B IVANJE POLN O
Ž IV LJ E NJA
Obnovljivi viri

S Klimo Petek
do celovite energetske rešitve!
Ne glede na to, ali gradite nov stanovanjski objekt ali prenavljate starega, smo
vam v Klimi Petek vedno na voljo pri svetovanju in izbiri optimalnega sistema
ogrevanja in hlajenja za vaš dom.
V novem katalogu obnovljivih virov vam predstavljamo opremo, ki lahko izpolni
vse zahteve in želje še tako zahtevnega posameznika.
Celovit sistem ogrevanja je izbira optimalne energetske rešitve za udobno bivanje. Ob strokovnem svetovanju in dobavi opreme ponujamo še kakovostno
montažo, zagon sistema in vzdrževanje ter servisiranje opreme v garancijski
dobi in po njej.
Ne odlašajte z nakupom in zmanjšajte vaše obratovalne stroške že danes!
Miha Glavič,
direktor prodaje

OBNOVLJIVI VIRI
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Z
S ponudbo t oplotnih čr palk za novogr adn je v am
želimo preds t aviti opremo, ki se s svojimi las tnos tmi
popolnoma dopoln ju je z moder no ar hit ekturo gr adn je
in novimi izolativno visokok akovos tnimi mat eriali.
Biv an je v ob jek t u s t ak šno opre mo je udobno,
s troškovno ugodno in nar avi pri jazno.

Zrak-voda
T O P L O T N E

Č R P A L K E

De lje n i sis te m
Je sis t em priho dnos t i. Z re ver zibilnim modelom,
ki gre je in hladi, in grelnim medi jem, ki pri
t emper atur ah pod lediščem ne zmr zne . Omogoča
enos t avno intregr aci jo sončnih kolekt orje v in
pripr avo sanit ar ne vode.

Toplotna črpalka
Daikin Altherma
Eden izmed najuspešnejših in kakovostnejših proizvajalcev klimatskih naprav, japonski Daikin, nam pri deljenih sistemih ponuja nizkotemperaturno, invertersko toplotno črpalko Daikin
Altherma. Sistem je dobavljiv v dveh različicah – samo gretje
ter gretje in hlajenje. Zvezna regulacija delovanja kompresorja in
funkcija priprave tople sanitarne vode omogočata maksimalno
udobje in še nižje obratovalne stroške. Hladilno sredstvo R410a je
visokoenergetsko učinkovito in naravi prijazno. Daikin Altherma
je sistem, ki pripravi vhodno vodo temperature 55 °C in je zato
primeren za vse vrste novogradenj z nizkotemperaturnim talnim,
stenskim ali ventilatorsko-konvektorskim ogrevanjem.
Garancija za toplotne črpalke Daikin je 36 mesecev.

N OTR AN JA enota

Z un a nja e nota

N OTR AN JA enota
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ZUNANJA ENOTA

6

7

8

11

14

16

Gretje (kW)

5,75

6,84

8,43

11,20

14,50

16,00

Hlajenje (kW)

5,12

5,86

6,08

10,00

12,50

13,10

COP

4,56

4,34

4,05

4,46

4,35

4,30

HYDRO BOX
NOTRANJA ENOTA

EKHBH008AA***

EKHBX008AA***

EKHBH016AA***

EKHBX016AA***

SAMO GRETJE

GRETJE/HLAJENJE

SAMO GRETJE

GRETJE/HLAJENJE

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

Moč

Funkcije
Mere

V/Š/G (mm)

Temperatura vode

Gretje (°C)

25–55

Hlajenje (°C)

–

OBNOVLJIVI VIRI / novogradnje

15–55
5–20

–

5–22

5

Z

Toplotna črpalka
Ciat Duolis
Francoski ponudnik toplotnih črpalk Ciat slovi po visoki kakovosti,
energetski učinkovitosti in visoki stopnji inovativnosti. Vse to odlikuje tudi deljeno toplotno črpalko zrak/voda – Duolis Inverter.
Med ločenima zunanjo in notranjo enoto je freonska povezava s
hladilnim sredstvom R410a. Priprava vhodne vode temperature
60 °C omogoča montažo sistema v kombinaciji z nizkotemperaturnim načinom ogrevanja s talnim gretjem, stenskim gretjem,
ventilatorskimi konvektorji in pravilno dimenzioniranimi radiatorji.
Meja delovanja sistema je pri temperaturi zunanjega zraka –20 °C.
Duolis Inverter omogoča brezskrbno ogrevanje vašega doma z visoko stopnjo bivalnega udobja ob nizkih obratovalnih stroških.
Garancija za toplotne črpalke Ciat je 24 mesecev.

