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Noumea 
Tepelné čerpadlo (vzduch-voda)

Hlavní přednosti a výbava 
‣ 5 let záruky na venkovní jednotku 
‣ Servisní a distribuční síť po celé ČR 
‣ Pracují i při -25°C venkovní teploty 
‣ Nezámrzný systém - splitové provedení 
‣ Vysoká celoroční účinnost 
‣ Výhodná sazba D57d tepelné čerpadlo 
‣ Certifikováno zkušebnou SZÚ Brno 
‣ Režim topení / chlazení 
‣ Ohřev teplé vody 

Vnitřní malá jednotka HydroBox I   (až do výkonu 20kW) 
Nástěnné provedení hydroboxu lze díky malým 
ro z mě rům u m í s t i t k d e ko l i v u v n i t ř o b j e k t u 
(600x600x230mm).   

Obsahuje nerezový deskový výměník Švédské kvality, 
elektrokotel (6kW, 7,5kW nebo 9kW) s havarijním 
t e r m o s t a t e m , k v a l i t n í 
průtokoměr, úsporné oběhové 
čerpadlo Wilo, odvzdušňovací 
sada vč. manometru. Včetně 
kompletních elektro jistících 
prvků a ekvitermní regulace se 
vzdáleným přístupem. 

Split provedení 
Nabízí vysoký výkon a splňuje požadavek na vysokou 
teplotu výstupní vody i při nízkých venkovních teplotách. 
Oproti monobloku, je systém rozdělen na vnější a vnitřní 
jednotku bez nutnosti použití nemrznoucí směsi. 

Ekvitermní regulace - vyšší účinnost, monitoring 
Řízení dle venkovní teploty, pro 
dosažení vyšší účinnosti -> nižších 
nákladů včetně vzdáleného řízení. 

Popis instalace 
Venkovní jednotka bude umístěna např. na beton. 
základu nebo na nástěnné konzoli. Vnitřní jednotka 
Hydrobox bude umístěna v technické místnosti budovy 
ideálně v blízkosti napojení na stávající topný systém. 

Servisní a distribuční síť po celé ČR  
Instalace, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis 
zajišťují partnerské firmy po téměř celé České republice. 
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Výkonová řada tepelných čerpadel Noumea   (R32/R410A): 

‣ Noumea 8 (topný výkon 6,8kW)    [SVT kód 24149]  -  R32 
‣ Noumea 11 (topný výkon 10,5kW)    [SVT kód 24150]  -  R32 
‣ Noumea 14 (topný výkon 13,5kW)    [SVT kód 24151]  -  R32 
‣ Noumea 17 (topný výkon 16,5kW)    [SVT kód 24152]  -  R32 
‣ Noumea 19 (topný výkon 18,0kW)    [SVT kód 24153]  -  R32 
‣ Noumea 22 (topný výkon 21,1kW)    [SVT kód 24154]  -  R32 
‣ Noumea 25 (topný výkon 24,5kW)    [SVT kód 21193]  -  R410A 
‣ Noumea 32 (topný výkon 32,0kW)    [SVT kód 22543]  -  R410A 

Tepelná čerpadla jsou určená pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.   
Produkty jsou schválené pro Kotlíkovou dotaci a Zelená úsporám. 

Invertor   |   +65°C    |    -25°C    |   SCOP  A+++    |   TUV   

http://www.ecowatt-eu.eu
mailto:info@ecowatt-eu.eu
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Nedílnou součástí cenové nabídky 
‣ dodávka a montáž bez podstavce venkovní jednotky 

není-li uvedeno jinak v nabídce 
‣ napojení na stávající otopnou soustavu vč. tlakové a 

revizní zkoušky 

Záruční podmínky 
Záruka na venkovní jednotku je 60 měsíců a na ostatní 
součásti vnitřní jednotky je 60 měsíců. Počátek záruční 
doby se uvádí den uvedení zařízení do provozu, která se 
potvrzuje vyplněným záručním listem a protokolem o 
spuštění. Výrobce a montážní firma tohoto zařízení 
neručí za funkčnost otopné soustavy objektu, ale ručí za 
provedenou odbornou montáž tepelného čerpadla 
včetně napojení na stávající otopnou soustavu není-li 
sjednáno jinak. 

Záruční i pozáruční servis provádí kterýkoliv partner po 
celé ČR. Roční kontrolou předcházíme problémům a 
prodlužujeme bezproblémový provoz čerpadel. 

Stavební připravenost 
Základní podmínkou pro zahájení instalace je stavební 
připravenost:  
‣ silový přívod CYKY 5C x 4,0mm2 v místě umístění 

vnitřní jednotky s jištěním 20A 
‣ HDO signál nejlépe CYKY 3C x 1,5 mm2 
‣ předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d 
‣ podstavec pro venk. jednotku (např. betonový základ, 

ztracené bednění apod.) vč. odvodu kondenzátu 
‣ prostor v technické místnosti (sklep …) 

(Veškeré náhledy a obrázky jsou pouze orientační a mohou se lišit.) 

ECOWATT-EU, a.s.,  Májová 1126,  Liberec 30,  463 11  

724 217 668 
      www.ecowatt-eu.eu   |   info@ecowatt-eu.eu

Cenová nabídka tepelné čerpadlo 10,5 KW

popis počet cena bez DPH Celková cena 
bez DPH

Venkovní jednotka Noumea 11 SVT kod 24150, inverter, split ks 1 73 632,00 Kč 73 632,00 Kč

Vnitřní jednotka HydroBox 120, web, 6kW, flow, web ks 1 43 723,00 Kč 43 723,00 Kč

Topenářské práce vč. materiálu připojení kpl 1 9 838,00 Kč 9 838,00 Kč

Chlaďařské práce vč. materiálu              kpl 1 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč

Elektroinstalační práce vč. materiálu celkem kpl 1 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč

Prostorový bezdrátový termostat ks 1 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč

Střešní konzole vč. upevnění kpl 1 2 912,00 Kč 2 912,00 Kč

Uvedení do provozu, konfigurace, tl. zkouška systému kpl 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Doprava celkem kpl 1 500,00 Kč 500,00 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 151 205 Kč

CELKOVÁ CENA vč. 15% DPH 173 886 Kč

Zadání klienta: 
Datum a číslo nabídky:  25.02. 2021 (1322/21) 
Tepelné čerpadlo výkon:  10,5 kW (A7/W35)  
Jméno a místo instalace:   FInanční specialisté , s.r.o., IČ 04779282  
(Platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce)

http://www.ecowatt-eu.eu
mailto:info@ecowatt-eu.eu
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