
Tepelná ČERPADLA

Milujete koupání, ale léto vám přijde příliš krátké? S tepelným čerpadlem si prodloužíte koupací sezónu a budete si 
užívat komfortu teplé vody, i když počasí nepřeje.

Ptáte se, jak takové čerpadlo funguje a jak je možné, že pro svůj provoz nepotřebuje sluneční záření? Tepelné čerpadlo 
odebírá energii z okolního prostředí a mění ji na teplo, které předává bazénové vodě. Ohřev bazénové vody tepelným 
čerpadlem je tak v porovnání s elektrickým ohřevem levnější.
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Tepelné čerpadlo efektivně prohřívá vodu v bazénu i bez slunečního záření. Koupací sezónu tak umožňuje 
zahájit již za prvních teplejších dnů a ukončit až v období říjnových mrazíků.

Výši pořizovací ceny čerpadla velmi snadno vyrovnají nízké náklady na samotný provoz. Elektřina je využita 
pouze k chodu zařízení, které pak získává energii z okolního prostředí.

Tepelné čerpadlo využívá obnovitelných zdrojů energie a je šetrné k životnímu prostředí. Při jeho provozu 
nevznikají žádné plynné odpadní látky, které by znečišťovaly ovzduší.

Návratnost 
INVESTICE

ŠETRNOST
k životnímu

prostředí

Komfortnější 
KOUPÁNÍ
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Prodlouží 
koupací sezónu



Tepelná ČERPADLA Marimex

 LED displej
 funkce odmrazování
 APP a Bluetooth
 příkon/výkon 0,72/3,5 kW
 COP 4,86
 pro bazény o objemu 15 m3

 regulovaný průtok 1,5 - 2 m3/hod 
 rozměry (DxHxV): 42 x 37,5 x 42 cm

 LCD ovládací panel s LED displejem
 funkce odmrazování
 příkon/výkon 1,49/8 kW
 COP 5,37
 pro bazény do objemu 35 m3

 regulovaný průtok 3,5 m3/hod
 rozměry (DxHxV): 87 x 36 x 70 cm

 LCD ovládací panel s LED displejem
 funkce odmrazování
 příkon/výkon 0,96/5 kW
 COP 5,2
 pro bazény do objemu 22 m3

 regulovaný průtok 2,2 m3/hod
 rozměry (DxHxV): 80,5 x 30 x 54,5 cm

PREMIUM
3500

Kód
zbožíModel Příkon* COP*Výkon* Pro bazény

do objemu
Doporučený 

průtok
Napájení

Hlučnost
(1 m)

Připojení
hadice

BTU/h

* při vstupní teplotě vody 26 °C, vzduchu 27 °C

Premium 3500 11200357 0,72 kW 3,5 kW 4,86 11,9 15 m3 1,5 - 2,0 m3/h 230 V/50 Hz 46 dB 32/38 mm

Premium 5000 11200358 0,96 kW 5 kW 5,2 17 22 m3 2,2 m3/h 230 V/50 Hz 52 dB 50 mm

Premium 8000 11200359 1,49 kW 8 kW 5,37 27,2 35 m3 3,5 m3/h 230 V/50 Hz 53 dB 50 mm

Příslušenství           10741107 - Obtok tříventilový  /  10604186 - Trn hadicový ProStar

ZDARMA Z OKOLNÍHO VZDUCHU 2,85 KW

ÚSPORA JE PRIORITOU

Vložená 
energie
0,65 kW

Výkon
3,5 kW

Duben

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

Květen

Příjemná
voda ke
koupání

Teplota
vody

Červen Červenec Srpen Září Říjen

S tepelným čerpadlem

Se solárním ohřevem

Bez ohřevu

PREMIUM
5000

PREMIUM
8000


