ptali jsme se
CO je PRO vás
Důležité
DLOUHÁ
ZÁRUKA

SERVIS OD
VÝROBCE

TICHÉ

SPOLEHLIVÉ

DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

ÚSPORNÉ

a tak vzniklo
RevOlučNí
tepelné
čerpadlo
ACOND PRO
tOPNý výkON kW miN - mAx
COP (účiNNOst) 7 / 35 °C
COP (účiNNOst) 2 / 35°C
COP (účiNNOst) - 7 / 52 °C
sCOP (sezóNNí účiNNOst)
AkustiCký výkON Při A7/W55 [Db(A)]
AkustiCký tlAk v 6 m Db(A) vOlNý P.
mAx. tePlOtA výstuPNí vODy kOmPResORem

PRO-N

PRO-R

1,5 – 9
4,9
4,31
2,38
4,74
48,4
25,1
70°C

3 – 18
5,32
4,58
2,55
5,15
49,3
25,8
70°C
* další data na požádání

PROč RevOlučNí?
Při veNkOvNí tePlOtě -22°C vyRábí vODu 65°C POuze kOmPResORem, bez bivAleNCe. Při -15°C sNADNO 70°C.
kOmbiNACí NejkvAlitNějšíCh Dílů, vývOje A POkROkOvýCh tlumíCíCh mAteRiálů je ACOND PRO
NeslýChANě tiChé, DOkONCe Nejtišší.
POužitím NejmODeRNějšíhO sCROll kOmPResORu A ekOlOgiCkéhO ChlADivA R290 s vyNikAjíCím
PROvOzNím ROzsAhem NAbízí ACOND PRO NejDelší živOtNOst A záRuky.

www.klimatizujem.sk
klimatizujem@klimatizujem.sk
instalujeme nejvíce
tč v čR!

606 511 511
info@acond.cz
0948 618 619
www.acond.cz

Než se ROzhODNete...

český výrobce vám tepelné čerpadlo
odborně nainstaluje a postará se
o něj i za dvacet let. všechna tepelná
čerpadla aCond jsou připojena
dispečink výrobce. pokud by se něco
stalo, víme o tom dříve než vy a o servis
se postaráme. vyrobíme, správně
nainstalujeme a vždy se postaráme.

vyšší úspory díky účinnosti. Špičková
účinnost našich tepelných čerpadel
znamená, že s námi uspoříte více.
proč byste měli ušetřit méně, než
můžete s aCond pro? porovnejte
nás s ostatními nebo nás požádejte
o zaslání zpracovaného porovnání.

Neskutečná tichost. aby se na vás nezlobili
sousedi ani stavební úřad, vyrobili jsme asi nejtišší tepelné čerpadlo vůbec. když mám jedno
tepelné čerpadlo s akustickým výkonem 48 dB
a přidám druhé stejné, obě dohromady budou
mít 51 dB. a pokud má nějaké čerpadlo akustický výkon 54 dB je stejně hlučné jako čtyři tichá
tepelná čerpadla dohromady, ten rozdíl je obrovský. každý jeden dB je důležitý. nové tepelné
čerpadlo aCond pro je neslýchaně tiché, budete na něj hrdí. porovnejte nás s ostatními nebo
požádejte o zaslání zpracovaného porovnání.

pro dlouhou životnost a spolehlivost
je tepelné čerpadlo aCond vyrobeno
z nerezu, použili jsme nejkvalitnější
součástky, chladivo r290 s nejlepším
pracovním rozsahem, kompresor
scroll, atd. Žádné kompromisy, špičková
spolehlivost a dlouhá životnost. vyměníte
na vašem domě všechno možné, ale
tepelné čerpadlo aCond u vás bude
stále poctivě sloužit.

nabízíme nejdelší záruku 5 a 10 let na
díly i na práci bez obvyklých triků jako
je záruka jen na materiál bez práce
a cestovného, bez podmínky placených
ročních prohlídek apod. U nás
opravdová záruka 5 a 10 let, určitě ne
pouze materiálová. jen u nás si můžete
přiobjednat záruku 10 a 12 let, opět
nejen na materiál. za kvalitou aCond
pro si stojíme.

100 % servis. péči o tepelné čerpadlo
zajišťuje přímo český výrobce. tepelné
čerpadlo je připojené na dispečink
u českého výrobce, pokud by se něco
stalo, zjistíme to a postaráme se
o nápravu. vy máte klid a jistotu.

Příznivou cenu získáte koupí přímo
u výrobce. vynecháte několik
zbytečných mezičlánků. místo marží
překupníkům platíte za nejkvalitnější
součástky a perfektní péči přímo
výrobci. dostáváte mnohem lepší
tepelné čerpadlo za přístupnou cenu.

Nenechte se napálit! v naší ceně instalace
je zahrnuto i topenářské napojení na
topný systém a na rozvod teplé vody.
v konkurenčních nabídkách to často není,
položka montáž v nabídce kompletní
napojení neobsahuje a zákazník nakonec
zaplatí o desítky tisíc více. záruka u nás není
jen na materiál a není podmíněna placenými
ročními prohlídkami.

instalujeme nejvíce tč. instalujeme
nejvíce tepelných čerpadel v české
republice. každý den vyrážíme
k dalším a dalším spokojeným
zákazníkům.

POROvNejte
RevOlučNí
tč ACOND PRO
s kONkuReNCí
přidejte UvaŽované
konkUrenční modely
do taBUlky

akustický výkon
(nikoliv akustický
tlak)
aCond pro r

aCond pro r

akustický tlak
v6m

49,3 dB

25,8 dB(a)

záruka nejen
materiálová,
ale i na práci
a výjezd

ovládání tč
online – roční
poplatek

ano

0 kč

sezónní topný
faktor sCop
5,15 °C

připojení tč
na dispečink
výrobce
ano

max. výstupní
teplota
kompresorem
70 °C

nerezová
venkovní
jednotka
ano

délka záruky
5 a 10 let

technická
podpora
a servis přímo
od výrobce
ano

tichost je důležitá, nebudete mít potíže se stavebním úřadem a se sousedy.
vysoké sCop znamená, že budete platit méně za vytápění každý rok.
vysoká maximální výstupní teplota kompresorem znamená, že i v mrazech budete vytápět a ohřívat vodu úsporně kompresorem, nikoliv el. bivalencí.
každý rok ušetříte více.
delší záruka znamená, že jste déle bez starostí a že výrobce svému výrobku věří.
někteří dodavatelé inzerují záruku na kompresor 10 let, ale mají na mysli jen záruku materiálovou. kolik byste zaplatili za výjezd a práci...?
ne všechna tč je možné ovládat vzdáleně a většinou je taková možnost zpoplatněna roční platbou. vynásobte platbu 20 roky a připočtěte k ceně tč...
připojení na dispečink výrobce umožňuje většinu potíží vyřešit zdarma a bez výjezdu.
nerezová venkovní jednotka nezrezne a zaručuje maximální životnost.
technická podpora a servis přímo od výrobce jsou důležité pro váš klid a profesionální péči o vaše tč.
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