
AEROS-V (WPLV) paketi zajemajo: 
svetovanje, toplotno črpalko  
zrak/voda, montažo, podstavek, 
 hladilniško povezavo in zagon  

Velja od 22. 4. 2019 do preklica.

UDOBNO.
UGODNO. 
NA KLJUČ. 
Ne prepuščajte ogrevanja naključju.

SRCE VAŠEGA UDOBJA DALJINSKO
UPRAVLJANJE PRI STROŠKIH 

OGREVANJA 

DO 70 % 
PRIHRANKA

I
PREIZKUŠENI
MATERIAL

Nepovratna sredstva 
EKO SKLADA

do 3.200 €



UGODNO UDOBJE 
NA KLJUČ JE REŠITEV:
· od svetovanja do zagona in udobja,
· ki je primerna za talno ali radiatorsko ogrevanje,
·  ki je primerna za novogradnje in obnove ogrevalnih sistemov,
· ki omogoča gretje in hlajenje,
· ki ima velike prihranke/nizke stroške: COP kar 5,1 (A7/W35),
· pri kateri vam Eko sklad prizna nepovratna sredstva,
· ki nudi tudi ogrevanje sanitarne vode.

Zame je toplotna črpalka najprimernejši vir ogrevanja.

Paket WPLV 9/41  - cena paketa 6.567 €*

Paket WPLV 9/42    - cena paketa 7.681 €

z vključenim 9,5 % DDV*

Paket vsebuje:
+  zunanjo enoto WPLV-09-S1 NT,  A++

+  notranjo enoto HM-141 S1,
+  montažo (podrobnosti na zadnji strani),
+  hladilniško povezavo, betonski podstavek
   zagon, stalni nadzor in oddaljeno upravljanje s 
   pomočjo Home Cloud aplikacije.

Paket vsebuje:
+  zunanjo enoto WPLV-09-S1 NT,  A++

+  notranjo enoto HM-142 S1 z integriranim 200 l 
bojlerjem za sanitarno vodo,

+  montažo (podrobnosti na zadnji strani),
+  hladilniško povezavo, betonski podstavek, 

zagon, stalni nadzor in oddaljeno upravljanje s 
pomočjo Home Cloud aplikacije.

*  Cena vključuje 9,5 % DDV po znižani davčni stopnji. Znižana davčna stopnja velja samo 
za fizične osebe. Subvencije v višini 3.200 € so nepovratna sredstva Eko sklada v primeru 
odobritve, ko gre za zamenjavo obstoječega sistema na degrairanih območjih. Preverite na 
www.kronoterm.com/kategorija/subvencija-eko-sklad 

- subvencija EKO SKLADA 
do 3.200 €* 

TESTIRANO
IN CERTIFICIRANO

PREIZKUŠENI
MATERIALI

DALJINSKO
UPRAVLJANJE

SILENT
MODE

PRI STROŠKIH 
OGREVANJA 

DO 70 % 
PRIHRANKA

TESTIRANO
IN CERTIFICIRANO

PREIZKUŠENI
MATERIALI

DALJINSKO
UPRAVLJANJE

SILENT
MODE

PRI STROŠKIH 
OGREVANJA 

DO 70 % 
PRIHRANKA

SERVISNA
DIAGNOSTIKA
NA DALJAVO

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

RDS RDS

SERVISNA
DIAGNOSTIKA
NA DALJAVO

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

RDS RDS

z vključenim 9,5 % DDV*

- subvencija EKO SKLADA 
do 3.200 €* 



Paket WPLV 14/41   - cena paketa 8.225 €

Paket WPLV 14/42   - cena paketa 9.339 €

Paket vsebuje:
+  zunanjo enoto WPLV-14-S1 NT,  A++

+  notranjo enoto HM-141 S1,
+  montažo (podrobnosti na zadnji strani),
+  hladilniško povezavo, betonski podstavek, zagon, 

stalni nadzor in oddaljeno upravljanje s pomočjo 
Home Cloud aplikacije.

Paket vsebuje:
+  zunanjo enoto WPLV-14-S1 NT,  A++

+  notranjo enoto HM-142 S1 z integriranim 200 l 
bojlerjem za sanitarno vodo,

+  montažo (podrobnosti na zadnji strani),
+  hladilniško povezavo, betonski podstavek, 

zagon, stalni nadzor in oddaljeno upravljanje 
s pomočjo Home Cloud aplikacije.

