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Řešení pro vytápění 2010/11

Řešení pro vytápění

Pokojová klimatizace

Systémy komerčních splitů

Elektrické VRF systémy

Plynové VRF systémy
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Průkopníci v oboru klimatizace

Společnost SANYO uvedla první klimatizaci s funkcí Vývoj produktů ve společnosti SANYO nikdy neustává.

Budoucnost je důležitá pro nás všechny...

Hodláme nadále zůstat na špičce oboru udržitelných 

a energeticky účinných řešení pro osobní a komerční využití.

tepelného čerpadla již v roce 1960 a od té doby

pokračuje v průkopnictví tohoto odvětví. Uvedení

monobloku HFC vzduch/voda doplňuje nejširší nabídku

výrobků v oblasti řešení vzduch/voda.
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H1

Představujeme vám řešení pro vytápění

od společnosti SANYO

Je mnoho faktorů, které byste měli zohlednit, rozhodujete-li se, zda zakoupit
nový kotel na teplou vodu a pro centrální vytápění.

Společnost SANYO patří ke špičce mezi společnostmi zabývajícími se v několika

hlavních oblastech vývojem produktů, které využívají obnovitelných technologií.

Není tedy žádným pžekvapením, že má na kontě několik

světových prvenství v technologii tepelných čerpadel.

V roce 2010 se na trh dostává naše nová řada

tepelných čerpadel HFC a CO , která mohou

poskytnout jak vodu s nízkou teplotou

pro systémy podlahového vytápění,
tak ohřev teplé užitkové vody.

To vám umožní snadný přechod ze staré

technologie na novou.
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• HFC i CO  zařízení nabízejí velmi 
vysokou účinnost v celém svém
provozním rozsahu.

• Nízká úroveň hlučnosti
• Snadná instalace
• Široký rozsah výkonů
• HFC 5 - 24 kW
• CO  4,5 - 9 kW

(možnost propojení až 5 jednotek 
pro výkon 45 kW)

• Provoz až do -25 °C (CO )
• Jednoduché a snadné ovládání
• Optimalizovaná průtočná teplota vody
• Nízké nároky na údržbu
• Vysoká spolehlivost – využití rotačních 

inverter kompresorů

2

2



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

H2

od vnitřní jednotky. Systém může také nabídnout teplou vodu

SANYO může díky vysoce účinným kompresorům a výměníkům tepla

nabídnout v celém svém rozsahu topný faktor COP okolo 4,0*. 

Systémy nabízejí možnost umístění vnitřního výměníku tepla vzdáleně
od venkovní jednotky, čímž umožňují snadnou a nenápadnou instalaci.

Venkovní jednotka může být umístěna ve vzdálenosti až 30 m

HFC split jednotka tepelného čerpadla vzduch / voda od společnosti

skrze přídavnou nádrž na TUV a funkci záložníhoi bojleru.

• Rozsah výkonu 5 – 24 kW

• Snadná instalace (musí provést specialista na chlazení)

• Jednoduché a snadné ovládání

• Optimalizovaná průtočná teplota

• Vestavěné čerpadlo vody (umístěno ve vnitřním výměníku tepla)

• Možno napojit až do 2 zón a TUV

• Funkce záložního bojleru

*Podmínky dle EN14511

HFC split

Tepelné čerpadlo SANYO CO2

SANYO je jediná společnost v Evropě nabízející domácí či lehká

komerční tepelná čerpadla CO . Toto řešení je v Evropě používáno
již přes 5 let a je dokonalým řešením pro systémy vyžadující vysokou

teplotu vody, jelikož dokáže dodat vodu o teplotě 65 °C. To je ideální
pro teplou užitkovou vodu, aniž byste museli používat další zdroj tepla.
Systém může být spojen se standardní nádrží nebo jinými zásobníky
tepla a nabízí možnost dosáhnout výkonu až 45 kW (spojením

několika venkovních jednotek).

• Chladivo CO

• Vysoká teplota vody

• Snadné ovládání

• Nízké instalační a provozní náklady

• Nízké nároky na údržbu

• Jedinečně flexibilní vysokoteplotní vytápění a ohřev TUV
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Řada výrobků pro vytápění



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

H3

HFC monoblok

VRF systému SANYO
Vodní výměník tepla

Další generace monoblok systému HFC od společnosti SANYO
byla navržena pro provoz v celém svém rozsahu s topným
faktorem COP až 5,0*. Venkovní jednotky systémů obsahují vodní
výměník tepla a čerpadlo, čímž umožňují, aby byl systém přímo
napojen na přičleněný vytápěcí systém. Ještě větší flexibility
umožňující systému pracovat s co nejvíce aplikacemi lze dosáhnout
dosazením variant 1 nebo 2 zón, případně funkcí TUV.

• Rozsah výkonu 5–24 kW

• Snadná instalace

• Jednoduché a snadné ovládání

• Optimalizovaná průtočná teplota

• Vestavěné čerpadlo vody (umístěno přímo ve venkovní jednotce)

• Možno napojit až do 2 zón a TUV

• Funkce záložního bojleru

*Podmínky dle EN14511

Naše verze vysoce účinného VRF systému s funkcemi zpětného
získávání tepla a tepelného čerpadla patří již od 90. let ke špičce
na trhu. Nyní je možnost do našeho VRF systému začlenit také
nejnovější generaci výměníku tepla vzduch/voda. To umožňuje
nashromážděné teplo uchovávat v zásobnících tepla a dále ho
využívat jako zdroj teplé vody pro TUV nebo pro další prostory
budovy, které vyžadují vytápění.

• Vhodný pro systémy tepelného čerpadla i zpětného

** Odhadovaný topný faktor COP při použití smíšeného režimu 3trubkového VRF systému

• Jednoduchá instalace, chová se v rámci systému

    jako vnitřní jednotka

• Vysoká účinnost s topným faktorem COP až 7,0**

• Teplota vody až do 45 °C

    získávání tepla

Řešení pro vytápění SANYO
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50 °C  R410A 

55 °C  R410A û

65 °C û CO2 û

65 °C û CO2 û

40 °C  R410A 

Systém celkové správy vytápění

Rychlý průvodce

Společnost SANYO má všechny předpoklady k tomu, aby mohla
nabídnout nejlepší ovládání přizpůsobené speciálně navrženým
dílům a zaručit tak nejlepší možné funkce, účinnost a spolehlivost.

