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Tepelné čerpadlo vzduch voda je v poslední době velkým hitem ve všech tipech domácností. 
Nejen po stránce úspory, ale také po stránce komfortu, který toto řešení přináší právě pro Vás.
První velký krok je výběr nejzkušenějšího dodavatele.

  

Výběr vhodného dodavatele tepelného čerpadla vzduch voda je další krok k Vašemu
spokojenějšímu a bezstarostnějšímu životu.

  

-          Je schopný Vám poradit jaký tip tepelného čerpadla vzduch voda je právě pro Vás ten
pravý

  

-          Vyřešíte spolu všechny Vaše otázky a vyřešíte Vaše možnosti k pořízení tepelného
čerpadla

  

-          Kvalita samotné instalace je na naší straně zajištěna proškoleným a kvalifikovaným
personálem

  

-          Samozřejmostí je naše starost o Vás a o bezstarostné fungování a instalování tepelného
čerpadla

  Jak správně vybrat tepelné čerpadlo právě pro Vás a na co si dát
pozor?
  

Tepelné čerpadlo vzduch voda  je prvotní investice do Vašeho komfortnějšího života. Tato
investice se Vám bude vracet po celou dobu jeho využívání, je dokladováno ušetření více než
poloviny finančních nákladů na energii. Všechny tyto věci ovlivňuje především výběr vhodného
a kvalitního tepelného čerpadla a dále výběr dodavatele, který zaručuje výborné jednání s Vámi
a také bezchybnou montáž samotného tepelného čerpadla.

  Co je nejdůležitější při výběru tepelného čerpadla vzduch voda?
  

-          Důležitým prvkem je výkon tepelného čerpadla, další je způsob ohřevu teplé vody. Záleží
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také na výrobcích jednotlivých komponentů produktu, druh kompresoru, typ regulátoru a také
jaké je napájení čerpadla

  

-          vhodné dimenzování tepelného čerpadla, to znamená, že dimenzování povede
k výraznému zvýšení pořizovacích nákladů a tím k prodloužení doby návratnosti vložených
prostředků. Při správném naddimenzování čerpadla pokryje 70-85 % celkové spotřeby tepla
v objektu

  

-          zjištění a naměření topného faktoru  a teplotní podmínky naměřeného údaje, jelikož čím
vyšší topný faktor, tím měně elektřiny čerpadlo potřebuje

  

-          další věcí je hlučnost teplotního čerpadla vzduch voda

  

-          důležitou věcí je také obsah záruky tepelného čerpadla s tím související náklady a také
záruční a pozáruční servis

  

-          neposlední věcí je cena tepelného čerpadla. Co všechno je v ceně zahrnuto, jestli cena
zahrnuje dodávku, montáž, projekt, komponenty nutné k instalaci  uvedení do provozu

  

 

  Jakým chybám se vyvarovat při výběru tepelného čerpadla vzduch voda?
  

Jedna ze zásadních věcí pro koupi tepelného čerpadla vzduch voda je pořizovat si daný
produkt od několika dodavatelů, tomu doporučuji se vyhnout. Vždy je lepší volba jeden
prodejce, který zaručuje všechny odpovídající služby což je montáž, projekt a uvedení do
provozu. Když jednotlivé komponenty koupíte zvlášť budou následovat další nemalé výdaje,
které vynaložíte pro montáž i následné uvedení do provozu. Nejlepší volbou je zvolit jednoho
dodavatele, který Vám dodá tepelné čerpadlo už kompletně smontované u výrobce. Výběr
dobrého dodavatele souvisí s mnoha aspekty – délka působení na trhu, kvalita produktů,
důležitou součástí je také pořizovací cena, ale i recenze na tohoto dodavatele.
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