivih virov. Ogrevanje
in hlajenje je zagotovljeno s pomočjo TČ
zemlja-voda, medtem ko elektriko pridobivamo
s pomočjo fotonapetostne elektrarne.

Tehnične speciﬁkacije

Enostavno
vzdrževanje in
enostaven dostop
za servisiranje.

C2/301 PRO

C2/231 PRO
AIR*

C2/301 PRO
AIR*

Volumen zabojnika za vodo (L)

230

300

230

300

Grelna moč (kW)

2,01

2,01

2,01

2,01

Električna moč (kW)

0,45

0,45

0,45

0,45

COP

3,2 (EN 16147)
4,5 (EN 255-3)

3,2 (EN 16147)
4,5 (EN 255-3)

3,2 (EN 16147)
4,5 (EN 255-3)

3,2 (EN 16147)
4,5 (EN 255-3)

Dimenzija − h x Ø (mm)

1580 x 660

1850 X 660

1630 x 660

1900 X 660

Visoka
učinkovitost in
nizki obratovalni
stroški.

Posebno oblikovan
zgornji pokrov
Dobra oblika/dizajn je vredna več kot dober
izgled. Na primer; snemljiv zgornji pokrov
zagotavlja enostaven in hiter dostop za
vzdrževanje in servisiranje, medtem ko njegova
trikotna tekstura omogoča tiho delovanje pri
visokih režimih pretoka zraka in maksimalni
učinkovitosti.

C2/231 PRO
Energetski razred

Tiho
delovanje
in visok pretok
zraka.

Zagotovljeno
delovanje v
ekstremnih
razmerah.

Popolna
antikorozijska
zaščita in zaščita
vodnega kamna.

Priključitev na
zunanji vir
energije.

Zakaj izbrati Termo Shop?

Ne pušča
hladiva v
sanitarno
vodo.
*AIR - voden zrak

Družinsko podjetje

Inovativne rešitve

Certiﬁcirani in tehnično
dovršeni izdelki

Akreditirano A+
Certiﬁkat Excellent SME

Član EHPA - Evropsko
združenje proizvajalcev
toplotnih črpalk

Lasten testni
laboratorij

Strokovnjaki za
toplotne črpalke

ISO 9001
Zagotovljena kakovost

Lasten razvoj izdelkov

Narejeno v EU

