
Tepelná čerpadla 
ZEMĚ-VODA
• Výkonnostní varianty 6–25 kW
• F/S12xx s integrovaným zásobníkem 

teplé vody 180 l 
• Možnost pasivního i aktivního chlazení
• Příslušenství k ohřevu bazénu, připojení 

fotovoltaiky
• Vytvoření až 7 směšovaných okruhů

S1155/1255, F1145/1245, F1126/1226

• Pro instalace na podlahu, 
pod strop i k zavěšení

• Účinnost až 94 % 

• Nízká hlučnost a snadná instalace 

ERS S10-500, ERS S40-350, 
ERS 20-250, ERS 30-400

Tepelná čerpadla 
VZDUCH-VODA

Vnitřní systémové 
jednotky a regulace

• Monoblok 6–20 kW, split 6–16 kW
• Vytápění, chlazení, ohřev vody i bazénu, 

kombinace s fotovoltaikou a jiným 
příslušenstvím

S2125, F2120, F2040, AMS

• Kompletní systém pro vytápění 
a ohřev vody

• Rychlá instalace, kompaktní rozměry
• Řízení jednoduchých i náročnějších 

systémů regulátorem SMO
• Možnost připojení fotovoltaiky a široké 

škály příslušenství

VVM S320, VVM 310, VVM 500,
LUCIE 200, SMO S40/20/40

• Ohřev vody, vytápění a nucené větrání 
v jedné jednotce s vestavěným 
zásobníkem teplé vody

• Výkon 2–6,5 kW
• Umožňuje rovnotlaké nebo hybridní, 

podtlakové větrání

S735, F370, F470, F730, F750

• Akumulační nádrže 50–1000 l
• Nepřimotopné zásobníky až do 1000 l
• Ohřívače vody smaltované 200–1000 l, 

nerezové 200–300 l

NAD, NADO, VPB, OKC NTR

Ventilační tepelná 
čerpadla

Akumulační nádrže 
a ohřívače vody

Rezidenční objekty Rezidenční objekty

Rekuperační 
jednotky



Tepelná čerpadla 
ZEMĚ-VODA
• Výkon 24–60 kW
• Možnost zapojení do kaskády až 9 ks 

s výkonem až 540 kW
• Možnost pasivního i aktivního 

chlazení a dalších funkcí
• Kombinace fotovoltaiky a široké škály 

příslušenství

F1345, F1355

Komerční objekty

Přehled produktů

Příjemné vnitřní 
klima po celý rok
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Tepelná čerpadla 

VZDUCH-VODA
• Možnost zapojení do kaskády až 8 ks 

tepelných čerpadel s výkonem až 160 kW

S2125, F2120, F2040, AMS 10

Řídící moduly
• Řídicí modul, s pomocí AXC karty lze řídit 

až 8 tepelných čerpadel vzduch-voda 
zapojených do kaskády

SMO S40/40