N OTR AN JA ENOTA

Z U N A N JA ENOTA

CIAT DUALIS
Moč
COP

33 H
Gretje (kW)

5,3 / 10,2 / 12,0
3,90

Toplotna črpalka deluje pri temperaturi zunanjega zraka do –20 °C.
Režim ogrevanja 35/30 °C, temperatura zraka 7 °C.
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Zrak-voda
T O P L O T N E

Č R P A L K E

Komp ak t n i sis te m
Kompaktni sis t em –
kompaktna izvedba. Zunan ja
i ns t alaci ja z r azvit o
komunik aci jsko avt omatiko
in re ver zibilnimi modeli.
Pripr av a sanit ar ne vode,
čis t e kot solza.

Toplotna črpalka
Ciat Aqualis 2 / Aqualis Inverter
Ciat Aqualis 2 je nizkotemperaturna toplotna črpalka, primerna za
vse vrste novogradenj. Dobavljiva je v dveh sistemskih različicah.
Aqualis Inverter je primerna kot samostojen sistem za direkten
priklop na centralnoogrevalni sistem s talnim, stenskim, konvektorskim ali nizkotemperaturnim radiatorskim gretjem. Aqualis 2 je
toplotna črpalka sistema on/off, ki je v kombinaciji z zalogovnikom
tako kot inverterska različica primerna za vse vrste ogrevanja. Z
dodelano avtomatiko je Aqualis 2 še posebej primeren tudi za
dogrevanje v objektih s klasičnimi kotli na fosilna goriva. Z invertersko različico so že tako nizki obratovalni stroški še za približno
20 odstotkov nižji. Obe različici omogočata tudi pripravo tople
sanitarne vode in ponujata največje bivalno udobje.
Garancija za toplotne črpalke Ciat je 24 mesecev.

ZUN AN JA EN OTA
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AQUALIS 2

20 HT

28 HT

35 HT

50 HT

65 HT

75 HT

6,10

8,30

10,20

13,80

17,20

19,40

–

–

8,50

11,80

14,70

17,50

COP

3,80

4,10

3,90

3,90

4,10

4,00

EER

–

–

2,50

2,70

3,00

2,70

Moč

Gretje (kW)
Hlajenje (kW)

Toplotna črpalka deluje pri temperaturi zunanjega zraka do –15 °C.
Režim ogrevanja 35/30 °C, temperatura zraka 7 °C.
Meritev glasnosti na oddaljenosti 5 m.
Modeli 20 H, 28 H 35 H in 50 H so dobavljivi tudi v enofazni različici.
Modela 20 HT in 28 HT omogočata samo ogrevanje.

AQUALIS INVERTER

33 H

44 H

5,8 / 10,3 / 12,7

5,5 / 13,1 / 13,3

4,43 / 8,9 / 10,21

4,45 / 10,1 / 11,36

COP

4,12

3,93

EER

2,99

2,70

Moč

Gretje (kW)
Hlajenje (kW)

Toplotna črpalka deluje pri temperaturi zunanjega zraka do –20 °C.
Režim ogrevanja 35/30 °C, temperatura zraka 7 °C.
Meritev glasnosti na oddaljenosti 5 m.

OBNOVLJIVI VIRI / novogradnje
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Toplotna črpalka
Daikin Altherma Monoblock
Daikin svoje znanje in izkušnje na področju izdelave toplotnih črpalk na novo dokazuje v Althermi Monoblock.
Kompaktno zgrajena toplotna črpalka vsebuje vse sestavne elemente za direkten priklop na nizkotemperaturni
centralnoogrevalni sistem s talnim, stenskim, konvektorskim ali nizkotemperaturnim radiatorskim ogrevanjem.
V kombinaciji s hranilnikom tople sanitarne vode sistem
omogoča celoletno pripravo tople sanitarne vode.
Garancija za toplotne črpalke Daikin je 36 mesecev.

