
Назва
Объем 

резервуара, дм3

Потужність 
нагріву 

теплового 
насоса,кВт

Робочий 
діапазон 

температури 
всмоктуваного 

повітря,°C

ККД Вага, кг Ціна, евро

Eco Heat Pro 200l 200 1,8 від -7 до +43 3,91 98,00 1 851      

Eco Heat Pro 300l 300 1,8 від -7 до +43 3,91 98,00 2 066      

Назва

Розміри 
внутрішнього 
/зовнішнього 
модуля,мм

Середнє 
значення 

SCOP згідно 
ErP № 

813/2013

Діапазон роботи 
температури 
зовнішнього 
повітря при  
опаленні,°C

Вага 
внутріш

нього 
модуля, 

кг

Вага 
зовнішн

ього 
модуля, 

кг

Цена, евро

EcoHeat Complex 9kW 790 x 505 x 288/ 
753 x 934 x 354

3,99 від -25 до +45 50 63 4 467      

Eco Heat Complex 11kW 790 x 505 x 288/ 
763 x 1044 x 414

3,92 від -25 до +45 50 75 4 875      

Eco Heat Complex 13kW 790 x 505 x 288/ 
1195x1123x400

3,90 від -25 до +45 55 113 5 096      

Рішення, про які мріяли наші предки, щоб неінвазивним шляхом використовувати енергію завдяки технологічному прогресу, стали нашою
реальністю.
Екологічно відповідально та економічно ефективно ми здатні обігрівати свої будинки та нагрівати воду. Використовуючи рішення,
запропоновані Tweetop, ми захищаємо природне довкілля, використовуючи безкоштовну відновлювальну енергію, ми забезпечуємо комфорт
та зменшуємо витрати, стаючи незалежними від потрясінь на звичайних енергетичних ринках.

Теплові насоси TWEETOP

Для підігрівання води (бак емалійований)

Для підігрівання приміщень

Незалежність, економія енергії, безпека використання та повага до природного середовища.
Швидкі зміни цін на енергоносії, коливання цін на паливо, нафту та газ разом із сигналами з усіх куточків нашої планети про руйнування
довкілля, що значно перевищує передбачення та прогнози щодо викидів забруднюючих речовин, дають чіткі сигнали про необхідність зміни
способу отримання енергії.
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facebook.com/spudtkiev
  мережа сантехмаркетів
«Інсталятор»

Роздрібні ціни
з НДС


