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Unikátní modelová řada tepelných čerpadel vzduch – voda KRONOTERM VERSI je naprosto geniálním 
vyjádřením technologického pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

 
 
KRONOTERM VERSI nabízí nejširší spektrum použí na trhu. 
V modelové řadě je dostupný venkovní kompakt, vnitřní 
kompakt a také kombinace vnitřního a venkovního kompaktu.  
 
Použití modelové řady nemá téměř žádná omezení lze jej využít 
pro novostavby jako vnitřní i venkovní kompakt, dále pro 
vytápění bytů, kancelářských prostor,  nezávislé vytápění 
apartmánů, a mnoho dalšího … 
 
Tepelné čerpadlo KRONOTERM VERSI je čistě slovinský 
výrobek sestavený z nejkvalitnějších komponentů.  
 
Právě díky vlastnímu vývoji a zkušenostem výrobce je VERSI 
jedno z nejúčinnějších tepelných čerpadel vzduch – voda. 

 
 

Vyzkoušejte zdarma na cloud.kronoterm.com 
 
Dokonalé ovládání tepelného čerpadla přes aplikaci  na 
cloud nabízí novou dimenzi komfortu domácí pohody. 
  

až 4,97 SCOP 
 

 2 – 7 kW 



 
VERSI – O         SCOP 4,97 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení 
venkovní kompakt. Lze kombinovat s vnitř- 
ními hydroboxy Hydro S2 a Hydro C2 nebo 
jen s regulací WR KSM. Venkovní jednotku 
lze umístit přímo na stěnu, tak aby zabírala 
co nejméně místa. 
Moderní design venkovní jednotky byl vytvo- 
řen tak, aby co nejvíce ladil s objektem. 
Venkovní jednotku lze objednat ve více  
barevných provedeních. 

 
 
VERSI – I         SCOP 4,84 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení 
vnitřní kompakt. Kompakt již v sobě obsahu- 
je všechny důležité komponenty a proto již  
není potřeba dalších vnitřních jednotek.  
Díky minimálním rozměrům a téměř bezhluč- 
ného provozu lze jednotku umístit do výklenků, 
pod schody, do skříně, …  
Design je navržen tak, aby splynul vedle domá- 
cích spotřebičů. Vzduch je k jednotce dopraven 
pomocí vzduchotechnického potrubí, kde jsou 
k dispozici zakončovací prvky jak na fasádu, 
tak i na střechu. 
KRONOTERM VERSI-I je pro každého kdo 
chce svůj prostor vytápět nejekonomičtějším 
možným způsobem. 
 
 
VERSI – X         SCOP 4,84 
Unikátní tepelné čerpadlo v kombinaci mezi 
vnitřním a venkovním kompaktem. Tepelné 
čerpadlo lze umístit na balkon, do sklepních 
prostor, výklenků … Díky speciálním adap- 
térům je možno upravit tok vzduchu tak, aby 
se zabránilo cyklickému nasávání studeného 
vzduchu. 
Díky téměř neslyšitelnému chodu Vám tepel- 
né čerpadlo VERSI nabídne nikdy nekončící 
pohodu a maximální úsporu. 

 
 

 
VERSI Technická data Jednotka VERSI- O VERSI- I VERSI- X 

MAXIMÁLNÍ VÝKON A KAPACITA  1F 1F  3F 1F 

 
SEZÓNNÍ TOPNÝ FAKTOR DLE NORMY EN14825 
 
VZDUCH/VODA 

 
   

Jmenovitý topný výkon (Design), 35°C / 55°C  kW 6,4 / 6,0  6,5 / 6,1  6,5 / 6,1  

SCOP Průměrné klima 35°C /55°C  4,97 / 3,6 4,84 / 3,66 4,84 / 3,66 

AKUSTICKÝ VÝKON DLE NORMY EN 12102             

Akustický výkon při provozu A7W35  dB(A)  43  35  35  

Akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1 m dB(A) 35 27 27 

Akustický výkon Hydromodulu dB(A)  - -  - 
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