TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM ADAPT

Danes se na objektih srečujemo z različnimi tipi ogrevanja. Prednostno so to talno, radiatorsko ter
konvektorsko ogrevanje. Za namene različnih tipov ogrevanja so danes v uporabi
nizkotemperaturne toplotne črpalke ter visokotemperaturne toplotne črpalke katere dosegajo tudi
80⁰C.
KRONOTERM že več kot 40 let proizvaja toplotne črpalke in v vseh teh letih se je izkazalo, da
priprava vode na visoke temperature ni potrebna. Večina hiš tudi z radiatorskim sistemom, višje
temperature vode od 60⁰C ne potrebuje.
Tudi pri talnem gretju, kjer je delovanje toplotne črpalke manj obremenjeno zaradi nižjih
temperatur priprave vode, ostaja pomembna zunanja enota katera je lahko, odvisno od lokacije
objekta izpostavljena ekstremnim razmeram delovanja kot so npr. vlaga, sneg, nizke temperature.
Priporočljivo je zato upoštevati te pogoje in izbrati toplotno črpalko, katera je zasnovana za
delovanje v takem okolju.
Delovanje KRONOTERM ADAPT toplotnih črpalk je optimizirano do 60⁰C-65⁰C stopinj. Vse kar
predstavlja delovanje nad to temperaturo pomeni slabši izkoristek ter večjo porabo električne
energije. Toplotne črpalke tipa KRONOTERM ADAPT so primarno zasnovane za ogrevanje, prav
zaradi tega imajo malo število odtaljevanj, so veliko tišje, imajo daljšo življensko dobo, ter porabijo
tudi 30% manj električne energije.
Gre za toplotno črpalko, ki je zaradi svojih lastnosti postala prodajni hit tako v Sloveniji kot v
Evropi.
Večina nizkotemperaturnih toplotnih črpalk, ki jih poznamo danes na trgu, so pri delovanju nad
40⁰C-45⁰C zelo obremenjene ter manj učinkovite kot toplotne črpalke tipa KRONOTERM ADAPT.
Zasnova večine takih naprav temelji na ``klima napravah`` katerih prvotni namen je hlajenje.
Ker gre pri toplotni črpalki za večjo in daljnosežnejšo investicijo, je prav da se informirate kaj bi
bilo za vašo hišo najprimerneje.
KRONOTERM je super podjetje zaradi tega ker imamo poleg lastne proizvodnje tudi lastno
tehnično službo in servis, ki bo zagotavljal nemoteno delovanje naprave še dolga leta po zagonu.
Če obiščete našo spletno stran boste videli tudi številne nagrade, ki smo jih kot proizvajalec
pridobili na področju učinkovitosti in inovativnosti.
Naš proizvodni in prodajni program zajema tudi dodatno opremo katere vgradnjo priporočamo
individualno glede na potrebe objekta, inštalacije ter zahtevnosti in želja kupca.
Za zagotavljanje največjega udobja ter izkoristka vedno uporabniku ponudimo prostorski korektor
(že vgrajen pri toplotni črpalki KRONOTERM ADAPT) . Gre za opremo ki sicer nadomešča
klasičen termostat v prostoru imate pa lahko tudi na daljavo vpogled v temperaturo prostora ter
natančnejšo vremensko regulacijo katera prilagaja temperaturo vode potrebam ogrevalnega sistema.

Pri vgradnji toplotne črpalke je priporočljivo vgraditi tudi magnetni filter (ŽE VGRAJEN V
MODEL KRONOTERM ADAPT). Filter ščiti toplotno črpalko ter obtočne črpalke pred
nastajanjem feridnih delcev ter tako bistveno prispeva k podaljšanju življenjske dobe komponent
ogrevalnega sistema.

Vsaka naša naprava ima že serijsko vgrajen web modul za daljinski pregled ogrevalnega sistema in
delovanja toplotne črpalke.
ZARADI VISOKIH IZKORISTKOV, SO VSE TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM
UPRAVIČENE DO SUBVENCIJE EKO SKLADA.

V KOLIKOR SE ODLOČITE ZA NAŠO TOPLOTNO ČRPALKO, VEDNO OPRAVIMO TUDI
OGLED, DA PREVERIMO USTREZNOST PONUJENE OPREME, TER DA PREVERIMO
MOŽNOST MONTAŽE. PO OGLEDU SE PRIPRAVI KONČNA PONUDBA Z MONTAŽO IN
POPUSTOM.

ZA VSA VPRAŠANJA SMO VAM VEDNO NA VOLJO.

K R O N O T E R M = ZANESLJIVOST, VARČNOST
IN UDOBNOST…

