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Model
MaxHeat - SLD 8 - MINI MaxHeat - SLD 10 - MINI

MONO DOUBLE TRIPLE MONO DOUBLE TRIPLE
Výkonová řada kW 8.00 2 x 8.00 3 x 8.00 10.00 2 x 10.00 3 x 10.00
Topný výkon (-7°C/35°C)* kW 6.42 2 x 6.42 3 x 6.42 8.37 2x 8.37 3 x 8.37
Sezónní topný faktor (-7°C/35°C)* SCOP 4.02 4.02 4.02 3.90 3.90 3.90
Napájení V 1 x 230 2 x 230 3 x 230 (400) 1 x 230 2 x 230 3 x 230 (400)
Hlavní jistič před elektroměrem
(bez el.dohřevu) 25A s charakteristikou B 25A s charakteristikou B

Max. provozní proud
(včetně vnitřní jednotky) A 17.50 2 x 17.50 3 x 17.50 18.50 2 x 18.50 3 x 18.50

Rozměry (VxŠxH) - venkovní jednotka** mm 620x790x290 830x900x330
Hmotnost (netto) - venkovní jednotka** kg 42 90
Rozměry (VxŠxH) - vnitřní jednotka mm 580x490x322 580x490x322 580x710x322 580x490x322 580x490x322 580x710x322

Chladivo (potenciál globálního
oteplování) R410A R410A

Množství chladiva** kg 1.40 1.80
Množství dodatečného chladiva** g/m 25 40

Připojovací potrubí **

Průměr
Kapalina

mm
Ø 6.35 Ø 9.52

Plyn Ø 15.88 Ø 15.88
Délka min. / max. m 5/30 5/30
Délka (předplnění) m 15 15
Výškový rozdíl max. m 20 20

Připojovací potrubí na otopnou soustavu (výstup / zpátečka) coul 1" / 1" 1" / 1"
Akustický tlak Lp(A) - venkovní jednotka*** dB(A) 47 47
Teplotní provozní rozsah Topení °C - 20 až 35 - 20 až 35

Model
MaxHeat - SLD 12 - MINI MaxHeat - SLD 14 - MINI

MONO DOUBLE TRIPLE MONO DOUBLE TRIPLE
Výkonová řada kW 12.00 2 x 12.00 3 x 12.00 14.00 2 x 14.00 3 x 14.00
Topný výkon (-7°C/35°C)* kW 12.21 2 x 12.21 3 x 12.21 13.57 2x 13.57 3 x 13.57
Sezónní topný faktor (-7°C/35°C)* SCOP 3.69 3,69 3,69 3.56 3.56 3.56
Napájení V 1 x 230 2 x 230 3 x 230 (400) 1 x 230 2 x 230 3 x 230 (400)
Hlavní jistič před elektroměrem
(bez el.dohřevu) 32A s charakteristikou B 32A s charakteristikou B

Max. provozní proud
(včetně vnitřní jednotky) A 22.0 2 x 22.00 3 x 22.00 25.00 2 x 25.00 3 x 25.00

Rozměry (VxŠxH) - venkovní jednotka** mm 1.290x900x330 1.290x900x330
Hmotnost (netto) - venkovní jednotka** kg 92 92
Rozměry (VxŠxH) - vnitřní jednotka mm 580x490x322 580x490x322 580x710x322 580x490x322 580x490x322 580x710x322

Chladivo (potenciál globálního
oteplování) R410A R410A

Množství chladiva** kg 2.50 2.50
Množství dodatečného chladiva** g/m 50 50

Připojovací potrubí **

Průměr
Kapalina

mm
Ø 9.52 Ø 9.52

Plyn Ø 15.88 Ø 15.88
Délka min. / max. m 5/20 5/20
Délka (předplnění) m 15 15
Výškový rozdíl max. m 15 15

Připojovací potrubí na otopnou soustavu (výstup / zpátečka) coul 1" / 1" 1" / 1"
Akustický tlak Lp(A) - venkovní jednotka*** dB(A) 46 47
Teplotní provozní rozsah Topení °C -25 až 35  -25 až 35

Technické speci� kace

 Použití až
do -25°C

venkovní
teploty

 SCOP
až

4.02

* Hodnoty jsou založeny na měření standardu ČSN EN 14825
** Údaj platný pro jednu jednotku
*** Akustický tlak Lp(A) ve vzdálenosti 5 metrů; Q=2; údaj platný pro jednu jednotku
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Tepelná čerpadla MaxHeat - ekonomicky výhodné a přitom ekologicky šetrné
řešení vytápění s využitím obnovitelných přírodních zdrojů
Tepelné čerpadlo MaxHeat nabízí spolehlivé a ekologické řešení pro dodávku teplé vody a vytápění domácnosti 
během zimního období. Díky využití tepelné energie všudypřítomného venkovního vzduchu umožňují tepelná 
čerpadla MaxHeat vyhřívat vnitřek domu nebo bytu s vysokou účinností, a to dokonce i při nízkých venkovních 
teplotách. Tepelná čerpadla MaxHeat systému vzduch-voda jsou určena pro celoroční provoz, a to i v období, kdy 
venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu.

