Klimatizačné riešenia pre každú domácnosť

Multi (viacmodelové)
systémy

Keď menej je viac
Viacmodelové zostavy vám poskytujú
dodatočnú flexibilitu pri výbere
jednotiek na chladenie, vykurovanie či
prípravu teplej vody.
Pripojením až 5 vnútorných jednotiek
(chladiacich či vykurovacích)
k len 1 vonkajšej získate viac miesta
i komfortu.

Menej

Priestor
Ušetrí sa cenný vonkajší priestor na fasáde či
balkónoch.
Hluk
Jedna vonkajšia jednotka je oveľa tichšia než
dve alebo viac.
Čas
Rýchla a jednoduchá inštalácia
vrátane zapojenia, zavedenia potrubia
a úvodného nastavenia jednotky.
Environmentálny vplyv
Obmedzte vplyv na životné prostredie
výberom modelov z radu Bluevolution.

Funkcionalita
V závislosti od zvoleného multi systému,
môžete mať k dispozícii všetko - od chladenia
cez vykurovanie až po prípravu teplej vody.
Výber
Vyberte si štýl, farbu alebo druh jednotky
podľa svojho gusta.
Účinnosť
Užívajte si nižšie účty za energiu vďaka
vysokej účinnosti jednotiek, a to až do A+++
pri vykurovaní aj chladení.
Kontrola
Každú z vnútorných jednotiek môžte
regulovať samostatne aj pomocou mobilnej
aplikácie Onecta.

Viac
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Vyberte si zostavu, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám
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Možnosť pripojenia 2, 3, 4 alebo
5 vnútorných jednotiek k vonkajšej.

Pripojenie až 3 klimatizácií a zásobníka
teplej vody k jednej vonkajšej jednotke.

K jednej vonkajšej jednotke možno
pripojiť 1 hybridné tepelné čerpadlo so
zásobníkom teplej vody, emitory tepla
a 3 klimatizácie.

Ideálne riešenie pre apartmány
a mobilné domy
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Vyberte si pre vás tie najvhodnejšie riešenia
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