
Záruka 7 let !

Tepelná čerpadla AC Heating  
  
Chytré a pohodlné vytápění ve všech směrech

Nejmodernější technologie na trhu za vynikající ceny

Moderní vytápění a klimatizování rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, škol a bazénů v rozsahu výkonů 3kW až 3MW.



V ČEM JSOU VÝJIMEČNÁ ZAŘÍZENÍ AC HEATING ?

Je veliký problém skloubit vynikající technologii a příznivou cenu. My jsme to dokázali s využitím části 
technologie firmy Carrier a jsme zde se zcela novými produkty, které jsou jedinečné na trhu v Evropě. 
Jedná se o systémy vytápění postavené nejčastěji na bázi tepelných čerpadel vzduch-voda. 

Jednoduchost instalace, variabilita (topení, klimatizování), plynulé řízení výkonu inverterovou techno-
logií - frekvenčním měničem, čisté zpracování a v neposlední řadě také vysoký topný faktor (COP),  
to jsou hlavní přednosti systémů AC Heating. 

Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert dosahují díky své inteligentní řídicí elektronice 
a proměnnému výkonu dokonce srovnatelné účinnosti jako tepelná čerpadla země-voda. 

Nepotřebují ke svému provozu akumulační nádobu a mohou topit přímo do topného systému. Díky 
tomu i montáž těchto tepelných čerpadel vychází finančně velmi výhodně. Tepelné čerpadlo je rov-
něž možné dimenzovat přímo na tepelné ztráty objektu a není nutné do systému zařazovat elektrokotel,
který zhoršuje podstatným způsobem topný faktor celého systému. 

CO JSOU SYSTÉMY AC HEATING ?

Systémy AC Heating mohou učinit prostředí ve Vašich domech, bytech, hotelích, obchodech, 
bazénech nebo restauracích příjemnější a komfortnější a navíc dosáhnete významných úspor 
v oblasti vytápění nebo klimatizování.

Jak topit, jaké jsou dnes možnosti a které z nich mají budoucnost vzhledem k neustálému zdra-
žování energií? Dřevo - Uhlí – Elektřina - Zemní plyn - Propan-butan nebo TEPELNÉ ČERPADLO. 
Některé zdroje tepla mají levný provoz (kotel na dřevo), jiné naopak fungují 
bezobslužně (elektrokotel, plynový kotel), další jsou šetrné k životnímu prostředí (biomasa). 
Jedině tepelné čerpadlo disponuje všemi třemi výše uvedenými vlastnostmi najednou a zároveň 
je bezúdržbové a velmi spolehlivé.

Jako jediní na trhu nabízíme tepelná čerpadla vzduch-voda vybavená nejmodernější inverterovou 
technologií s plynulým řízením výkonu již od 124.900,-Kč. Tyto systémy dosáhnou předem 
nastavených podmínek dvakrát rychleji a zároveň až o 40% úsporněji než systémy ostatní.

Vzhledem k jednoduchosti montáže systémů AC Heating nabízíme bezkonkurenční ceny za 
instalace technologie do objektů.

...absolutely clever heating

Moderní vytápění a klimatizování rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, 
škol a bazénů v rozsahu výkonů 3kW až 3MW.



FILOZOFIE NAŠÍ FIRMY

     zajistit úsporu, jistotu, komfort, ekologický zdroj tepla a spokojenost zákazníků

Cílem naší společnosti je zajistit zákazníkovi úsporu a jistotu ve formě nezávislosti na stále 
rostoucích cenách energií, protože nasazením tepelného čerpadla do vytápěcího systé-
mu domu má zákazník automaticky nárok na výrazně nižší cenu elektrické energie pro 
celý dům.

Vytápění domu tepelným čerpadlem je extrémně komfortní díky své absolutní bez-
obslužnosti a spolehlivosti. 

Vzhledem k využívání větší části energie z okolního prostředí a jen menší části z elektrické 
sítě  je tento způsob vytápění nejen úsporný, ale i velmi ekologický. Díky tomu lze čerpat 
i státní dotace. 

Investice do vytápění tepelným čerpadlem se díky svému hospodárnému provozu velmi 
rychle vrací. Roční výnosnost této investice je přibližně 15% až 20%. Která jiná investice 
přináší takové zhodnocení s jistotou? Myslíme, že s takovým výsledkem musí být každý 
zákazník nadmíru spokojen.

Toto vše je zákazníkovi poskytnuto férovým a solidním přístupem - kompletní dodávkou 
vytápěcího systému naší společností. 

Pomůžeme Vám zajistit následující: 
    • projekt
    • dodání nejvhodnějších komponentů
    • realizace
    • administrativní úkony spojené s vyřízením 
     dodávky levné elektrické energie pro 
     tepelné čerpadlo a současně celý dům
    • podpora v oblasti státních dotací
    • případně i financování celého projektu

KUFI INT, s.r.o., divize AC Heating, Nepomucká 114, CZ-326 00  Plzeň, IČO: 26410656
www.ac-heating.cz, tel: +420 775/ 211 408, fax.: +420 377/ 241 515, e-mail: info@ac-heating.cz

JAKÁ ZAŘÍZENÍ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT ?

Pro naše výrobky používáme komponenty firmy Carrier a řídicí systémy SIEMENS. 
Vzhledem k velkým zkušenostem s těmito produkty jsme schopni Vám kromě vlastní 
řady produktů Convert zajistit i dodání libovolného klimatizačního zařízení nebo 
tepelného čerpadla Carrier či regulačního systému vytápění SIEMENS.

- Tepelná čerpadla vzduch-voda s frekvenčním měničem Convert AW (6 až 15k W) 
- Tepelná čerpadla vzduch-voda bez frekvenčního měniče – kaskádní systém (do 150 kW)
- Tepelná čerpadla Carrier vysokých výkonů (40 až 3 000 kW)
- Ekvitermní regulační systémy vytápění SIEMENS



           JASNÉ DŮVODY PROČ AC HEATING

• Rychlá a snadná cesta k úsporám
• Jedinečnost technologie 
• 7 let garance
• Kvalita daná spoluprací s největším světovým výrobcem 
 klimatizačních zařízení Carrier
• Velmi nízké ceny montáží našich systémů
• Rychlé dodací termíny
• Vynikající ceny  
• Funkčnost i za velmi nízkých teplot

Distributor systému AC Heating:
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