Tepelné čerpadlo MaxHeat zaručuje uživateli jednoduchou a fl exibilní instalaci a současně vysokou energetickou 
účinnost. Tepelné čerpadlo tohoto typu má velmi kompaktní rozměry a lze jím snadno nahradit stávající zdroj tepla 
v domácnosti. Je tedy vhodné nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce starších objektů.

Nízké provozní náklady – myslete ekonomicky
Tepelné čerpadlo po  celý rok vytápí dům a  ohřívá vodu maximálně úsporně a šetrně k životnímu prostředí.
Prostřednictvím tepelného čerpadla získáváte většinu tepla z našeho okolí. Tato energie má původ ve slunečním 
záření a provozní náklady jsou proto jen málo závislé na stále se zvyšujících cenách energií. Pořízením tepelného čer-
padla MaxHeat dosáhnete nejvýhodnější ceny elektrické energie nejen pro vytápění a ohřev TUV, ale i pro provoz 
celé domácnosti. A navíc - velká část pořizovacích nákladů se Vám může vrátit nejen v úsporném provozu, ale také 
v rámci dotačního programu Zelená úsporám.

Nižší emise CO2 – myslete ekologicky
Systém tepelného čerpadla vzduch-voda ohleduplný k životnímu prostředí značně snižuje emise CO2 ve srovnání 
s běžnými topnými systémy. Protože nejsou pro provoz tepelného čerpadla nutné žádné hořáky, nejsou gene-
rovány žádné škodlivé látky ani obtížné pachy. Vytápějte svůj dům ekologicky šetrným moderním řešením, které 
úsporně nahradí vyhřívací systémy na bázi tuhých paliv nebo plynu.

Komfort a pohodlí pro celou rodinu
Tepelné čerpadlo MaxHeat umí bez problému vytápět Váš dům zcela automaticky a právě tak, jak je s ohledem na 
klimatické podmínky potřeba, bez námahy a nezávisle na Vaší přítomnosti. Při pořízení tepelného čerpadla můžete 
nechat veškeré starosti s vytápěním stranou a ušetřený čas věnovat své rodině, práci nebo zábavě.

KOMFORT
Vyspělá regulace kompletního te-
pelného čerpadla s možností řízení 
dalších přídavných zdrojů tepla (ko-
tel, solární ohřev, elektroohřev). Stan-
dardní součástí systému je externí 
řídící ovládací panel, možnost oddě-
lených čidel teploty. Systém je rozší-
řitelný o komunikaci s  nadřízených 
systémem, web server či možnost 
ovládání jednotky přes internet. Sys-
tém umožňuje další rozšíření a jiná 
zařízení v kaskádě a mnoho dalších 
funkcí.

BASIC
Základní ekviterm-
ní regulace všech 
potřebných funkcí 
bezproblémového 
chodu tepelného 
čerpadla. Součástí 
systému je prosto-
rový regulátor tep-

loty. Regulátor obsahuje i samostat-
ný týdenní časový program pro řízení 
přípravy teplé vody. Provozní režimy: 
Komfortní, Útlumový, Ochranný
a Automatický s časovým progra-
mem, nezávislé řízení přípravy TV 
v režimech Zap /Auto / Vyp, Nastavi-
telné kon� gurační a regulační para-
metry. Tento systém je vhodný pro 
nenáročné zákazníky, kteří preferují 
jednoduché ovládání, plnou funkč-
nost bez volby komunikace a nasta-
vení řídící jednotky přes internet.

Volitelné příslušenství
K tepelným čerpadlům řady
MaxHeat je nabízena celá
řada příslušenství. 

Mezi velmi často používané
příslušenství patří:

 akumulační nádrže

 dodatečný elektro dohřev

 ohřev TUV

 oběhová čerpadla

  směšovací ventily pro další
okruhy atd. 

Pro informace o možných
variantách příslušenství
kontaktujte výrobce.

Inverterová technologie
Inverterová venkovní jednotka tepelného čerpadla MaxHeat 
je vybavena vysoce účinnými frekvenčně řízenými DC dvoji-
tými rotačními kompresory, které jsou plynule regulovatelné
v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou
tepelná čerpadla schopna rychle reagovat na náhlou změnu 
potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmín-
kám provozu.

Díky přímému vstřikování ekologického chladiva pod hlavu 
kompresoru je dosaženo stabilního výkonu i při velmi nízkých 
venkovních teplotách. Tepelná čerpadla MaxHeat jsou tak 
schopna poskytovat jmenovitý topný výkon až do venkovní 
teploty -25°C s možností výstupní teploty topné vody až 55°C.

Příklad instalace

Regulace tepleného čerpadla
K tepelným čerpadlům MaxHeat se nabízí celá řada regulačních systémů od možnosti připojení na externí řídící 
systém až po autonomní regulační systémy.
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1 Venkovní jednotka

2 Vnitřní jednotka

3 Prostorový termostat

4  Expanzní nádoba
a pojišťovací ventil

5 Oběhové čerpadlo

6 Radiátor

7 Podlahové topení
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