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Komfortní a úsporné

ACOND® Heat podlahové topení
ACOND®
tepelná čerpadla

Ceny energií rostou závratným tempem, ale vy nebudete slevovat ze svého komfortu. Díky našim dlouholetým
zkušenostem s konstrukcí, výrobou a instalací tepelných čerpadel přicházíme s vyladěným systémem podlahového topení ACOND® Heat. Pokud uvažujete o dobře návrátné investici do komfortního a zároveň ekonomického vytápění objektu, zvolte komplexní řešení ACOND®.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v optimální výkonové
řadě 8–20 kW, účinný zdroj tepla pro každou aplikaci
– nízkoenergetické domy, novostavby, náročné
rekonstrukce obytných a průmyslových objektů.

Výhody podlahového topení

Inovativní technologie • vysoká účinnost • rychlá návratnost
investice • tichý chod provozu • pohodlné ovládání
• nerezové provedení • spolehlivý servis.

› úspora oproti vytápění s radiátory až 25 %
› téměř dokonalé rozložení tepla v místnosti
› nízká prašnost (doporučeno pro alergiky)

ACOND®
akumulační nádoby

› méně vysušuje vzduch a nevíří prach v místnostech oproti radiátorům

Nerezové provedení akumulační nádoby
významně zlepšuje funkci topné soustavy
s tepelnými čerpadly a solárními kolektory.
Zvyšuje komfort vytápění a snižuje
provozní náklady. Na přání v provedení s
integrovaným bojlerem.

› skrytí ve stavební konstrukci umožňuje plné využití interéru
› dlouhá životnost
› zvyšuje tržní hodnotu nemovitosti

Další výhody
Na položeném podlahovém topení lze mít dlažbu,
plovoucí podlahu, koberec s krátkým vlasem,
linoleum i parkety.

ACOND®
klimatizační technika
Vyniká funkcionalitou, výkonem a flexibilitou.
Jedná se o ucelený systém se širokým
rozsahem použití. Špičkový design se hodí do
každého interiéru.

Získejte od nás cenovou nabídku ZDARMA
gsm: 606 511 511, e-mail: topeni@acond.cz

ACOND® Sun
solární kolektory
Možnost montáže na plochou nebo šikmou taškovou
střechu. Vysoce selektivní povrch.
Solární kolektory splňují veškeré legislativní
požadavky pro dotační program Zelená úsporám.

ACOND® Heat
podlahové topení
Doporučeno pro novostavby
z moderních materiálů,
vhodné do rekonstrukcí.

Potrubí podlahového systému se pokládá hadovitě či spirálovitě,
aby se dosáhlo zakrytí co nejrozsáhlejší plochy podlahy.

ACOND® Therm
chytrá regulace
Vlastní patentované řešení aktivní regulace teploty topné vody
v reálném čase. Výsledkem je zvýšení topného faktoru tepelného
čerpadla, vysoce stabilní tepelná pohoda a nedostižná úspora
nákladů na energii.

trubka PEX

Méně prachu, více tepla
Pro zvýšení komfortu je výhodná vyšší teplota v oblasti
nohou. To Vám zajistí jen podlahové topení. Rozložení
tepla při vytápění radiátory je opačné. Radiátory
způsobují zvýšenou cirkulaci vzduchu v místnosti,
což má negativní vliv na prašnost. Protože má topení
radiátory nevhodné rozvrstvení teplot v místnosti, je
nutné pro stejný pocit pohody místnost vytápět na
teplotu o několik 0C vyšší. Podlahové topení je proto
o 15 - 20% úspornější.

Ideální topení

Podlahové topení

Jednotlivá kamna

Radiátory

‹ 2,70 m

0,25 mm AL vrstva laserově svařovaná

Stačí nastavit požadovanou teplotu v místnosti. A to je všechno.
Oboustranná komunikace přes webové rozhraní – nastavení přes
počítač, automatická aktualizace programu z centrálního dispečinku.

adhezivní přísada
trubka PEX

‹ 1,70 m
‹ 0,1 m
Porovnání teploty v místnosti

25 °C

20 °C

16 °C

PEX–AL–PEX
kompozitní trubky
Kompozitní trubky PEX-AL-PEX jsou složené z vícero vrstev
v kombinaci kov - plast. Díky novým technickým vlastnostem
si zachovávají dlouhou životnost. Snadno se tvarují, nemají paměťový
efekt jako trubky PEX. Hliníková vrstva vytváří 100% kyslíkovou bariéru
a zároveň umožňuje potrubí dobře tvarovat podle potřeby.
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ACOND ® komplexní řešení pro topení a ohřev teplé vody
Nízkoenergetické domy, novostavby, rekonstrukce

ACOND®

ACOND® Heat

®
ACOND Sun

ACOND®

ACOND® klimatizační

chytrá regulace

nerezové

podlahové topení

solární systémy

bojler s tepelným

technika

nákladů

akumulační nádoby

®
ACOND Therm

tepelná čerpadla

čerpadlem

Váš obchodní partner
ACOND® Čechy
ACOND®, a. s., Sažinova 1437, 399 01 Milevsko
tel.: +420 382 521 202, fax: +420 382 521 373
gsm: +420 606 511 511, e-mail: topeni@acond.cz
Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10
gsm: +420 606 511 511, e-mail: topeni@acond.cz

ACOND® Morava
NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM
EDEN 3000 - dům č. 4, Bauerova 10, 603 00 Brno
gsm: +420 777 300 886, e-mail: hladky@acond.cz

Spolehlivý servis zajištěn v síti
autorizovaných partnerů po celé České republice.

Dodavatel si na základě neustálé inovace výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny bez předchozího upozornění.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. © CLIMATEC Group, a. s., 2011.
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