
M

System M.
Nová generácia 
tepelných čerpadiel.

Radikálne jednoduché. A pritom tak rozmanité. 
Dimplex je značka skupiny Glen Dimplex Thermal Solutions, ktoré sa starajú o dokonalé temperovanie budov. A teraz sme tepelné 
čerpadlá objavilo na novo. Vďaka tepelným čerpadlám System M Vám prezentujeme vykurovací a chladiaci systém, ktorý sa dá 
radikálne jednoducho vybrať, inštalovať a ovládať. A zároveň je System M veľmi rozmanitý – pretože pre každé želanie a všetky 
potreby máme vhodnú variantu. Čo majú všetky modely spoločné: potrebujú málo miesta vnútri, sú jedinečne kvalitne vyrobené, 
efektívne, tiché a stále komfortne ovládateľné. Objavte teraz Váš System M. 
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System M.
Radikálne jednoduchý.
Všestranný.

Dokonalý systém.

„Milí zákazníci,
Tešíme sa, že Vám môžeme predstaviť našu 
inováciu. Vďaka Systému M sme objavili tepelné 
čerpadlá nanovo: radikálne jednoduché pri ob-
jednávaní, inštalácií, ovládaní a súčasne rozma-
nité v technike, vlastnostiach, dizajne. 
System M tak ponúka zákazníkovi možnosti, 
ktoré sú na trhu jedinečné. 
M ako míľnik: System M je dokonalý systém te-
pelného čerpadla!“

Jochen Engelke,
Chief Executive Officer (CEO)
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M ako modulárne.        M ako minimalistické. 

M ako Made in Germany.      M ako vyrobené na mieru.

vonkajšia jednotka

dizajn ovládanie efektivita komforttichosť

vnútorná jednotka
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Modulárny, minimalistický, Made in Germany, 
vyrobený na mieru...všetky tieto princípy sú 
System M. Ale čo získate úplne konkrétne, ak sa 
rozhodnete vybrať ho pre Váš domov? Na nasle-
dujúcich stranách popisujeme 5 veľkých výhod: 
dizajn, ovládanie, efektivita, hlučnosť a komfort. 
Každá jedna z týchto výhod Vás presvedčí. 
Ale až súhra týchto výhod spoločne spraví doko-
nalé riešenie...tak jedinečné, že sa hneď 
od prvého dňa do svojho vykurovacieho systé-
mu zamilujete.

Mnohí výrobcovia tepelných čerpadiel si radi vy-
berajú len hrozienka z koláča: kto dosiahne 
najlepšiu hodnotu COP, pomocou ktorej sa me-
ria efektivita/výkon? Kto zatlačí hodnotu deci-
belov pri vonkajšej jednotke ešte o jednu 
desatinnú čiarku nižšie? System M však mení 
celú hru – my vyrábame z jednotlivých modulov 
len také systémy, ktoré naozaj niečo dokážu- 
aj pre obyvateľov domov, aj inštalatérov. „Pre 
dosiahnutie tohto cieľa musíme v jednotlivých 
prípadoch spraviť kompromisy“, vysvetľuje Jens 
Rammensee úplne suverénne, vedúci projektu 
System M Glen Dimplex Thermal Solutions, 
„fyzika sa predsa len nedá oklamať“.  

V praxi to znamená asi toľko: kto chce postaviť 
najtichšie a najefektívnejšie tepelné čerpadlo 
vzduch-voda, potrebuje veľa miesta – vo veľ-
kom, ťažkom kryte. „Kto si to postaví do záhra-
dy? A bude sa každý deň na to pozerať? Ani 
nehovorím o komentároch susedov,“ tak hovorí 
Dirk Eggers, riaditeľ predaja v oblasti vykurova-
nia a ventilácie  v domácnosti. Pre mnohých totiž 
nevyzerá masívna skriňa s ventilačnými otvormi 
vôbec vábne. 