Všechny systémy byly zkonstruovány tak, aby nabízely snadné
použití a poskytovaly optimální vyváženost mezi výkonem a
účinností. Každý systém využívá optimalizované průtočné teploty
vody v závislosti na místních podmínkách okolního prostředí
To v kombinaci se zabudovaným časovým ovládáním zajišťuje,
že systémy vždy pracují nejlépe, jak mohou.

Společnost SANYO vyvinula každý díl tak, aby vyhovoval
požadavkům na prodlouženou životnost a nízké provozní náklady.
Dvoustupňový rotační kompresor řady SANYO CO  je prvním
kompresorem tohoto typu na světě. Technikům společnosti
SANYO se podařilo snížit provozní hladinu hluku na 45 dB (A),
přičemž hmotnost pouhých 9 kg činí kompresor kompaktním

a lehkým zároveň. (*u zařízení SHP-C45DEN)

Systémy HFC společnosti SANYO také začleňují nejnovější inovace;
venkovní jednotky jsou zkonstruovány pro práci s inverter technologií,
která snižuje startovací i provozní proud na minimum. To v kombinaci
s použitím stejnosměrných motorů ventilátorů a speciálně
zkonstruovanými výměníky tepla umožňuje systémům dosáhnout
velmi vysokých topných výkonů a nižších provozních nákladů.

Všechny naše systémy byly zkonstruovány tak, aby mohly začlenit
možnosti jako např. samostatné nebo vícenásobné zóny a nádrž teplé
užitkové vody. Tím se zvýšila flexibilita umožňující splnit požadavky
zákazníků na kompletnost systémů. Lze také zapojit jednotky fancoil
a podlahové systémy a umožnit tak v určitých kombinacích provoz
vytápění i chlazení (pouze jednotky HFC).

Začlenění obnovitelných technologií je budoucností pro nové
i zrenovované budovy. Řešení pro vytápění od společnosti SANYO
to činí nejjednodušší možnou cestou, umožňuje totiž vašemu systém
vytápění používat teplou vodu ze solárních panelů
či jiných zdrojů tepla.

Průvodce aplikací

Max. teplota vody Chlazení Chladivo
Nutná odborná

práce s chladivem

HFC split

HFC monoblok

Tepelné čerpadlo CO

Sada ACC CO

VRF systém pro vodu
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Běžná venkovní teplota °C

Tepelné čerpadlo CO  / Sada ACC CO

HFC monoblok

HFC split

2 2

2

Vytápěcí aplikace
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HFC split 5 - 24 kW Tep. čerpadlo CO  4,5 - 9 kW HFC monoblok 5 - 24 kW

Výměník tepla HFC splitu Nádrž vytápěcího systému CO Příslušenství jednotky HFC

Split systém HFC od společnosti
je ideální do míst, kde je potřeba
umístit venkovní jednotku
do vzdálenosti až 30 m
od vodního výměníku tepla,
neboť byl zkonstruován tak,
aby byl co nejméně nápadný.
Je ideální pro umístění
na balkoně nebo v zahradě.
Jednotka nabízí nízké hladiny
hluku a díky nejnovější inverter 
technologii také nízké provozní
náklady a vysokou spolehlivost.

Tato kompaktní jednotka
společnosti SANYO představuje
vrchol konstrukce a účinnosti
systému s chladivem CO .
Jednotka je schopna vyrábět
při extrémně nízkých venkovních
teplotách teplou vodu až
do 65 °C, přičemž snižuje
provozní náklady na minimum.
Jednotka využívá technologie
kompresoru patentované
společností SANYO v kombinaci
se speciálně zkonstruovaným
invertorem pro snížení proudů.

2

Alternativa ke split systému,
kde se venkovní jednotka pomocí
vodního potrubí připojí přímo
k vytápěcímu systému. Tato
jednotka také obsahuje záložní
elektrické ohřívače a vestavěné
čerpadlo pro vytápěcí systém.
Jednotka dle očekávání také těží
z použití invertorově řízeného
kompresoru s nízkou hladinou
hluku a vysoce účinných
výměníků tepla.

Tato kompaktní jednotka je
navržena tak, aby se mohla
umístit snadno i do malého
malého prostoru. Jednotka
obsahuje vysoce účinný
deskový výměník tepla, záložní
elektrické ohřívače, čerpadlo
vytápěcího systému a hlavní
řídicí panel systému. Jednotka
může být díky opláštění
z lisované oceli s bílou
povrchovou úpravou umístěna
uvnitř budovy nebo ve vhodném
prostředí odolném povětrnostním
podmínkám.

Umožňuje systému pracovat
jako vytápěcí jednotka nebo
jako jednotka pro vytápění
a ohřev TUV zároveň. Venkovní
jednotka může pracovat buď
se specificky navrženou nádrží
nebo s místně dodaným
zásobníkem tepla*, použijete-li
zároveň ovládací panel CO .
To umožňuje velmi snadnou
a účinnou kombinaci systému
se solárními či jinými zdroji tepla.

(*uzavřený okruh)
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Naše řada příslušenství jednotek HFC
umožňuje do budovy navrhnout
a začlenit kompletní systémy. Ideální
řešení vytápění pro téměř všechny
aplikace může nabídnout kombinace
od nádrže na teplou užitkovou vodu
přes sady pro duální zóny až
po kompletní řadu fancoil
jednotek.

Řešení pro vytápění SANYO
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HFC split

Tepelné čerpadlo odebírá volnou energii
z venkovního vzduchu

Split jednotka tepelného čerpadla
společnosti SANYO je k dispozici
v jednofázovém i třífázovém
provedení o výkonu 5 - 24 kW.
Dokáže vytápět budovu velmi účinně,
jelikož dosahuje hodnoty topného
faktoru COP kolem 4,0.

Příklady aplikací:

*Vytápění/chlazení

Venkovní jednotka Hydromodul Ovladač

1 zóna/podlaha

Tento typ systému je nejvhodnější pro aplikace, kde je ideální
venkovní prostředí, nebo v místech, kde je potřeba umístit
jednotku ve větší vzdálenosti od budovy. Systém je připojen
k vnitřní jednotce pomocí 2 trubek pro chladivo o malém průřezu.
Jednotky mohou být od sebe umístěny ve vzdálenosti až 30 m.

Systém využívá ekologicky šetrného chladiva R410A, které
zvyšuje výkon a účinnost systému v celé jeho šířce provozních
teplot od -16 °C do +35 °C.

