Levegő-Víz
Hőszivattyú

A HŐSZIVATTYÚ MÉRTÉKEGYSÉGE

3kW a levegőből, 1kW a villamos hálózatról

Külső hőmérséklet

75%levegőben
tárolt energia

Belső hőmésrséklet

+22 °C
-20 °C

25% villamos energia

4 kW fűtési energia
A hőszivattyú a környezeti levegőben található hőenergiát alakítja át a fűtéshez hasznosítható energiává.

Amikor a kevesebb több;
levegős hőszivattyúk között is van különbség
A Zubadan hőszivattyú tisztán hőszivattyús üzemmel
képes fedezni az épület fűtési igényét, míg a
hagyományos rendszerek
az egyre csökkenő
teljesítményük miatt a gyárilag beépített elektromos
segédfűtés révén tudják csak kiszolgálni az épület fűtési
igényét, jelentősen lerontva ezzel a rendszer eredő
COP-ját.

A levegős hőszivattyú egy olyan fűtési (hűtési) rendszer, mely 1 egységnyi
villamos hálózati energiából és a környezeti levegő hőtartalmát hasznosítva
akár 4–5 egységnyi fűtési (vagy hűtési) energiát képes az épület falán belülre
juttatni, miközben energiaszámlája közel 40%-kal alacsonyabb lehet.
Használat során nem károsul a környezetünk, nincs telecsövezve a kert és
az udvar, a házban mégis kellemes hőmérséklet uralkodik.

-15°C-nál 100% teljesítmény!

A Flash-Injection® technológiát kifjezetten az
alacsony hőmérsékleti üzemre fejlesztették ki; a
berendezésbe épített ”HIC” - cső a csőben hőcserélőn
átáramló hűtőközeg a befecskendező csonkon is bejut a
kompresszorba. A kettős hűtőközeg bevezetés így
nagyobb áramlást biztosít alacsony hőmérsékleten
illetve higedindításkor.

A legnagyobb ZUBADAN kültéri egység zajszintje is csak
59dBA ami egy mosógép mosási zajszintjénél is
alacsonyabb.
A készüléken választhatunk éjszakai üzemmódot is,
ezzel a beállítással melyet időzítve is elérhetünk további
50% csökkenthetjük a berendezés zajszíntjét.
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Pályázati lehetőségek!

Zubadan fűtés, hűtés, melegvízkészítés egész éven át
A Zubadan hőszivattyú a Mitsubishi szabadalmaztatott technológiája
révén a levegő folyamatosan megújuló energiáját hasznosítja
kiemelkedő hatékonysággal.
A berendezés -25ºC külső hőmérséklet mellet is megbízhatóan
működik, egyedülálló teljesítményének köszönhetően monovalens
fűtési rendszer kialakítására kíválóan alkalmas.
A hagyományos levegő-víz hőszivattyúk alacsonyabb külső
hőmérséklet mellett egyre kisebb fűtőteljesítményt szolgáltatnak. A
Mitsubishi Zubadan hőszivattyúja a szabadalmaztatott FlashInjection® technológiájának köszönhetően -15ºC-os külső
hőmérsékletig állandó a teljesítményt ad le, vagyis a +7ºC-ban
rendelkezésre álló fűtési teljesítmény egészen -15ºC-os hőmérsékletig
tisztán hőszivattyúsan garantált.

Nem igényel elektromos rásegítő fűtést!

A megújuló energiaforrások egyre nagyobb teret
hódítanak az építőipari piacon. Ez nagyban köszönhető
a folyamatosan elérhető pályázati lehetőségeknek.
Mind lakossági, mind közületi beruházások esetén nagy
mértékű támogatások nyerhetőek, akár új építés
esetén, akár ha lakásfelújításról van szó.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport azzal a céllal dolgozta
ki új tarifáját, hogy a hőszivattyús rendszerek
működtetéséhez kedvező árú villamos energia
szolgáltatást nyújthasson ügyfelei számára, ezzel is
támogatva a környezetbarát megújuló energiát használó
megoldások elterjedését.
A GEO egytarifás, különmért, vezérelt tarifa. Naponta
legalább 20 óra fűtési időt nyújt a hőszivattyú számára
úgy, hogy egy megszakítás nem lehet hosszabb 2 óránál,
és két megszakítás között maximálisan 2 óra felfűtési idő
áll rendelkezésre. Ezzel a hőszivattyús rendszer
megfelelő mennyiségű villamos energia betáplálást kap
az üzemeléshez.

ZUBADAN közintézményekbe
A Zubadan rendszer összeköthető, így alkamassá válik
közintézmények fűtésére, hűtésére és használati meleg
víz ellátására.
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Automatika

Hűtés Fűtés

HMV

220-240,1,50

3,2

Az ön partnere:

AIRTECH Hungary Kft.
2800 Tatabánya, Cseri út 16.
Ügyfélszolgálat:
Tel.: 34/788-826
Fax.: 34/788-826
Mobil: 70/546-6026
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