ALTHERMA
MONOBLOCK

EBLQ011AA6W1

EBLQ014AA6W1

EBLQ016AA6W1

EBLQ016AA6W1

Gretje (kW)

11,20

14,00

16,00

16,00

Hlajenje (kW)

10,00

12,30

13,10

13,10

COP

4,54

4,37

4,22

4,22

EER

2,78

2,36

2,24

2,24

Moč

Toplotna črpalka deluje pri temperaturi zunanjega zraka do –20 °C.
Režim ogrevanja 35/30 °C, temperatura zraka 7 °C.

Z una nja enota

10

OBNOVLJIVI VIRI / novogradnje

Voda-voda
T O P L O T N E

Č R P A L K E

Komp ak t n i sis te m
E ko n om ič no. Z r az v it o komunik aci jsko avt oma t iko, visoko s t opn jo COP
( s t opn ja energe tske zmogl jivos ti gre tja) in re ver zibilnimi modeli.
Delov an je je neodv is no od zuna n je t emper at ure. Učinkovit o.

OBNOVLJIVI VIRI
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Toplotna črpalka
Ciat Ageo
Ageo je nizkotemperaturna toplotna črpalka sistema voda-voda,
ki energijo za ogrevanje objekta in sanitarne vode črpa iz vode
(podtalnica, reke, jezera) ali zemlje (zemeljski kolektor, geosonda).
Deluje lahko kot samostojen sistem v objektih, ki so ogrevani s
talnim, stenskim gretjem, ventilatorskimi konvektorji ali nizkotemperaturnimi radiatorji, v kombinaciji s kotlom na fosilna goriva pa
je tudi podpora pri ogrevanju. Reverzibilni model nam v kombinaciji z ventilatorskimi konvektorji ponuja možnost hlajenja v vročih
poletnih mesecih. Ageo je sinonim za užitek udobja.

Možnosti:

•
•
•
•
•

2-stopenjski električni grelec: 9 kW (enofazni) ali
15 kW ( trifazni ),
Bi-energy sani 300-litrski bojler sanitarne tople vode,
komplet za ogrevanje bazena,
mešalni tank s 4 priključki vhod/izhod
(80 ali 150 litrov),
mehki zagon za modele s trifaznim tokom (modeli
z enofaznim tokom imajo mehki zagon vključen).

Garancija za toplotne črpalke Ciat je 24 mesecev.

N OTR AN JA enota
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CAIT AGEO
Moč
COP

20 HT

30 HT

40 HT

50 HT

65 HT

80 HT

100 HT

120 HT

Gretje (kW)

6,80

9,50

12,20

16,00

19,80

24,50

31,00

36,30

Hlajenje (kW)

5,00

6,70

9,20

12,70

15,50

18,40

23,20

27,60

4,80

5,00

5,00

5,20

5,30

5,30

5,60

5,40

Hlajenje 7/12 °C, temperatura kondenzacije 30/35 °C.
Gretje 35/30 °C, temperatura uparjanja 10 °C.

OBNOVLJIVI VIRI / novogradnje
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Z
Toplotne č r p a lke za ogre v an je ob jek t ov z višjim
t emper atur nim re žimom do da nes niso bile pr imer ne
kot samos t ojen vir ogre v an ja. S ponudbo iz progr ama
prenove je zdaj t o mogoče. Kot samos t ojen vir
ogre v an ja so t oplot ne čr palke s pr ipr avo vhodne vode
t emper ature med 65 in 80 °C primer ne t ako rekoč za
v se ob jekt e. Takšen sis t em zdr uži visoko udob je biv an ja
z iz jem no nizk imi obr at ov alnimi s t rošk i.

Zrak-voda
T O P L O T N E

Č R P A L K E

De lje n i sis te m
Je sis t em priho dnos t i. Z re ver zibilnim modelom,
ki gre je in hladi, in grelnim medi jem, ki pri
t emper atur ah pod le diščem ne zmr zne . Omogoča
enos t av no int egr a ci jo sončnih kolek t or je v in
pripr avo sanit ar ne vode.