Vysokou účinnost zajišťuje kompresor řízený pomocí stejno-
směrné inverter technologie, který nejen snižuje provozní
náklady, ale také zabraňuje vysokým startovacím proudům.
Standardní odběr systému při spouštění je do 2 A. Venkovní
jednotky jsou k dispozici v jednofázovém i třífázovém provedení.

Vnitřní i venkovní jednotky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
ocelového opláštění. Společně s vysoce účinnými vzduchovými
a vodními výměníky tepla tak zaručují dlouhodobý
a bezporuchový provoz systému.

Vnitřní jednotka obsahuje deskový výměník tepla připojený
k vestavěnému vodnímu čerpadlu a záložní elektrické ohřívače
Systém je řízen dálkovým nástěnným pokojovým ovladačem,
který posílá informace vnitřní jednotce.

K dispozici je několik volitelných možností umožňujících systému
pracovat s 1 či 2 zónami aplikací využívajících systémy
podlahového vytápění, fancoily a radiátory pro střední teplotu.
Stejně tak lze využít systém pro ohřev teplé užitkové vody,
použijete-li příslušenství pro TUV.
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35 oC

35 oC

Řešení pro vytápění od společnosti SANYO prospějí

• Využití teplé i studené vody

• Teplovodní split systém lze využít nejen

vašemu domovu, vaší peněžence i životnímu prostředí.

    pro vytápění, ale také pro chladicí aplikace,
   podlahové vytápění,radiátory a fancoil jednotky

• Široký rozsah aplikací:

či jednotky fancoil

jednotky fancoil nebo oboje
Možnost dodávky teplé užitkové vody
Funkce záložního bojleru

• Optimalizovaný řídicí systém – využívá čidlo • Snadná instalace a údržba

• K dispozici je také příslušenství

1zónová aplikace pro podlahové vytápění

2zónová aplikace pro podlahové vytápění,

    ve venkovním prostoru, v místnosti a čidlo teploty vody

Příklady aplikací:

Venkovní jednotka Hydromodul Ovladač

1 zóna/fancoil

Ovladač

Ovladač

Hydromodul

Hydromodul

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

*Vytápění/chlazení

*Vytápění

*Vytápění/chlazení

1 zóna/radiátor

2 podlahové zóny/podlaha + podlaha

Směš.
nádrž

2 zóny
skříň pro

Řídicí

Řešení pro vytápění SANYO
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HFC split

Příklady aplikací:

Venkovní jednotka Hydromodul Ovladač

2 smíšené zóny/podlaha + fancoil

Ovladač

Ovladač

Hydromodul

Hydromodul

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

*Vytápění

*Vytápění

*Vytápění/chlazení

2 smíšené zóny/podlaha + radiátor

TUV + radiátor

Směš.
nádrž

2 zóny
skříň pro

Řídicí

2 zóny
skříň pro

Řídicí

*Vytápění

OvladačHydromodulVenkovní jednotka

Záložní bojler

Nádrž
TUV

Stávající
systém

s bojlerem

Teplá
užitková
voda

Propojovací

sada
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2 HP(1f) 3 HP(1f) 4 HP(1f) 4 HP(3f) 5 HP(1f) 5 HP(3f) 6 HP(1f) 6 HP(3f) 8 HP(3f) 10 HP(3f)
- 186HH5 256HH5 366HH58 486HH58 606HH58 706HH8 906HH8
 

mm 527/284/826 587/360/926
kg 40 41 42 43 44 57 60

 
 °C

l 4,5 4,5 4,7 4,9 5,1 5,7 6,2
kW 3 nebo 4,5 4 nebo 6 6 6 nebo 9 8 nebo 12

V/f/Hz 230/1/50 230/1/50, 400/3/50 400/3/50
kW 0,117 0,13 0,16 0,165 0,17 0,325 0,328
A 0,5 0,55 0,7 0,72 0,74 1,4 1,42

palce 3/4” 1” 1”1/4”
l 6 8
l 30 40 50 65 75 110 120
l 200 270

 

2 HP(1f) 3 HP(1f) 4 HP(1f) 4 HP(3f) 5 HP(1f) 5 HP(3f) 6 HP(1f) 6 HP(3f) 8 HP(3f) 10 HP(3f)
186VEH 256VEH 366VEHN 366VEH8 486VEHN 486VEH8 606VEHN 606VEH8 706VH8 906VH8
186HH5 256HH5 366HH58 486HH58 606HH58 706HH8 906HH8

kW 5,25 8,35 10,40 13,60 15,40 20,25 23,30
4,1 4, 4.11 4,08 3,98 4,05 4,02

kW 5,20 8,30 10,30 13,50 15,30 20,10 23,10
3,97 3,90 3,97 3,94 3,90 3,96 3,98

kW 1,31 2,13 2,635 3,43 3,92 5,07 5,80
A 6,8 12,8 14,2 18,8 21,3 9,8 10,7

m3/h 0,91 1,43 1,8 2,3 2,65 3,41 4,07
kPa 59 42 45 42 40 59 56
kW 3,40 5,80 7,20 8,55 9,80 13,00 14,80

2,83 2,95 2,6 2,6 2,31 2,6 2,65
kW 2,85 5,00 5,78 7,90 8,70 11,90 12,40

2,41 2,59 2,33 2,48 2,33 2,44 2,44
kW 5,15 6,60 9,40 13,40 15,60 18,75 24,70

3,93 2,97 3,7 3,69 3,39 3,5 3,6
kW 5,20 6,65 9,50 13,50 15,70 18,90 24,90

3,76 2,9 3,64 3,65 3,34 3,44 3,54
kW 1,38 2,29 2,61 3,70 4,70 5,50 7,03

A 6,8 13,6 13 20,7 25,7 10,2 12
m3/h 0,88 1,12 1,72 2,3 2,7 3,21 4,21

kPa 61 57 46 42 40 63 53

 
 

Specifikace venkovní jednotky

2 HP(1f) 3 HP(1f) 4 HP(1f) 4 HP(3f) 5 HP(1f) 5 HP(3f) 6 HP(1f) 6 HP(3f) 8 HP(3f) 10 HP(3f)
186VEH 256VEH 366VEHN 366VEH8 486VEHN 486VEH8 606VEHN 606VEH8 706VH8 906VH8
186HH5 256HH5 366HH58 486HH58 606HH58 706HH8 906HH8

dB(A) 63 63 70 72 73 73 73
49 49 56 58 59 59 59

m3/h 2100 3360 6600 7740 7080
°C -20 do 35

10 do 43

1
R410A

kg 1,65 2,2 3,4 5,3 6,5
m 3 3 3 5

m 10/30

palce
1/4” 3/8” kapalina 3/8” 1/2”
1/2” 5/8” plyn 3/4” 3/4”

mm 790/285/569 780/340/940 940/410/1330 940/410/1330 940/410/1330 1526/340/940
kg 41 54 90 95 95 118 128

V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
kW 2,4 2,9 4,4 4,98 5,59 7,5 9,

A 3 3 3 3 3 3 3
11,4 16,5 16,5 9 23 12,5 27 14 12,5 13,4

 

Tabulka výkonů

Vnitřní jednotka s ohřívačem SPW-W...

