
       

 AIR FALCON 212 C 
• Tepelné čerpadlo split vzduch – voda 
• Od tradičního rakouského výrobce 
• Výborný poměr cena / výkon  
• Ekonomické vytápění Vašeho domu 
• Topný výkon 6-10 kW 
• Energetická třída A++ (35°C) 
• Sezónní topný faktor 4,2 

 

 
Díky výstupní teplotě až 60°C je vhodné nejen pro podlahové 
vytápění, ale také pro radiátorové topné systémy. 
 
Tepelné čerpadlo je osazeno nejnovějším regulačním systémem 
OCHSNER TRONIC SMART (OTS), který umožňuje ovládaní přes 
mobilní telefon. 
 
Kompresor má frekvenční řízení a umožňuje přizpůsobení 
výkonu tepelného čerpadla aktuálním potřebám topného 
systému. 

 

Tepelné čerpadlo ohřívá vodu v samostatném nebo 
integrovaném zásobníku TUV a umí v létě také chladit. 

Díky provedení split není potřebné provádět opatření proti 
zamrznutí z důvodu výpadku elektřiny. 

Vnitřní jednotka nové generace je osazena barevným 
dotykovým displejem s intuitivním ovládáním. 

 

 

OCHSNER je tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel nejvyšší kvality a technologický lídr v oboru. 
Tepelná čerpadla OCHSNER se vyznačují nízkou hlučností, vysokými topnými faktory a dlouhou životností. 
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OCHSNER AIR FALCON 212 C s jednotkou M1-5 
K vnitřní jednotce je možné připojit samostatný zásobník TUV 
 

        + 

 
Vnitřní jednotka obsahuje:  
regulaci OTS, barevný dotykový displej s ovládáním, integrovaný elektrický ohřev 5.6 kW, trojcestný 
přepínací modul, oběhové čerpadlo, pojistný ventil, expanzní nádobu 24l. 
 
Technická data: 

Pro tepelnou ztrátu: 6 - 10 kW Hladina akust.tlaku (3m): 37 dBA 
Energetická třída (35°C) A++ Venkovní jednotka (v x š x h): 998 x 940 x 384 mm 
SCOP (35°C): 4,2 Hmotnost: 73 kg 
Teplota výstupní vody: 60°C Vnitřní jednotka 1289 x 400 x 683 mm 
Inverterové řízení:  ano Hmotnost: 91 kg 

 

 

OCHSNER AIR FALCON 212 C MULTI TOWER T200 
Vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TUV.  
Výhodné řešení především u novostaveb a instalací s limitovaným 
prostorem v technické místnosti  
 
Vnitřní jednotka obsahuje:  
zásobník TUV 168l, akumulační nádrž 100l, regulaci OTS, barevný 
dotykový displej s ovládáním, integrovaný elektrický ohřev 5.6 kW, 
trojcestný přepínací modul, oběhové čerpadlo, pojistný ventil. 
 
 
Technická data FALCON 212C T200 

Pro tepelnou ztrátu: 6 - 10 kW Hladina akust.tlaku (3m): 37 dBA 
Energetická třída (35°C) A++ Zásobník TUV: 168 l 
SCOP (35°C): 4,2 Akumulační nádrž: 100 l 
Teplota výstupní vody: 60°C Vnitřní jednotka (v x š x h): 1942 x 693 x 809 mm 
Inverterové řízení:  ano Hmotnost: 203 kg 
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