
                                                 

Splošni pogoji - 11 kW toplotna črpalka

 

- Toplotno črpalko TriTherma sestavljata 

- Toplotna črpalka TriTherma

A7W35 

- Maksimalna temperatura ogrevane vode znaša do

kot radiatorsko ogrevanje

- Delovno območje toplotne črpalke je od 

 

Ponudba vključuje: 

- Dobava toplotne črpalke TriTherma MQD 11

- Montažo toplotne črpalke vključuje:

- montaža zunanje enote 

- montaža notranje enote,

- cevna povezava za plin do 5m (en preboj skozi opečnat zid do debeline 30cm),

- tlačni preizkus, 

- vakumiranje, 

- cevni razvodi v oddaljenosti do 2m, 

- potrebni vezni material (fitingi, ventili) v kotlovnici,

- nastavitev in zagon sistema,

- freonsko polnjenje, poskusno delov

 

V ponudbeno ceno ni vključeno:

- elektro dovodni kabel 

- montažna dela na višini se obračunajo 

- Ostalo (črpalke, bojlerji, zalogovniki

 

Predplačilo ob naročilu znaša 1.499,00 EUR

Cena ogleda znaša 45,00 EUR in se v primeru plačila avansa upošteva kot dobroimetje.

 

Ponudba traja do 30.06.2016 

Več informacij dobite na telef

    

 

                                                                                        

11 kW toplotna črpalka TriTherma z montažo za 4.499,00 EUR

TriTherma sestavljata zunanja in notranja enota. 

TriTherma ima nazivno grelno moč 11kw, ter grelno število 4.53 pri 

lna temperatura ogrevane vode znaša do 60 stopinj in je primerna

radiatorsko ogrevanje ter za ogrevanje sanitarne vode 

lotne črpalke je od -20 do +43 stopinj 

toplotne črpalke TriTherma MQD 11 (11 kW) 

vključuje: 

enote na fasado hiše oziroma na predpripravljen  podstavek

notranje enote, 

vezava za plin do 5m (en preboj skozi opečnat zid do debeline 30cm),

cevni razvodi v oddaljenosti do 2m,  

potrebni vezni material (fitingi, ventili) v kotlovnici, 

zagon sistema, 

freonsko polnjenje, poskusno delovanje in svetovanje o uporabi naprave.

V ponudbeno ceno ni vključeno: 

lektro dovodni kabel do zunanje enote (to priskrbi investitorj), 

ontažna dela na višini se obračunajo po dejanskih stroških. 

Ostalo (črpalke, bojlerji, zalogovniki in drugo) se obračuna po dejanskih stroških.

Predplačilo ob naročilu znaša 1.499,00 EUR. 

,00 EUR in se v primeru plačila avansa upošteva kot dobroimetje.

traja do 30.06.2016 oziroma do odprodaje ponujene količine. 

Več informacij dobite na telefonski številki 030 60 90 90. 

      

                  

TriTherma z montažo za 4.499,00 EUR 

 

elno število 4.53 pri 

topinj in je primerna tako za talno 

predpripravljen  podstavek, 

vezava za plin do 5m (en preboj skozi opečnat zid do debeline 30cm), 

anje in svetovanje o uporabi naprave. 

po dejanskih stroških. 

,00 EUR in se v primeru plačila avansa upošteva kot dobroimetje. 

 