Toplotna črpalka
Daikin Altherma HT
Daikin Altherma HT je visokotemperaturna toplotna črpalka,
ki je s sposobnostjo priprave vhodne vode temperature do
80 °C primerna za vse vrste objektov. Sistem lahko v popolnosti
nadomesti ali podpre kotel na fosilna goriva. Za delovanje sistema
niso potrebni nobeni dodatni posegi v centralnoogrevalni sistem.
Stroški ogrevanja se v primerjavi s kotlom na fosilna goriva tudi
razpolovijo. Integriran hranilnik za sanitarno vodo omogoča
pripravo sanitarne vode temperature do 70 °C brez delovanja
kakršnega koli elektrogrelca. S tehnologijo dveh zaporedno
vezanih inverterskih kompresorjev in uporabo visokoenergetsko
učinkovitih in okolju prijaznih hladilnih sredstev ta sistem ponuja
varnost in udobje ter pomaga ohranjati čisto okolje. Meja delovanja
sistema je pri temperaturi zunanjega zraka –20 °C.
Garancija za toplotne črpalke Daikin je 36 mesecev.

N OTR AN JA enota

h r a nilnik s a ni ta rne vo d e
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Zunanja enota

OBNOVLJIVI VIRI / prenove

ALTHERMA HT
Moč

(kW)

COP

HYDRO BOX
NOTRANJA ENOTA
Funkcije

ERRQ011AY1

ERRQ014AY1

ERRQ016AY1

11

14

16

3,08

3,00

2,88

EKHBRD011AY1

EKHBRD014AY1

EKHBRD016AY1

GRETJE

GRETJE

GRETJE

Mere

V/Š/G (mm)

705 x 600 x 695

Temperatura vode

Gretje (°C)

45–75

Tok

3 ~ 400 V/50 Hz
Toplotna črpalka deluje pri temperaturi zunanjega zraka do –25 °C.
Režim ogrevanja 65/55 °C, temperatura zraka 7 °C.

OBNOVLJIVI VIRI / prenove
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Z
Revolucionarna tehnologija toplotne črpalke Altherma HT bo spremenila ogrevanje v vseh objektih, potrebnih prenove. Za
njeno namestitev niso potrebni tako rekoč nobeni večji posegi v že vgrajeni sistem. Integriran hranilnik za sanitarno vodo lahko
priklopimo direktno na centralnoogrevalni sistem. Z Althermo HT, ki vodo segreje do največ 80 °C, je mogoče ogrevati tudi
najstarejše radiatorje ter tako brez večjih posegov prenoviti stari sistem in ga spremeniti v najčistejše, stroškovno najugodnejše
in za bivanje izjemno udobno ogrevanje z energijo zraka.

LEGENDA

1

kompresorska enota ERRQ011-016
zrak / R410a

2

notranja enota EKHBRD011-016
R410a / R134a / voda

3

grelnik sanitarne tople vode EKHTS
V = 200 ali 260 litrov

4

radiatorji do 80 °C

freon
voda
sanitarna topla voda

OPIS DELOVANJA TOPLOTNE
ČRPALKE:

4

Z toplotno črpalko (1) prenašamo
energijo v hidravlično enoto (2).
Iz hidravlične enote (2) ogrevamo
visokotemperaturne radiatorje in
sanitarno toplo vodo (3).

1

2

freonska povezava

18

R410a

3

4

SANITARNA TOPLA VODA

R134a

OBNOVLJIVI VIRI / prenove

Zrak-voda
T O P L O T N E

Č R P A L K E

Komp ak t n i sis te m
Kompaktni sis t em – kompaktna izvedba. Zunan ja
ins t alaci ja z r azvit o komunik aci jsko avt omatiko in
re ver z ibilnim i mode li. Pr ipr av a sa nit ar ne vode,
čis t e kot solza.