Model venkovní jednotky SPW-C...

Jmenovitý topný výkon (hrubý) A7/6 W30/35

Jmenovitý topný výkon (čistý) A7/6 W30/35

Topný faktor COP (hrubý) A7/6 W30/35

Topný faktor COP (čistý) A7/6 W30/35

Jmenovitý příkon (čistý)

Jmenovitý provozní proud

Jmenovitý průtok vody (čistý)

Externí statický tlak (čerpadlo)

Jmenovitý topný výkon (čistý) A2/1 W*/35

Topný faktor COP (čistý) A2/1 W*/35

Jmenovitý topný výkon (čistý) A-7/-8 W*/35

Topný faktor COP (čistý) A-7/-8 W*/35

Jmenovitý chladicí výkon (hrubý) A35 W23/18

Úsporný výkon EER (hrubý) A35 W23/18

Jmenovitý chladicí výkon (čistý) A35 W23/18

Úsporný výkon EER (čistý) A35 W23/18

Jmenovitý příkon (čistý) A35 W23/18

Jmenovitý provozní proud

Jmenovitý průtok vody

Externí statický tlak (čerpadlo)

Čistý: Parametry dle standardu EN14511 (včetně oběhového čerpadla)

Hrubý: Parametry dle standardu Eurovent (kromě oběhového čerpadla)

Všechna data podléhají změně bez předchozího upozornění.

Nezávazná data

Nezávazná data

Nezávazná data

Vn. jednotka s ohřívačem SPW-W

Reverzní funkce (vytápění a chlazení)

Rozměry Hydro sady          Š/H/V

Hmotnost s ohřívačem

výstupní vody

Vytápění 25 až 50

Chlazení

Objem vody vnitřní jednotky

Elektrický ohřívač

Napájení

Jmenovitý výkon čerpadla

Jmenovitý proud čerpadla

Vstup/výstup vodního okruhu

Expanzní nádoba

Min. objem vody (*)

Max. objem vody (**)

(*)  Je-li objem vody v systému pod minimem, je nezbytné nainstalovat zásobní nádrž.

(**) Je-li objem vody v systému nad maximem, je nezbytné nainstalovat expanzní nádobu.

Funkce

Rozsah teplot

5 až 20

Model venkovní jednotky SPW-C

Vnitřní jednotka s ohřívačem SPW-W

Hladina akustického výkonu*1

Hladina akustického tlaku*1

Hodnota průtoku vzduchu

Provozní rozsah topení

Provozní rozsah chlazení

Kompresor 1 x dvojitý rotační

Chladivový okruh

Chladivo

Náplň chladiva

Min. délka potrubí

Max. délka potrubí (s/bez dodatečné

Rozměry chladivového potrubí

Rozměry venkovní jednotky (Š/H/V)

Hmotnost

Napájení

Max. příkon

Startovací proud

Max. provozní proud

Podmínky hlukových zkoušek: 2 m vepředu ve výšce 1,5 m

1 x dvojitý rotační

náplně chladiva)

(venkovní k hydroskříni)

Řešení pro vytápění SANYO
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(ºC)
 

(ºC) 2 3 4 5 6 8 10

ADB AWB

35 - 23 18
kW 5.20 6.65 9.50 13.50 15.70 18.90 24.90

EER

7 6 30 35
kW 5.20 8.30 10.30 13.50 15.30 20.10 23.10

COP 4.7-5.0

7 6 40 45
kW 4.5 7.6 9.5 12.9 14.2 19.4 22

COP

2 1 * 35
kW 3.40 5.80 7.20 8.55 9.80 13.00 14.80

COP Min. 3.2

1f, 220-240V, 
50(60)Hz

1f, 220-240V, 50(60)Hz  
(3f, 380-415V, 50(60)Hz)

3f, 380-415V, 
50(60)Hz

835 x 1300 x 390 1335 x 1300 x 390 1535 x 1300 
x 390

- - - - - - - -

6 8

HFC monoblok

Vytápěcí systém
monobloku HFC

Další generace monoblok systému HFC
od společnosti SANYO byla navržena
s důrazem na snížení provozních nákladů
na minimum, v celém svém rozsahu
s nejlepším topným faktorem na trhu
(COP až 5,0*). Systém je jedničkou na trhu
i díky kompaktní konstrukci a nízkým
hlukovým parametrům.

Stejně jako u split verze lze systém připojit k různým systémům
s možností řízení 1 nebo 2 zón podlahového vytápění, jednotek
fancoil a radiátorů pro střední teplotu. Jednotku lze také připojit
k nádrži teplé užitkové vody.

Nový systém monobloku HFC byl zkonstruován pro vysoký
výkon vytápění i chlazení s důrazem na co nejnižší provozní
náklady. Systém nabízí topný faktor COP 5,0 v celém rozsahu*,
 což z něj činí jedno z nejúčinnějších vzduchových tepelných
čerpadel na trhu.

Jednotka je zkonstruována tak, aby umožnila snadnou instalaci
pomocí přímého připojení vodních trubek k systému vytápění.
Vodní výměník tepla, elektrické ohřívače a čerpadlo jsou 
namontovány přímo v jednotce umístěné venku, což znamená,
že není třeba vnitřní jednotka a uvnitř budovy tak ušetříte místo.
Systém využívá ekologicky šetrného chladiva R410A, které
zvyšuje výkon a účinnost systému v celé jeho šířce provozních
teplot od -20 °C do +35 °C.

Venkovní jednotka využívá stejné stejnosměrné inverter
technologie jako model split jednotky HFC, čímž dochází
ke snížení provozních i startovacích proudů na minimum.
Je také vyrobena dle stejných konstrukčních standardů, jejichž
výsledkem je dlouhodobá bezproblémová životnost. Údržba
systému byla také zjednodušena, aby se možná přerušení

provozu systému snížila na minimum. 

