Šilumos siurbliai oras – oras
Pažangiausios šildymo technologijos,
aukščiausias efektyvumas, nepriekaištinga kokybė
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Šilumos siurbliai oras - vanduo
tai
aukščiausia kokybė

Vis didėjančios energetinių išteklių kainos
verčia ieškoti būdų, kaip šildyti namus pigiau ir
efektyviau. Oras/Vanduo šilumos siurbliai kaip
šilumos šaltinį naudoja aplinkos orą, kuris yra
visur ir energetiniu požiūriu neatsilieka nuo
kitų šilumos energijos rūšių tokių kaip: dujos,
kietas (skystas) kuras, šilumos siurblių Žemė/Vanduo“ ar Vanduo/Vanduo. Palyginus
šilumos siurblių Oras/Vanduo įrengimo kaštus
su kitomis šilumos siurblių rūšimis, tai būtų
vienas iš pigiausių sprendimo būdų.
Geoterminiam šildymui Žemė/Vanduo įrengti
reikalingas tam tikro dydžio sklypas, kuriame
būtų galima užkasti išorinį kontūrą, jei sklypas
mažesnis arba jame jau atlikti gerbūvio darbai,
tai padaryti gali būti neįmanoma arba labai
brangu. Tuo tarpu šilumos siurbliui
Oras/Vanduo nereikia didelio sklypo - svarbu,
kad lauke būtų kur pastatyti kompaktišką
išorinį bloką.
Šilumos siurbliai Oras/Vanduo pranašesni už
kieto kuro katilus tuo, kad tokiai įrangai
nereikia įrengti katilinės, kamino, kaupti kuro
atsargų. Galite pamiršti dienas, kai žiemą
negalėjote išvykti iš namų, nes nebuvo
galimybės palikti savo malkomis kūrenamo
namo.
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Šilumos siurbliai oras – vanduo
tai
modernus šildymas

Kodėl verta rinktis oras-vanduo šilumos siurblį
- Šilumos siurblys yra itin aukšto energetinio efektyvumo, todėl ženkliai sumažėja išlaidos
patalpų šildymui;
- Šilumos siurblį paprasta integruoti į jau esamą įprastinę šildymo bei karšto vandens ruošimo
sistemą, nesudėtingas pajungimas ir prie naujai įrengtos radiatorinės ar grindinės šildymo
sistemos;
- Montuojant šilumos siurblį nereikia kamino, kuro saugyklos, nereikalingi žemės darbai;
- Maži eksploatacijos kaštai;
- Kompaktiškas išorinis bei vidinis blokas;
- Nereikalaujantis priežiūros net ir palikus namus ilgesniam laikui.
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Šilumos siurblių seriją
Oras - vanduo
ZUBADAN serijos šilumos siurbliai naudodami užpatentuotą Flash-injection technologiją keičia požiūrį
į šilumos siurblius. Gamintojas garantuoja sistemos darbą iki minus 25°C lauko temperatūros, o faktinė
šiluminė galia esant lauko temperatūrai minus 15°C atitinka nominalią šilumos siurblio galią.
POWER INVERTER serijos šilumos siurbliai- tai efektyviausi iš visų – pusiau pramoninės serijos šilumos
siurblių , kurie labai efektyviai dirba net esant labai žemoms lauko temperatūroms , garantuodami šilumos
siurblių vartotojams komfortą ištisus metus.
Visi ZUBADAN ir POWER INVERTER serijos šilumos siurbliai komplektuojami su vidiniu bloku,
kuriame yra sumontuoti: rezervinis elektrinis katilas, išsiplėtimo bakelis (280 litrų šildymo sistemos
tūriui),cirkuliacinis siurblys, valdymo automatikos komplektas (PAC 31 + PAR21).
Lentelėje pateikta populiariausių šilumos siurblių oras – vanduo gama (yra ir daugiau modelių)
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