OBNOVLJIVI VIRI
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Toplotna črpalka
Ciat Aqualis Caleo
Ciat Aqualis Caleo je toplotna črpalka, ki je primerna za objekte
v prenovi z radiatorskim ogrevanjem in za vse novogradnje s
talnim, stenskim ali konvektorskim ogrevanjem. Prednost sistema
je visoko razvita avtomatika, ki omogoča komunikacijo z že
vgrajenimi grelnimi sistemi na fosilna goriva. Vgrajeni kotel tako po
potrebi prevzame funkcijo varovala za pokrivanje temperaturnih
špic v najhladnejših dnevih v letu. Zaradi uporabe energetsko
učinkovitega, naravi neškodljivega hladilnega sredstva R407c so
stroški obratovanja izjemno nizki.
Garancija za toplotne črpalke Ciat je 24 mesecev.

Zuna nja enota

Možnosti:

•
•
•
•

električni grelec 9 kW ali 15 kW,
ogrevanje bazenske vode,
mehki zagon za zniževanje zagonskega toka,
Degipack – sodoben sistem odmrzovanja v grelnem
načinu – zvišuje COP za 25 %.

Vsi modeli Aqualis Caleo imajo integriran hidravlični
modul, vključno z raztezno posodo.
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OBNOVLJIVI VIRI / prenove

AQUALIS CALEO

60 H

60 HT

70 HT

Moč

13,66

13,67

19,37

3,64

4,14

4,00

kW

COP

Toplotna črpalka deluje pri temperaturi zunanjega zraka do –20 °C.
Podatki v tabeli so za režim ogrevanja 35/30, temperatura zraka 7 °C.
Meritev glasnosti na oddaljenosti 5 m.

OBNOVLJIVI VIRI / prenove
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Ogrevanje s toplotno črpalko je vse bolj zanimivo za objekte, katerih ogrevalni sistemi so potrebni celovite prenove ali samo
zamenjave kotla. Aqualis Caleo je visokotemperaturna toplotna črpalka, ki popolnoma nadomesti stari sistem. Kotel lahko ob
dodatni montaži elektrogrelca, ki pomaga toplotni črpalki ob najhladnejših dneh v letu, odstranimo, lahko ga pa ohranimo in
prevzame vlogo elektrogrelca. V kombinaciji z Rotexovim hranilnikom Hybrid Cube in solarnimi kolektorji ponujamo celovito
energetsko rešitev, ki vam bo dolgoročno znižala stroške ogrevanja in vam zagotavljala bivalno udobje po vaši meri.

6

LEGENDA

1

visokotemperaturna toplotna črpalka
Aqualis Caleo 60 HT
Qg = 13,9 kW
zrak / voda

2

ploščni toplotni prenosnik
EXL 4-70
moč 13,9 kW

3

hidravlični modul za solarno gretje
RPS 3

4

kombiniran hladilnik toplote ROTEX
HYC 544/32/0
volumen hladilnika V=500 L
s pretočnim grelnikom sanitarne tople
vode z opcijo dograditve električnega
grelnika
solarni sistem ogreva vodo po sistemu
“DRAIN BACK“

5

radiatorji do 65 °C

6

ploščati kolektorji ROTEX SOLARIS

sanitarna topla voda

5

radiatorsko ogrevanje
solarni sistem

sanitarna topla voda

sanitarna topla voda

S toplotno črpalko (1) ogrevamo hranilnik
toplote (4) iz katerega črpamo toploto za
radiatorsko gretje (5) in pretočno ogrevanje
sanitarne tople vode.
S sprejemniki sončne energije (6) ogrevamo
hranilnik toplote (4) s pomočjo sončne
energije, kadar je ta na razpolago.
Hidravlični modul solarnega sistema (3),
skrbi za kroženje vode. Če sonca ni, voda iz
kolektorjev odteče nazaj v zalogovnik.

22

ogrevanje radiatorjev

1

4

2
glikol/voda

voda

el. grelec

OPIS DELOVANJA TOPLOTNE ČRPALKE:

3
sanitarna hladna voda

OBNOVLJIVI VIRI / prenove

Voda-voda
T O P L O T N E

Č R P A L K E

Komp ak t n i sis te m
E ko n om ič no. Z r az v it o komunik aci jsko avt oma t iko, visoko s t opn jo COP
( s t opn ja energe tske zmogl jivos ti gre tja) in re ver zibilnimi modeli.
Delov an je je neodv is no od zuna n je t emper at ure. Učinkovit o.

