
Nejlepší topení?
Nová tepelná čerpadla Dimplex

Nejnižší náklady
topný faktor až 4,2 při A2/W35

Nejtišší provoz
bez nepříjemných frekvencí

Nejbarevnější 
možnost výběru z 1 625 barev

Nejkomfortnější
všestranné využití včetně chlazení



 Tepelná čerpadla vzduch - voda pro vytápění LA 9S-TU LA 12S-TU LA 18S-TU

 Provozní teploty venkovního vzduchu - 22 až + 35°C - 22 až + 35°C - 22 až + 35°C

 Tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)* 3,5 kW / 4,2 4,7 kW / 4,2 7,0 kW / 4,0

 Maximální tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)* 7,0 kW / 4,0 9,4 kW / 4,0 13,0 kW / 3,8

 Maximální výstupní teplota topné vody 60°C 60°C 60°C

 Akustický výkon 57 dB (A) 58 dB (A) 58 dB (A)

 Akustický tlak ve vzdálenosti 10 m 27 dB (A) 28 dB (A) 28 dB (A)

 Rozměry tepelného čerpadla (výška x šířka x hloubka) 165 x 91 x 75 cm 165 x 91 x 75 cm 165 x 91 x 75 cm

 Tepelná čerpadla vzduch - voda pro vytápění i chlazení LA 9S-TUR LA 12S-TUR LA 18S-TUR

 Tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)* 3,5 kW / 4,2 4,7 kW / 4,2 7,0 kW / 4,0

 Maximální tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)* 7,0 kW / 4,0 9,4 kW / 4,0 13,0 kW / 3,8

 Chladící výkon A27 / W18 / EER* 7,5 kW / 3,8 9,0 kW / 3,8 7,5 kW / 3,8

 Maximální chladící výkon A35 / W8 / EER* 5,1 kW / 2,3 7,0 kW / 2,3 5,1 kW / 2,3

 Akustický výkon 60 dB (A) 61 dB (A) 58 dB (A)

 Akustický tlak ve vzdálenosti 10 m 30 dB (A) 32 dB (A) 28 dB (A)

Stabilní společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. 
zastupuje koncern Glen Dimplex na českém 
trhu již od roku 1999 a tepelná čerpadla u nás 
instalovala  jako jedna z prvních. Využijte její 
komplexní služby a mnohaleté zkušenosti 
s instalací tepelných čerpadel i pro Váš dům.

info@termokomfort.cz
www.termokomfort.cz

www.dimplex.cz

Nová převratně tichá tepelná čerpadla Dimplex 
svým „šepotem“ nevyruší ani Vás ani sousedy. 
Velmi tichý provoz je zajištěn novou koncepcí 
optimalizovaného proudění vzduchu a EC 
ventilátory s frekvencí, která je pro lidské ucho 
příjemnější.

Přesto se jedná o velmi výkonná a výjimečně 
úsporná zařízení (např. COP 4,2 při teplotě 
vzduchu 2°C a topné vodě 35°C), která jsou 
schopná pracovat i v mrazu – 22°C.

Tato skutečně všestranná tepelná čerpadla se 
po celý rok postarají nejen o komfortní vytápění 
Vaší nemovitosti, ale zajistí i ohřev teplé vody 
pro domácnost či bazén nebo i příjemné 
ochlazení prostor v parném létě. Jsou vhodná 
jak pro novostavby, tak pro stávající domy 
a různé velikosti výkonů vyhoví jak v menších 
rodinných domech, tak i ve větších budovách. 
Elegantní vzhled s výběrem z 1 625 barev 
umožní přizpůsobit tepelné čerpadlo fasádě 
domu i harmonicky začlenit do okolní přírody.

Tepelná čerpadla Dimplex nejlepší na trhu

  * Parametry topení / chlazení (COP / EER) dle EN 14511