*při podmínkách  EN14511

Příklady aplikací:

*Vytápění/chlazení

Venkovní jednotka Ovladač

1 zóna/podlaha

Venk. vzduch Voda
Výkon

Chlazení

Topení

Zdroj napájení

Rozměry (V x Š x H mm)

Hmotnost jednotky

Rozsah

Expanzní nádoba (l)

Nezávazná data

teplot vody

Chlazení °C

Topení    °C

Vstup Výstup

3,7 nebo kolem

3,6 nebo kolem

7 - 20 (18 při dodávce)

25 - 55 (35 při dodávce)

Specifikace venkovní jednotky monobloku
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Řešení pro vytápění SANYO

Příklady aplikací:

Venkovní jednotka Ovladač

1 zóna/fancoil/radiátor

Ovladač

Ovladač

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

*Vytápění

*Vytápění2 podlahové zóny/podlaha + podlaha

2 smíšené zóny/podlaha + fancoil nebo + radiátor

Směš.
nádrž

2 zóny
skříň pro

Řídicí

*Vytápění

OvladačVenkovní jednotka

Záložní bojler

Nádrž
TUV

Stávající
systém

s bojlerem

*Vytápění

*Vytápění

OvladačVenkovní jednotka

 
 

 
 

2 zóny
skříň pro

Řídicí

TUV + radiátor (nebo + podlaha)

Teplá
užitková
voda

Propojovací

sada
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VRF systém pro vodu

VRF

3trubkové systémy společnosti SANYO
mohou nyní obsahovat výměníky tepla
vzduch/voda, které sbírají energii
z budovy a umožňují tak snadné
a energeticky účinné použití teplé vody
pro aplikace vytápění a výroby teplé
užitkové vody.

Příklady aplikací:

Venkovní jednotky VRF systému

Vnitřní jednotky

Nádrž
TUV

Hydromodul

*Vytápění/chlazení

Díky neustávajícímu vývoji a zlepšování se společnosti SANYO Kombinace VRF systému a hydromodulu znamená, že teplo
lze získat zpět a znovu ho použít, což zajišťuje méně zbytečných
ztrát energie, vyšší energetickou účinnost a v neposlední řadě
snížení provozních nákladů a emisí oxidu uhličitého.

Výhoda kombinace VRF systému s dodávkou teplé vody v rámci
jednoho systému znamená, že systém je vhodný pro širší rozsah
aplikací. Kanceláře, restaurace, hotely nebo posilovny jsou
příkladem prostor, které již mají nainstalovaný klimatizační systém.
Vybavit tyto aplikace také dodávkou teplé vody lze jednoduchým
přidáním pomocné jednotky ke stávajícímu klimatizačnímu
systému.

Jedná se o skvělé řešení, které zabraňuje nepříjemnostem
při instalaci plynových kotlů a snižuje instalovanou metráž
a náklady na údržbu. Díky vysoké účinnosti VRF vodního
systému přináší také ve srovnání s plynovým kotlem výhody
v podobě snížení provozních nákladů a emisí oxidu uhličitého.

SANYO… máte na vybranou…

podařilo nejúčinněji začlenit komplexní systémy do systému
pro chlazení a vytápění budov.

Nový vodní VRF systém je ideálně uzpůsoben pro všechny
komerční prostory. Toto nové, energeticky účinné řešení může
poskytnout řešení teplé užitkové vody a vytápění umýváren,
kuchyní, zasedacích místností atd.

Donedávna bylo hlavní funkcí zpětného získávání tepla VRF
systémů odebírat teplo z chlazených prostor budovy a opět
toto teplo použít v jiných místech budovy, které bylo potřeba
vytápět, často v důsledku orientace či rozmanitosti budovy.

Pokud je ale zpětně získaného tepla více, než se dá opětovně
použít, tento přebytek je většinou zbytečně vypuštěn skrze
venkovní jednotku VRF systému do okolního prostředí.

Pomocí vodního řešení VRF systému společnosti SANYO
může být tento nadbytek opět úspěšně použit jako obnovitelné
teplo pro výrobu a hromadění teplé užitkové vody, stejně
jako pro vytápění skrze podlahové okruhy, fancoil jednotky
a nízkoteplotní radiátory.
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Řešení pro vytápění SANYO

 

Příklady aplikací:

Venkovní jednotky VRF systému

Vnitřní jednotky

Hydromodul *Vytápění/chlazení

 
 

 
 

2 zóny
skříň pro

Řídicí

• Vysoce účinné zpětné získávání tepla pro teplou vodu

• Vyrobeno v souladu s nejnovějšími stavebními normami

• Flexibilní konstrukce umožňuje vícezónové aplikace,

• Snadná instalace a obsluha řídicího systému

• Lze použít se systémy tepelného čerpadla

    pro TUV i podlahové vytápění

    a plného zpětného získávání tepla

VRF vodní vytápění

Inovace společnosti SANYO umožňují začlenění komplexních

3trubkový VRF systém

3trubkový systém zpětného získávání tepla společnosti SANYO,

systémů do chladicích a vytápěcích systémů budov, a to opět
energeticky nejúčinnější cestou. VRF systémy nyní mohou využívat
poslední generaci výměníků tepla vzduch/voda, sbírat tak
nepotřebné odpadní teplo z jiných částí budovy a dále ho použít
pro podlahové vytápění nebo výrobu teplé užitkové vody.

vyhlášený svou snadnou instalací, nízkými provozními náklady
a vysokou spolehlivostí, je nyní rozšířen o výměník tepla
vzduch/voda pro ještě vyšší účinnost systému. Tento systém
umožňuje sběr a uchovávání odpadního tepla z chlazených prostor
a jeho následné využití pro potřeby výroby teplé užitkové vody
či vytápění. Nabízí tak ideální řešení např. pro hotely, kanceláře
nebo maloobchodní prodejny.
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2

Exhanger

Outdoor Unit
CO2 Compressor

Exhanger

Evaporator

Water Supply

Outdoor Unit
CO2 Compressor

Exhanger

Evaporator

Water Supply

Boiler Unit

2 2

Tepelné čerpadlo CO

SANYO CO2

Tepelné čerpadlo CO  je schopné
dosáhnout teploty až 65 °C a je tak ideální
pro systémy vytápění a teplé užitkové vody.
Vytápěcí systém tepelného čerpadla CO
je logickou volbou jak pro všechny majitele
domu nebo větších komerčních provozoven,
kteří chtějí nahradit stávající kotel z důvodu
snížení energetických nákladů a emisí
oxidu uhličitého, tak pro stavitele, kteří
rekonstruují budovy.