OBNOVLJIVI VIRI
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Toplotna črpalka
Ciat Ageo Caleo
Ciat Ageo Caleo je visokotemperaturna toplotna črpalka sistem
voda/voda, ki je z zmožnostjo priprave vode temperature 65 °C
primerna predvsem za objekte z radiatorskim ogrevanjem. Sistem
je primeren tudi za vse objekte z nizkotemperaturnim režimom
ogrevanja. S funkcijo za pripravo tople sanitarne vode Ageo Caleo
popolnoma zadovolji tudi najvišje zahteve glede pričakovanega
bivalnega udobja. Zaradi svoje kompaktne zgradbe toplotna
črpalka ne zavzame veliko prostora in je takoj pripravljena na
delovanje. Hladilno sredstvo v sistemu, R410a, je visokoenergetsko
učinkovito in nenevarno za naravo.

Možnosti:

•
•
•
•
•

2-stopenjski električni grelec: 9 kW (enofazni) ali
15 kW (trifazni),
Bi-energy sani 300-litrski bojler sanitarne tople vode,
komplet za ogrevanje bazena,
mešalni tank s 4 priključki vhod/izhod (80 ali 150 litrov),
mehki zagon za modele s trifaznim tokom (modeli z
enofaznim tokom imajo mehki zagon vključen).

Garancija za kolektorje je 24 mesecev.

notranja enota
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OBNOVLJIVI VIRI / prenove

CIAT AGEO CALEO

50 H

50 HT

65 HT

80 HT

Moč

16,60

17,40

20,60

25,20

5,10

5,00

5,00

5,00

Gretje (kW)

COP

Gretje 35/30 °C, temperatura uparjanja 10 °C.

OBNOVLJIVI VIRI / prenove
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V ponudbi c elovit o udob je bos t e spozna li, k aj v se
v aša t oplotna čr palk a zmore in k ako lahko op timalna
ses t av a sis t ema v kombina ci ji s sola r nimi kole k t or ji
izbol jša v aše biv alno udob je. S t oplotno čr palko in
solar nimi kolekt orji lahko zr aven ogre v an ja pros t orov
s t alnim ali s t enskim gre tjem pripr avimo tudi t oplo
sanit ar no vodo in v kombinaci ji t oplotne čr palke
z ventilat or skimi konvekt orji ob jekt ohladimo.
Celovit o udob je!

Sončni kolektorji
Klasični ploski sončni kolektorji
Klasični ploski sončni kolektorji so sestavljeni iz bakrenih cevi, absorpcijske površine, trpežnega ohišja in 4-milimetrske steklene
površine, ki kolektor varuje pred poškodbami. Klasične ploske kolektorje lahko montiramo na streho ali jih integriramo v streho.
Solarni sistemi so namenjeni pripravi tople sanitarne vode ali kot podpora pri ogrevanju. Solarni sistemi, namenjeni podpori
ogrevanju, so primerni predvsem za objekte z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja.

Rotex – ploski sončni kolektorji
Ploski kolektorji nemškega proizvajalca Rotex so izjemno trpežni in
robustni. Kakovost proizvodnje se kaže v visokih izkoristkih in dolgi
življenjski dobi. Kolektorji Rotex so dobavljivi v dveh velikostih za
vertikalno in tudi za horizontalno postavitev.

Ploski sončni kolektorji
So visokozmogljivi ploski kolektorji najvišje kakovosti. Dobavljivi so v dveh dimenzijah in dveh različicah za vertikalno ali
horizontalno postavitev. Proizvodnja kolektorjev poteka v Avstriji in zadovoljuje najvišje standarde kakovosti.

Cevni sončni kolektorji
Vakuumski solarni kolektorji so v primerjavi s klasičnimi ploskimi kolektorji mnogo bolj tehnološko dodelani in učinkoviti. Heat
pump sistem (toplotna cev) je kovinska cev, napeljana po vsej dolžini vakuumskega absorberja. Deluje kot zelo učinkovit
prenosnik toplote v povezavi z uparjalnim in kondenzacijskim delom. Največja prednost vakuumskega kolektorja je izoliranost
cevi z vakuumom, zaradi katere sistem tako rekoč nima izgub. Vakuumski sončni kolektorji so v primerjavi s klasičnimi kolektorji
zmogljivejši in imajo boljše delovne karakteristike v difuzni svetlobi ob oblačnem vremenu.

