
AEROS WPLV 
 

• Tepelné čerpadlo split vzduch – voda 
• Komfortní ovládání mobilem 
• Výborný poměr cena / výkon  
• Ekonomické vytápění Vašeho domu 
• Topný výkon 6 -15 kW 
• Energetická třída A++ (35°C) 

 
 

AEROS WPLV je ideální tepelné čerpadlo pro novostavby s podlahovým topením, ale díky výstupní 
teplotě vody až 55°C zvládne bez problému i radiátorový systém. 

 
Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch-voda s 
invertorovým řízením, v provedení SPLIT. Je 
vybaveno nejnovějším regulátorem TT-3000 a 
webovým modulem, který umožňuje ovládání 
tepelného čerpadla na dálku přes chytrý 
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. 

 
KRONOTERM - slovinský výrobce tepelných čerpadel s vynikajícím poměrem výkon/cena.  
25 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby. 

 
www.kronoterm.cz 



AEROS WPLV s jednotkami HYDRO SR a HYDRO CR 
Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojené chladivovým potrubím. 

      
6 - 10 kW                 
     
 

 
 
 
 

WPLV 09  HYDRO SR      HYDRO CR 
 

 
10 - 15 kW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WPLV 14  HYDRO SR      HYDRO CR 

 
 
Závěsná jednotka HYDRO SR obsahuje:  
Výměník a další prvky chladivového okruhu, hydraulické a elektrické komponenty, regulaci. 
 
Jednotka HYDRO CR obsahuje:  
Zásobník TUV 200l, výměník a další prvky chladivového okruhu, hydraulické a elektrické 
komponenty, regulaci. 
  
 

Vyzkoušejte zdarma dokonalé ovládání tepelného čerpadla přes aplikaci cloud.kronoterm 
 
 
 
 
 

www.kronoterm.cz 
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 WPLV 09 
Pro tepelnou ztrátu: 6 - 10 kW 
Energetická třída (35°C) A++ 
SCOP (35°C): 4,3 
Teplota výstupní vody: 55°C 
Inverterové řízení:  ano 
Hladina akust. tlaku (5m): 41 dBA 
Zásobník TUV u HYDRO CR 200 l 

 WPLV 14 
Pro tepelnou ztrátu: 10 - 15 kW 
Energetická třída (35°C) A++ 
SCOP (35°C): 4,8 
Teplota výstupní vody: 55°C 
Inverterové řízení:  ano 
Hladina akust. tlaku (5m): 45 dBA 
Zásobník TUV u HYDRO CR 200 l 