2

2

Venkovní jednotka
CO  kompresor

Výměník

Výparník

Přívod vody

Bojler

2

Vytápěcí systém tepelného čerpadla CO  s chladivem CO  

Vytápěcí systém tepelného čerpadla CO  se snadno instaluje,

Nádrž tepelného čerpadla SANYO CO  je speciálně navržena
pro chod s tepelným čerpadlem CO . Jedná se o velmi
propracovaný systém správy teplé vody, který současně
poskytuje vodu o různých teplotách pro ohřev teplé užitkové vody,
vytápění pomocí radiátorů a podlahové vytápění, přičemž
 ve stejnou chvíli pracuje s dalšími zdroji teplé vody.

Digitální ovládací panel nádrže vytápěcího systému SANYO CO
je velmi uživatelsky přátelský a pomocí snadno pochopitelného
systému nabídek umožňuje jednoduché osobní nastavení
pro co největší komfort. Vestavěné ovládací prvky denního
nastavení vám umožní měnit teplotu během dne, např. snížit
teplotu na noc nebo na dobu, po kterou jste v práci.
Propracovaná pokojová čidla zasílají nepřetržitě informace
řídicímu systému a umožňují tak rychlou úpravu na správnou teplotu.

může být nepřetržitě v provozu jak v prostředích s vyšší
teplotou, tak v místech, kde venkovní teploty dosahují až
-25 °C. To systému umožňuje dodávku teplé vody nezávisle
na okolních podmínkách. V kombinaci s unikátním a snadno
obsluhovatelným ovládáním umožňuje uživateli určit
nejvýhodnější teplotu vody a vytvořit tak ideální podmínky uvnitř
budovy. Týdenní program vám nabízí možnost přizpůsobit
prostorové vytápění a teplotu vody podle toho, jestli jste v práci
nebo odpočíváte doma. Systém vyžaduje minimální údržbu;
pouhé rychlé očištění venkovní jednotky a kontrola ovládacího
systému činí ze systému SANYO CO  velmi pohodlné

Vytápěcí systém tepelného čerpadla CO  spotřebovává
pro provoz jen vodu a elektrickou energii, čímž je ideální
pro nemovitosti, které nemají přípojku k hlavnímu rozvodu
plynu. Flexibilní nabídkou výkonů 4,5 a 9,0 kW v jednofázovém
i třífázovém provedení vyhovuje stejnou měrou jak domům,
tak menším komerčním nemovitostem.

Propracované řízení

Technické informace

jelikož se skládá pouze z venkovní jednotky tepelného čerpadla
o výkonu 4,5 nebo 9,0 kW a vnitřní jednotky nádrže. Systém lze
připojit ke všem běžným radiátorům a systémům TUV
či podlahového vytápění. 

a nízkonákladové řešení vytápění.

2

2

2

2

2

2

2
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Řešení pro vytápění SANYO

Vysoký tlak

Střední tlak

Nízký tlak

Kompresor Motor

První komprese Druhá komprese

Výstup TUV

Přívod studené vody

Výstup pro ústřední vytápění

Vratné

Směšovací ventil

Připojení k jednotce

Nádrž izolovaná

Vrchní část nádrže

6kW spodní

Otevřený prostor

Nastavitelná noha

Všechna připojení

Plastový vrchní kryt

Ovládací panel

9kW vrchní

Spodní část nádrže

Oběhové čerpadlo

Vypouštěcí ventil

Ventily pro

vytápění
Odejmete zatáhnutím

a nadzvednutím

elektrický
záložní ohřívač

pro řízení
teploty vody

tepelného čerpadla

systému jsou z důvodu
snadné instalace
nahoře na nádrži

polyuretanem

Skladována voda
o vyšší teplotě – 
vhodné pro systémy 
TUV a radiátorů

Skladovaná voda
pro podlahové vytápění

elektrický ohřívač
pro nouzový
záložní systém

v zadní části
nádrže

uzavření nádrže

mezi nádrží
a jednotkou

tepelného čerpadla

(nádrže a systému
radiátorů)

potrubí

První dvoustupňový rotační CO  kompresor na světě

V srdci vytápěcího systému SANYO CO  se nachází
pokrokový systém dvoustupňového rotačního kompresoru
společnosti SANYO, který je prvním svého typu na světě.
Kompresor je odolný vůči velkým rozdílům provozních tlaků,
je velmi spolehlivý v celém rozsahu výkonu a má nízké
vibrace. Pracuje při tiché hladině hluku 45 dB(A) a s pouhými
9 kg* je kompresor velmi lehký a kompaktní.

(*u zařízení SHP-C45DEN)

2

Řešení pro vytápění od společnosti SANYO prospějí
vašemu domovu, vaší peněžence i životnímu prostředí.

Hlavní vlastnosti

• Přírodní chladivo R744 (CO )

• Výběr výkonu 4,5 kW nebo 9,0 kW

• Topný faktor COP až 4,1*

• Vysoce výkonný stejnosměrný rotační kompresor

(*na jednotce TČ při venkovní teplotě 25 °C,

• Invertorové řízení a třífázové 400V

• Vysoce účinný dělený okruh chladiva

• Spolehlivá a robustní konstrukce

• Okruh protimrazové ochrany

• Vysoce účinný výměník tepla chladivo/voda

vstupní teplotě vody 30 °C,výstupní teplotě vody 50 °C)

    nebo jednofázové 230V napájení
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Tepelné čerpadlo CO2

Systém celkové
správy vytápění

Tepelné čerpadlo SANYO CO  je schopno
dosáhnout teploty až 65 °C a je tak ideální
pro systémy vytápění a teplé užitkové vody.
Vytápěcí systém tepelného čerpadla CO
je logickou volbou jak pro všechny majitele
domu nebo větších komerčních provozoven,
kteří chtějí nahradit stávající kotel z důvodu
snížení energetických nákladů a emisí oxidu
uhličitého, tak pro stavitele rekonstruující budovy.

2

Automatické nastavení teploty

Řídicí prvky nastaví automaticky teplotu vody v závislosti
na venkovní teplotě. Proto se při poklesu venkovní teploty
zvýší vytápění uvnitř domu a zajistí tak celkový komfort.