Garancija za kolektorje je 24 mesecev.
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Hranilniki za toplo sanitarno vodo
Daikin Altherma
Toplotna črpalka Daikin Altherma ne zagotavlja samo toplote za ogrevanje objekta, ampak omogoča tudi celoletno oskrbo objekta
s sanitarno vodo. Izbirate lahko med hranilniki s prostornino 150, 200 ali 300 litrov. Altherma lahko samostojno zagotovi temperaturo
50 °C, višjo temperaturo pa dosegamo s pomočjo integriranega 3 kW elektrogrelca. Popolno udobje in varnost za zdravje
zagotavlja funkcija antilegionela, ki enkrat na teden segreje vodo nad 70 °C in tako uniči škodljive bakterije v sistemu.
Hranilnik za toplo sanitarno vodo je mogoče nadgraditi s solarnim modulom in solarnimi kolektorji. Energijo za ogrevanje
sanitarne vode lahko tako ob ugodnih vremenskih razmerah črpamo iz sonca in s tem stroške ogrevanja še znižamo.

Ciat Saniciat
Ciatov hranilnik tople sanitarne vode Saniciat je mogoče kombinirati z vsemi Ciatovimi toplotnimi črpalkami. Izjemno velik
cevni spiralni izmenjevalec omogoča hitro in energetsko učinkovito pripravo tople sanitarne vode vse leto. Integriran 3 kW
elektrogrelec ponuja možnost ogrevanja vode nad 70 °C in tako učinkovito preprečuje razvoj legionele v hranilniku.

Rotex Hybrid Cube
Hranilnik tople vode Hybrid Cube zmore mnogo več kot drugi kombinirani zalogovniki. Je kompakten, s prostornino
500 litrov in združuje možnost kombiniranja ogrevanja s toplotno črpalko in dogrevanje s solarnim sistemom. Prednost Rotex
Hybrid Cuba je integriran pretočni sistem za pripravo tople sanitarne vode, tako ste lahko brez skrbi za zdravje vaše družine,
ki bo vedno lahko uživala ob higienično čisti, neoporečni sanitarni vodi.

ROTEX Hybrid cube

daikin altherma
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Talno in stensko gretje,
konvektorji
Rotex – talno in stensko gretje
Odločitev o načinu ogrevanja objekta je treba sprejeti čim prej. Najbolje je, če to storite že med načrtovanjem. O tem, ali boste
objekt ogrevali s talnim, stenskim gretjem Rotex ali z radiatorji, odločate sami. S tem določite tudi videz prostora, v katerem
boste živeli. Talno in stensko gretje Rotex ponujata visoko stopnjo bivalnega udobja in puščata arhetiktom proste roke pri
zasnovi prostora. Največja prednost talnega gretja Rotex je nizka temperatura vhodne vode, ki zagotavlja dovolj energetskih
vnosov za prijeten in topel dom v vseh letnih časih. Nizka temperatura vhodne vode je močno povezana tudi s stroški, ki so pri
ogrevanju s talnim gretjem Rotex bistveno nižji, kot če bi enak objekt ogrevali z radiatorji. Talno gretje Rotex lahko kombinirate
tako s kotli na fosilna goriva kot s toplotnimi črpalkami.
Prodajni program Rotex – talno gretje dopušča mnogo fleksibilnosti v
uporabi. Ponujamo več možnosti z različno debelino sistemskih plošč – od
70 mm za objekte, kjer pod talnim gretjem ni nobene dodatne izolacije,
in vse do 10 mm, kjer talno gretje polagamo na estrihe. Rotex je sistem,
ki združuje talno in radiatorsko gretje kot celoto. Integrirani mešalni
ventili skrbijo za dva različna temperaturna nivoja, potrebna za hkratno
ogrevanje s talnim gretjem in radiatorji.
Za popolno bivalno udobje priporočamo tudi kombinacijo s stenskim
gretjem, ki v vročih poletnih dneh ponuja tudi možnost uravnavanja
temperature v objektu.
Ponudbo dopolnjuje inštalacijski material za sanitarno vodo.
Garancija za sisteme Rotex je 10 let.

sis tem taln eg a gret ja

zračnik

Konvektorji
Ventilatorski konvektor, notranja komponenta sistema toplotne črpalke,
je kombinacija radiatorja in ventilatorja. Tehnično je zasnovan tako, da
ga lahko uporabljamo za gretje, pri izbiri reverzibilne toplotne črpalke
pa tudi za hlajenje.