TESTIRANO
IN CERTIFICIRANO

PREIZKUŠENI
MATERIALI

DALJINSKO
UPRAVLJANJE

SILENT
MODE

PRI STROŠKIH 
OGREVANJA 

DO 70 % 
PRIHRANKA

TESTIRANO
IN CERTIFICIRANO

PREIZKUŠENI
MATERIALI

DALJINSKO
UPRAVLJANJE

SILENT
MODE

PRI STROŠKIH 
OGREVANJA 

DO 70 % 
PRIHRANKA

OB NAKUPU PRIPOROČAMO TUDI:

Prostorski 
korektor KT-1

Ventilatorski konvektorji Čistilno sredstvo AZ 3000

Enostavno upravljanje temperature 
 prostora s prostorskim korektorjem

Upravljanje z več različnimi 
 temperaturami v objektu

Magnetni filter, ki skrbi 
za  odstranitev kovinskih 
 nečistoč v sistemu

Za čiščenje 
ogrevalnih sistemovZa hlajenje s toplotno črpalko

Prostorski 
korektor KT-2

Razširitveni  modul TT3003 Čistilni fiter  Spirotech MB3

SERVISNA
DIAGNOSTIKA
NA DALJAVO

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

RDS RDS

SERVISNA
DIAGNOSTIKA
NA DALJAVO

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

REMOTE
DIAGNOSTIC
SERVICES

RDS RDS

z vključenim 9,5 % DDV*

- subvencija EKO SKLADA 
do 3.200 €* 

z vključenim 9,5 % DDV*

- subvencija EKO SKLADA 
do 3.200 €* 



Paket vključuje montažo, plinsko vezavo in zagon. Podrobnosti:

MONTAŽA
Priporočena cena je 1.000 € in obsega:
+  postavitev betonskega podstavka na lokacijo in njegovo  fiksiranje na mesto,
+  postavitev zunanje enote na betonski podstavek,
+  postavitev notranje enote na mesto v kurilnici,
+  priključitev notranje enote na ogrevalni sistem (do 3 m),
+  ožičenje sistema (povezava med zunanjo in notranjo enoto, priklop na električno  

omrežje na pred pripavljeno električno omarico v kurilnici).

HLADILNIŠKA POVEZAVA 
+  povezava zunanje enote z notranjo z ustreznimi bakrenimi cevmi (do 5 m in 1x preboj), 
+ vakuumiranje sistema,
+  po potrebi dopolnitev sistema s hladivom (po ceniku).

ZAGON
+  enkraten strošek prevoza do lokacije zagona,
+  kontrola postavitve in dostopa toplotne črpalke,
+  kontrola hidravličnega priklopa toplotne črpalke na toplotni vir in na ogrevalni sistem, 
+  kontrola električnega ožičenja, 
+  konfiguracija in izvedba nastavitev regulacije toplotne črpalke,
+  spojitev notranje in zunanje enote,
+  meritev in kontrola delovanja toplotnega vira in parametrov toplotne črpalke glede na zahteve protokola izvedbe zagona,
+  preveri in po potrebi se očisti filter oziroma lovilec nečistoč na ogrevalnem sistemu,
+  preveri se čistost in prehodnost uparjalnika ter pravilna namestitev odtoka kondenzata,
+  izpolnitev protokola izvedbe zagona in seznanitev naročnika o uspešnosti zagona in morebitnih pomanjkljivostih, ki jih je 

potrebno odpraviti. Izdaja potrdila o uspešnosti izvedbe zagona in potrditev garancijskega lista,
+  uporabniku se predajo navodila za uporabo, razloži se osnovno posluževanje z napravo in ravnanje v primeru motenj v 

delovanju,
+ razširjena tehnična podpora.

PREMIUM 
BRAND
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KRONOTERM  d. o. o. | Trnava 5e, 3303 Gomilsko | T: 03 703 16 20 | F: 03 703 16 33 | info@kronoterm.com

PROSTORSKI KOREKTOR KT-1
Priročen, enostaven in eleganten.

PROSTORSKI KOREKTOR KT-2
Upravljanje ogrevanja doma in segrevanja
sanitarne vode na barvnem LCD zaslonu.

Dostop do podatkov in upravljanje toplotne črpalke iz 
domačega naslonjača, z delovnega mesta 

ali kar s počitniškega oddiha. Prav tako vam omogoča 
našo servisno diagnostiko na daljavo.
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PRODAJALEC/ MONTER: 




