
Geotermické vytápìní
Horizontální nebo vertikální kolektor
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• Venkovní zemní kolektor je umístìn 
cca 60 až 80 cm hluboko. Umožòuje 
jímání tepla obsaženého v zemi 
prostøednictvím nemrznoucí smìsi, které 
obíhá ve spirálovitì uložených smyèkách 
z retikulovaného polyethylenu (PER)       
a následné pøedání tohoto tepla do 
obytného prostoru.

• Pokud je plocha pozemku nedostaèující, je možno kolektror 
instalovat vertikálnì v podobì vrtu sahajícího do hloubky až 100m.

Zemní kolektor
(horizontální nebo vertikální)

je složeno z kompresoru Scroll, 
expanzního ventilu, výmìníkù, 
obìhových èerpadel a dalších 
bezpeènostních a øídících souèástí. 
Tepelné èerpadlo umožòuje využít 
teplo jímané v zemním kolektru 
prostøednictvím nemrznoucí smìsi 
(uzavøený okruh) a následné pøedání 
do okruhu topné vody pro vytápìní 
domu.

Tepelné èerpadlo
typu nemrznouc? smìs / voda

se vìtšinou umis�uje do podlahy a je tvoøen 
spirálovitì uloženými hadicemi z retikulovaného 
polyethylenu (PER), které zajiš�ují rovnomìrné 
rozdìlení pøedávaného tepla.
Topná soustava mùže být za jistých okolností 
rovnìž tvoøena systémem fan-coilù nebo 
nízkoteplotních radiátorù.

Okruh topné
vodní soustavy
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V ÈR maj? z?kazn?ci se znaèkou SOFATH n?rok na podporu z Dotaèn?ho programu na zateplov?n? a 
ekologické vyt?pìní domù (2009 – 2012), kterou rádi pomùžeme vyøídit.

Kompletnì vybavená øada tepelných èerpadel Termeo (kompresor Scroll, termostat, vysokotlaká    
i nízkotlaká pojistka) nabízí díky variantám horizontálního nebo vertikálního jímání široké možnosti 
instalace na prakticky jakémkoliv typu pozemku.

Tepelné èerpadlo Termeo tìží z 25 let zkušeností a trvalých inovací

Ohleduplnost vùèi životnímu 
prostøedí

Chladivo R407C nabízí vynikající 
energetické vlastnosti,  nepøedstavuje 
žádné nebezpeèí pro ozonovou vrstvu a 
má velmi pøíznivé vlastnosti vzhledem k 
pøirozenému ohøívání atmosféry.

407C

Ménì hluku

K ochranì vašeho ticha slouží  nová 
protihluková izolace vnitøní jednotky 
tvoøená polymerovanou textílií 
zakulaceného tvaru.

Optimalizovaná úèinnost

Tepelné èerpadlo Termeo je 
vybaveno kompresorem SCROLL 
posledn? generace, kter? zajið�uje 
vyšší výkon a lepší topný faktor 
zaøízení.

Moderní design

Jediná viditelná è?st tepelného 
èerpadla - vnitøní jednotka je pro  
dosažení vyšší estetické hodnoty 
opatøena krytem oblých tvarù a 
pùsobí tím velmi diskrétnì. Noblesu 
pak dodává použitý metalický odstín.

Ergonomie

• Vnitøní jednotka díky svému umístìní
zaruèuje dlouhou životnost jednotlivých
komponent.
• Dobrý pøístup ke všem montážním 
prvkùm usnadòuje instalaci a následné 
servisní zásahy.

Bohatá nabídka výkonových øad

tepelných èerpadel Termeo
• Celkem 10 výkonových modelù
od 5100 až po 31 000 W v jednom typu 
technické skøínì.

Naše záruky spolehlivosti

Sofath je nejvìtším francouzským
výrobcem tepelných èerpadel s více
než 25-ti letou tradicí. Jeho nejdùle-
žitìjším certifikátem je dùvìra
profesionálù, architektù a stavitelù. 

SYTA industrie (výrobní závod
Sofathu v Portes-les-Valece, Francie)
je dále certifikován:

•  ISO 9001 verze 2000,
   certifikaèní autorita BVQI,
   od ledna 2004 pro systém
   managementu øízení jakosti
•  ISO 14001 verze 2004,
   certifikaèní autorita BVQI,
   od záøí 2005 pro systém
   managementu životního prostøedí

• 

• 

• 

• 

Další užiteèné doplòky

Pøíprava teplé užitkové vody s minimálními náklady

Velmi levným ohøevem bazénu si prodloužíte koupací sezónu

Pøíjemné ochlazení Vašeho domu v horkých letních dnech

Snadná a pøesná regulace

Hlavní technické charakteristiky

*Pøi použití podlahového vytápìní  ** Funkce klimatizace a ohøevu bazénu je souèasnì k dispozici pouze u modelù, které mají ohøev TUV.

Poèet smyèek zemn?ho kolektroru

Poèet zón zemn?ho kolektroru

Topn? v?kon (W*)

Chlad?renské médium

Jednof?zové proveden? (230V)

Tøífázové provedení (400V)

Pøíprava pro ohøev TUV

Pøíprava pro ohøev bazénu**

Pøíprava pro funkci klimatizace**


