
TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH / VODA ZUBADAN
SKVĚLÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADECH, KDY NENÍ MOŽNÁ INSTALACE 
TEPELNÉHO ČERPADLA S ODBĚREM TEPLA ZE ZEMĚ

• Vytápění pro domy od 8 do 23 kW ANO

• Ohřev teplé vody v zásobníku  ANO

• Klimatizace v letním období ANO

• Ohřev bazénu  ANO

• Funkce do -25 ºC ANO

• Dotace Zelená úsporám – 50 000 Kč  ANO

Tepelná čerpadla IVT s.r.o. | Čs. exilu 2062/8 | 143 00 PRAHA 4
info linka: 800 488 488 | tel.: 272 191 405 | e-mail: ivt@ivtcentrum.cz 

1 SKVĚLÉ PARAMETRY 

ZUBADAN se od všech ostatních konkurenčních 

tepelných čerpadel odlišuje mimořádně stabilním výkonem. 

Hlavním problémem vzduchových čerpadel je pokles je-

jich výkonu v zimním období. Při snížení venkovní teploty 

ze 7 ºC na -15 ºC, poklesne výkon drtivé většiny tepelných 

čerpadel o 40 % až 50 %. Pouze ZUBADAN si udrží stejný 

výkon při 7 ºC i -15  ºC (platí pro ZUBADAN 8) a pokud by 

udeřily extrémní mrazy, zachová si až 75  % svého výkonu 

i při -25 ºC. 

Díky kvalitnímu odhlučnění, má ZUBADAN při stejném 

výkonu až o 11 dB nižší hlučnost než tepelná čerpadla 

s obdobným konstrukčním řešením. 

2 NÍZKÉ PROVOZNÍ A POŘIZOVACÍ NÁKLADY

Nízké provozní náklady jsou dosaženy díky vysoké-

mu topnému faktoru a stabilnímu výkonu i v zimním období. 

V chladných dnech, kdy konkurenčním tepelným čerpadlům 

klesne výkon a musí se zapnout elektrokotel, si ZUBADAN 

udrží svůj nominální výkon, a vytápí tak mnohem levněji.

Díky třífázovému SCROLL kompresoru, potřebuje ZUBA-

DAN menší jistič, než konkurenční jednofázová tepelná 

čerpadla. Měsíční poplatky za jistič jsou tak o 20 % až 

50 % nižší. 

I když se může zdát, že cena ZUBADANU je stejná nebo 

vyšší, než u konkurenčních frekvenčně řízených čerpadel, 

opak je pravdou. Pokud potřebujeme výkon 8 kW při ven-

kovní teplotě -15 ºC, stačí použít ZUBADAN s nominálním 

výkonem 8 kW. Konkurence pro dosažení stejného výkonu  

bude muset použít mnohem větší a dražší tepelné čerpadlo 

s nominálním výkonem okolo 14 kW. 

3 KVALITNÍ INSTALACE

Tepelná čerpadla ZUBADAN dnes můžete objednat 

v síti IVT CENTRUM, která je s více než 5 000 instalovanými 

tepelnými čerpadly, suverénně nejzkušenější prodejní sítí 

tepelných čerpadel v České republice. Proč je to důležité? 

Instalovat tepelné čerpadlo tak, aby vrčelo a topilo, umí každá 

topenářská fi rma. Správně ho navrhnout, zapojit a nastavit 

tak, aby topilo úsporně a vydrželo bez poruch dlouhé roky, 

už umí jen specialisté na tuto technologii – IVT CENTRA. 

JAPONSKÉ TEPELNÉ ČERPADLO MITSUBISHI ELECTRIC ZUBADAN, JE V DNEŠNÍ DOBĚ TÍM NEJLEPŠÍM 

ČERPADLEM VZDUCH / VODA S PLYNULÝM ŘÍZENÍM VÝKONU, KTERÉ MŮŽETE NA TRHU NAJÍT. KE SPRÁVNÉMU 

ROZHODNUTÍ PRO ZUBADAN STAČÍ ZNÁT POUZE TYTO TŘI DŮVODY: 

Podrobnější informace na www.cerpadla-ivt.cz


