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Čerstvý vzduch 
Cirkulační vzduch Rovnoměrná teplota 

v domě
Přídavné zařízení ILTO Vent 
s výměníkem tepla připojeným 
na topný systém ohřívá přívádě-
ný čerstvý vzduch na požadova-
nou hodnotu. Cirkulační okruh 
navíc rozvádí ohřátý vzduch 
z místností (např. kde je umístě-
na krbová vložka) do ostatních 
částí domu.

Energie ze slunce
Pokud jsou tepelné ztráty domu 
příliš vysoké, anebo máte k dis-
pozici bazén, můžete k tepelné-
mu čerpadlu Comfortzone při-
pojit sluneční kolektory. Během 
přechodného období budete mít 
k dispozici energii z tepelného 
čerpadla i slunečních kolektorů.
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Tepelné čerpadlo
ComfortZone
– úsporné vytápění
– komfortní větrání
– rychlý ohřev vody

Firma Nativa vytváří zákázníkům příjemné a zdravé 
prostředí ekologicky šetrným a úsporným 
vytápěním v kombinaci s komfortním větráním.



Vzduch je základem pro život lidstva a současně i nevyčerpatelným eko-
logickým zdrojem energie. Tepelné čerpadlo Comfort Zone zabezpečuje 
komplexní řešení krytí spotřeby energie na vytápění, větrání a ohřev vody.

Ekologické vytápění
Patentovaný výparník přeměňuje s vysokou účinností energii obsaženou 
v znečištěném odtahovaném vzduchu. Kvalitní scroll kompresor s plynule 
měnitelnými otáčky přizpůsobuje výkon provozním podmínkám pro dosa-
žení maximální energetické účinnosti

Zdravé ovzduší uvnitř domu
Výjimečně tichý a provozně spolehlivý ventilátor odvádí znečištěný vzduch. 
Speciální prvky umístěné v obvodových stěnách nebo okenních rámech 
s protihlukovou izolací a účinnými fi ltry přivádějí potřebné množství čers-
tvého vzduchu

Dostatečné množství teplé vody během celého roku
Ohřev teplé užitkové vody zajišťuje vysoce účinný výměník uložený uvnitř 
akumulačního zásobníku.

Jednoduchá instalace
Vhodné k zabudování do všech typů stavebních objektů. Možnost napo-
jení na vodní i teplovzdušný topný systém. Odpadá instalace venkovních 
jednotek nebo zemních výměníků.

Výnosná investice
Při současných cenách plynu a elektrické energie je návratnost investice 
velmi rychlá. Snížíte náklady na celkovou potřebu tepla, a současně docílí-
te čistého ovzduší v domě bez nadměrné vlhkosti a pachů.
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Topný výkon tepelného čerpadla CE50
(60l/s, +20°C, Rh 37%)
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