Konvek tor

Ciat in Daikin ponujata več različnih modelov konvektorjev, od parapetnih,
ki po obliki najbolj spominjajo na nam poznane radiatorje, do stropnih,
ki jih je mogoče vgraditi v spuščeni strop, in talnih, katerih izpuh poteka
skozi reže, nameščene v podu.

OBNOVLJIVI VIRI / celovito udobje
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Sončne elektrarne

Pridobivanje električne energije s fotovoltaičnim sistemom je čisto in ne obremenjuje narave z odpadnim CO2 kot konvencionalno
pridobivanje elektrike. Delovanje sončnih celic temelji na fotoefektu, obsijanih električno prevodnih materialov (silicij), ki svetlobo
pretvorijo v električni tok. Z razsmernikom napetosti se enoizmenski tok pretvori v izmenični tok. Pridobljeno elektriko lahko
koristimo avtonomno ali prodamo v omrežje. Srce fotovoltaičnega sistema so fotovoltaični moduli, ki po videzu spominjajo
na klasične solarne kolektorje.
Prednosti fotovoltaike so samozadostno pridobivanje energije, enostavna uporaba in vzdrževanje, dolga življenjska doba in
možnost prodaje odvečne energije.

Polikristalni moduli Energetica
Visokozmogljivi polikristalni moduli Energetica so sestavljeni iz celičnih piramid mikroskopske zgradbe, ki omogočajo optimalno
zajemanje sončnih žarkov. Z natančno meritvijo vsake posamezne celice zagotavljamo minimalne morebitne izgube zaradi
neusklajenosti moči celic, povezanih v modulu. Robustna zgradba in trdno zaščitno steklo ščitita modul tudi v ekstremnih
vremenskih razmerah.

Moduli Sanyo
Svetovno priznani moduli Sanyo sodijo v vrh fotovoltaične ponudbe. Vsak posamezen modul je tovarniško testiran in s
certifikatom jamči za brezhibnost in moč celic v modulu. Edinstvena tehnologija kombinacije monokristalinov in plastnih
absorberjev omogoča izjemno visoke izkoristke modula. Kakovostna zgradba okvirja in trdno zaščitno steklo varujeta modul
tudi v najslabših vremenskih razmerah.

MO NOK R IS TALN I m odul

polikris talni m odul
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Montaža in servis
Montaža
Za brezhibno delovanje opreme poskrbi ekipa montažerjev, ki v skladu z vsemi zahtevami proizvajalcev strokovno namesti
vse dobavljene elemente in jih poveže v sistem. Zavedamo se, da strokovna montaža vpliva na energetske izkoristke in s
tem povezane obratovalne stroške. Kakovost instalacij potrjuje več 100 zadovoljnih uporabnikov toplotnih črpalk, solarnih
sistemov in konvektorjev.

Servis
Ponujamo vam tudi servis in vzdrževanje. Ekipa naše servisne službe se redno izobražuje pri proizvajalcih in tako zagotavlja
brezhibne in kakovostne servisne storitve. Naša tehnična podpora vključuje tudi uvajanje uporabnikov v ravnanje z nameščeno
opremo. Za varnost in zanesljivost obratovanja vašega sistema skrbi 15 serviserjev. Da boste brez skrbi vse leto, vam priporočamo
sklenitev vzdrževalne pogodbe s 15-odstotnim pogodbenim popustom na vse poprodajne storitve.
Preventivni vzdrževalni pregled toplotnih črpalk je priporočljivo opraviti enkrat na leto, reverzibilnih (gretje in hlajenje) pa
dvakrat na leto.
Ponudbo toplotnih črpalk dopolnjujejo servisne storitve za toplotne črpalke Daikin in Ciat. V Klimi Petek tako poskrbimo, da
boste vse leto brezskrbno, ekonomično in okolju prijazno uživali v udobju, ki vam ga ponuja toplotna črpalka.
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