Vestavěný měděný výměník poskytuje dostatek teplé užitkové
vody o teplotě až 60 °C. Teplota požadovaná systémy radiátorů
nebo podlahového vytápění je v zájmu dosažení nejlepšího
výkonu automaticky nastavována pomocí vestavěného

Mikroprocesor monitoruje všechny funkce, provádí specifická
nastavení a usnadňuje určení místa poruchy.

Obsahuje polyuretanem izolovanou nádrž, která zvyšuje
účinnost a snižuje tepelné ztráty.

Elektrické záložní ohřívače poskytují teplou vodu v případě
nouze nebo nezvykle vysokých nároků.

motorizovaného směšovacího ventilu.

Teplota primárního okruhu

Venkovní teplota

Optimalizovaná průtočná

teplota vody
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SHP-C45DEN SHP-C90GEN SHP-C90MDN

4.50kW / 1.10kW 9.00kW / 2.20kW 9.00kW / 2.20kW

4.1 4.1 4.1

4.50kW / 1.45kW 9.00kW / 2.70kW 9.00kW / 2.57kW

3.1 3.3 3.5

- 9.00kW / 4.50kW

- 2.0

- 9.00kW / 4.73kW

- 1.9

4.50kW / 2.48kW 8.00kW / 4.45kW 9.00kW / 5.00kW

1.8 1.8 1.8

4.50kW / 2.50kW 7.00kW / 4.35kW 8.00kW / 4.70kW

1.6 1.6 1.7

1f / 230V / 50Hz 1f / 230V / 50Hz 3f / 400V / 50Hz

15A 20A  3 x 10A

R744 (CO2) / 0.86kg R744 (CO2) / 1.7kg R744 (CO2) / 1.7kg

45.0 dB-A 49.0 dB-A 49.0 dB-A

690mm / 840mm / 290mm 1,235mm / 930mm / 340mm 1,235mm / 930mm / 340mm

765mm / 943mm / 433mm 1,330mm / 1,044mm / 420mm 1,330mm / 1,044mm / 420mm

65kg / 70kg 109kg / 120kg 108kg / 118kg

0ºC / Outlet water temperature 50ºC (atHP)
ºC / Outlet water temperature 60ºC (atHP)
ºC / Outlet water temperature 55ºC (atHP) (Include defrost effect)

ºC Inlet water temperature 30ºC / Outlet water temperature 50ºC (atHP)

(pro SHP-C45DEN) (pro SHP-C90GEN) (pro SHP-C90MDN)

SHP-TH45GDN-SW SHP-TH45GEN-SW SHP-TH45GHN-SW SHP-TH90GEN SHP-T90GHN  SHP-TH90MDN

3f / 400V / 50Hz 1f / 230V / 50Hz 3f / 230V / 50Hz 1f / 230V / 50Hz 3f / 230V / 50Hz 3f / 400V / 50Hz

22.5A 52A  35.4A 52A  35.4A  3 x 22.5 A

223L 223L 223L

2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar

10 bar(9bar) 10 bar(9bar) 10 bar

9.00kW + 6.00kW* 6.00kW + 6.00kW* 7.05kW + 7.05kW* 6.00kW + 6.00kW* 7.05kW + 7.05kW 9.0kW + 6.0kW*

1,574mm / 596mm / 630mm

1,736mm / 700mm / 767mm

155kg / 180kg

2

1  

2  

3  

4  

5  
 

6  

1

2

3

4

5

6

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*2

*2

*2

*2

*1

*1

*1

*1

*3

*3

*3

*3

*2

*2

*2

*2

*4

Řešení pro vytápění SANYO

Propracované řízení

Digitální ovládací panel nádrže vytápěcího systému
SANYO CO  je velmi uživatelsky přátelský a pomocí snadno
pochopitelného systému nabídek umožňuje jednoduché osobní
nastavení pro co největší komfort. Vestavěné ovládací prvky
denního nastavení vám umožní měnit teplotu během dne, např.
snížit teplotu na noc nebo na dobu, po kterou jste v práci. Propra-
covaná pokojová čidla zasílají nepřetržitě informace řídicímu
systému a umožňují tak rychlou úpravu na správnou teplotu.

Kontrolka stavu:

Tlačítko Zpět:

Tlačítko Reset: 

Displej:

Tlačítko OK:

Tlačítka Nahoru/Dolů:

světlo: Zařízení je v běžném chodu.

Vrátíte se zpátky k předchozí

Toto

Grafický

Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu

Pomocí těchto tlačítek se pohybujete

Červené blikání: Zařízení vyžaduje

pozornost. Zkontrolujte hlášení

Zelené

nabídce nebo opustíte nastavení.

tlačítko svítí červeně, když si

zařízení žádá vaši pozornost.

Stiskněte tlačítko pro zrušení

chybového hlášení.

podsvícený displej. Poskytuje

8 řádků informací.

nebo výběr.

v nabídkách nahoru a dolů nebo

zvyšujete či snižujete hodnoty.

na displeji.

Specifikace jednotky tepelného čerpadla

Topný výkon / příkon       Venk. teplota 25 °C

Topný výkon / příkon       Venk. teplota 7 °C

Topný výkon / příkon       Venk. teplota 2 °C

Topný výkon / příkon       Venk. teplota -7 °C

Topný výkon / příkon       Venk. teplota -15 °C

Topný výkon / příkon       Venk. teplota -20 °C

Topný faktor COP

Topný faktor COP

Topný faktor COP

Topný faktor COP

Topný faktor COP

Topný faktor COP

Model jednotky

Výkonové parametry

Elektrické parametry

Napájení

Max. proud

Chladivo / množství

Hladina akustického tlaku

Kompresor

Rozměry

Hmotnost Čistá/přepravní

Přepravní V/Š/H

Čistá V/Š/H

Stejnosměrný 2stupňový rotační Stejnosměrný 2stupňový rotační Stejnosměrný 2stupňový rotační

Specifikace jednotky nádrže

Model jednotky

Elektrické parametry

Napájení

Max. proud

Objem nádrže

Max. provozní tlak

Max. provozní tlak vodovodní vody (bezp. ventil)

Výkon pomocného el. ohřívače

Rozměry

Hmotnost Čistá/přepravní

Přepravní V/Š/H

Čistá V/Š/H

*1 Vstupní teplota vody 30 °C / Výstupní teplota vody 50 °C (na TČ)
*2 Vstupní teplota vody 40 °C / Výstupní teplota vody 60 °C (na TČ)
*3 Vstupní teplota vody 35 °C / Výstupní teplota vody 55 °C (na TČ)   (včetně vlivu odmrazování)
*4 Venkovní teplota 7 °C / Vstupní teplota vody 30 °C / Výstupní teplota vody 50 °C (na TČ)

* 9 kW je použito během dne při vysokém odběru; 6 kW je použito pouze pro nouzovou zálohu
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SHP-ACC5

Sada ACC CO2

Volitelný konektor
a řídicí sada pro CO

Flexibilitu systému SANYO CO  lze ještě 
 rozšířit použitím přídavného řídicího panelu
určeného pro připojení samostatně dodaného
zásobníku tepla (uzavřený okruh), čímž je
možno použít větší systémy až do výkonu
45 kW. Je-li třeba, je systém schopný řídit
také externí systémy jako např. elektrické
ohřívače, bojlery nebo systémy solárního
ohřevu vody.

Příklady aplikací:

Venkovní jednotka Stávající nádrž

Řídicí sada ACC-CO  - ver. 1

Vytápěcí systémSada ACC

nádrže

Čidlo teploty

teploty

Čidlo venkovní

Tarifní

připojení

Panel nabízí mnoho funkcí obsažených ve standardním
systému jako např. optimalizovaná průtočná teplota a vzdálené
zapnutí/vypnutí tarifním připojením. Časové řízení, plná
diagnostika a chybová hlášení umožňují rychlou a snadnou
analýzu provozu zařízení. To společnosti SANYO umožňuje
nabídnout nejlepší řešení pro jakoukoli aplikaci,
od zrenovovaných systémů používajících stávající radiátory
až po kombinaci systému vytápění a teplé vody.

Řídicí panel také přímo ovládá rychlost kompresoru
a průtokové čerpadlo instalované mezi nádrží a venkovní
jednotkou a zajišťuje tak vždy nejlepší vyváženost
mezi teplotou vody, výkonem a energetickou účinností.
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Řešení pro vytápění SANYO

Volitelný konektor a řídicí sada

• K dispozici je konektor pro použití jednotky

• Kompletní řídicí systém pro tepelné

• Navrženo pro připojení tepelného čerpadla

• Vhodné pro většinu systémů ohřevu vody

• Nástěnné teplotní ovládání – snadná obsluha

Další informace o řídicí sadě ACC-CO 
vám podá zástupce společnosti SANYO.

    včetně systémů s regulací pomocí

    SANYO CO  ke stávajícím vytápěcím

    čerpadlo SANYO CO 

    tepelného čerpadla SANYO CO  s jiným
    systémem ohřevu vody

    systémům/bojlerům

2

2

    směšovacího ventilu i bez ní

2

2

Příklady aplikací:

Venkovní jednotka*

Stávající či

Řídicí sada ACC-CO  - ver. 2 SHP-ACC5

Sada ACC

nádrže

Čidlo teploty

teploty
Čidlo venkovní

Tarifní
připojení

nová nádrž
Čerpadlo

Čerpadlo

Čerpadlo

Topný výkon až 45 kW
(kombinace 5 jednotek)

*Až 5 jednotek tepelného čerpadla
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Příklady použití

Příběh tradičního Příběh z komerčního
starého domu: sektoru:

Montáž do stávajícího systému Kavárna

V okamžiku, kdy neustále stoupala Uživatelům v komerčním sektoru může
tepelné čerpadlo SANYO CO  nabídnout
jedinečnou příležitost ke snížení
provozních nákladů a emisí CO , přičemž
udrží požadovanou teplotu vody
pro místní vodní a vytápěcí systémy
jako jsou např. dveřní clony nebo
zázemí pro zaměstnance.

2

cena topných olejů, se pan a paní
Knowlesovi rozhodli hledat alternativní
zdroj energie pro dodávku teplé vody
a vytápění v jejich domě.

Když si chtěl pan Jones otevřít malou kavárnu na rušné ulici,
bohužel zjistil, že k jeho provozovně není zaveden přívod plynu.
Ačkoli to nebyl problém pro jeho kávovary, věděl, že běžně
elektricky ohřívaná voda a elektrické dveřní clony jsou příliš
provozně nákladné (topný faktor COP pod hranicí 1).

Díky volbě ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla SANYO CO
byl schopný dodávat vodu teplou 60 °C do ohřívačů nade dveřmi
a použít stranu teplé vody pro dodávku ke dřezům a umyvadlům
na toaletách pro zákazníky. Zařízení funguje perfektně a navíc
dokazuje, že je téměř třikrát levnější než v případě provozu
běžného ohřívače vody a elektrické dveřní clony.

Geotermální vytápění, kdy je technologie tepelného čerpadla
použita pro sběr tepla ze země, nabízelo nízké provozní
náklady, ale zároveň znamenalo buď vyvrtání díry velmi
hluboko do země nebo rozkopání jejich zahrady, přičemž
obě varianty byly drahé a nepříjemné.

Nakonec se rozhodli pro použití tepelného čerpadla
využívajícího jako zdroj energie vzduch a vybrali si systém
tepelného čerpadla SANYO CO . Stejně jako zemní zdroj
využívá okolní teplo a poskytuje následně možnost prostorového
vytápění a teplé užitkové vody. Teplo ale odebírá ze vzduchu
místo ze země, čímž je jeho instalace mnohem snazší. Klíčovým
faktorem při jejich rozhodnutí bylo, že systém tepelného čerpadla
SANYO CO  lze použít v kombinaci s jejich stávajícími systémy

První dojem udělala již rychlá a bezproblémová instalace
a extrémně tichý chod venkovní jednotky. Počáteční provozní
náklady jsou o více než 30 % nižší než u předchozího systému
a zařízení se mnohem snadněji používá.

vytápění a teplé vody, takže nemuseli vůbec měnit radiátory,
protože tento systém dokáže poskytnout vodu o teplotě 60 °C,
aniž by musel použít záložní elektrické ohřívače. 

2

2
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Řešení pro vytápění SANYO



www.sanyoaircon.com
© 2010.06 SANYO HSO-ENV1

 

ISO 14001: 2001 ISO 9001: 2001

Společnost SANYO si vyhrazuje právo udělat jakoukoli změnu specifikace uváděných výrobků, stáhnout nebo nahradit výrobek
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zástupce společnosti SANYO.

Udává shodu
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