System M práve tu vytvára dokonalú rovnováhu: 
potrebuje málo priestoru, má redukovaný mi-
nimalistický dizajn a pritom dosahuje najlepšiu 
možnú efektivitu pri redukovanej hlučnosti. 
Zároveň Vám System M dáva slobodu si dopriať 
vybrané superlatívy. Dirk Eggers: „Naše balíky 
výbavy sú tak pestré, že uspokojíme každý do-
pyt – a pritom je ich konfigurácia jednoduchšia 
ako kedykoľvek predtým.“ Radikálne jedno-
duché ovládanie cez zariadenie alebo aplikáciu 
užívateľom – radikálne jednoduchá montáž in-
štalatérom. Pre tieto smart balíky platí jedno:  

výhod. 
Jeden systém.

Zostava resp. postavený systém má väčšiu 
hodnotu ako súčet jednotlivých častí. 
Integračný úžitok robí ten rozdiel!
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vnútorná jednotka
pôdorys 60 x 60 cm (š x h) 

vonkajšia jednotka
pôdorys 60 x 50 cm (š x h)

Dobre umiestnené. Spotrebuje minimum 
miesta.
Priestor pre umiestnenie vnútornej jednotky 
System M (4/6kW) je s 60 x 60 cm úspornejší 
na miesto ako ktorékoľvek iné tepelné čerpad-
lo- alebo dokonca obyčajná mraznička, práčka 
alebo umývačka riadu.

… ...a vonku je System M so svojimi 
rozmermi 60 x 50 x 87 cm najmenšia 
vonkajšia jednotka tepelného čerpadla 
na trhu!

vnútorná jednotka vonkajšia jednotka
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#1
Radikálne 
estetický 
a funkcionálny.
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Individuálne dizajnové varianty. Design X**.

* k dispozícií od septembra 2018 
**  Design X = individuálne priania potrebné uviesť pri objednávke na základe Design 1 

(šedý hliník/hodvábna šedá). Kontakt: info@glendimplex.sk, T: 0902 237 888.

Chcete vykurovací systém, ktorý Vám 
v technickej miestnosti zoberie čo najmenej 
miesta. Systém, ktorý sa ideálne začlení a za-
padne do prostredia. Systém, ktorého kvalitu 
a jedinečnosť možno nie len vidieť, ale aj cítiť.

Práve za týmto účelom sme postavili System 
M: potrebuje radikálne málo miesto vnútri, ako 
aj vonku. System M umiestnite skoro v každom 
rohu-  pretože vnútornú jednotku umiestníte 
s minimálnym odstupom od steny. Svojou 
tenkou líniou zapadne medzi stojace mraz-
ničky, práčky alebo sušičky – bežné domáce 
spotrebiče – a svojím dizajnom a detailným 
prevedením sa nenechá zahanbiť. Vonkajšia 
jednotka zasa splynie s okolím alebo fasádou 
vďaka neskutočne širokému spektru materiálov 
vonkajšej jednotky.

Vaše želanie je nám rozkazom!
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Víta vás System M!
K dispozícií vo vhodnom 
prevedení pre každý typ domu. 
Napríklad...

...pre všetkých uvedomelých a 
tých, ktorí myslia dopredu. 

Mobilita: elektroauto, cargo-bike. 
Dcéra: 14 rokov a dravá po činoch 

– s tisíc nápadmi ako zachrániť 
svet. Bývanie: puristicky kompakt-

né, nízkoenergeticky koncipo-
vané...

kto potrebuje prebytočný luxus? 
Štýl: redukovaný, starostlivý, 

uvoľnený. Najdôležitejší spoločný 
priestor: kuchyňa.

Vykurovací systém: 
System M Pure.
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Aj tepelné čerpadlo dokáže vyvolať 
wow-efekt. Smieme Vám ho predstaviť? 
Tu sa nasťahuje System M. 
Napríklad...

...u tých, ktorí majú najvyššie 
nároky – na seba samých. A tiež 
na komfort bežného dňa. Mo-
bilita: športové auto, aj oldtimer. 
Povolanie: rozhodovať, posúvať. 
Záujmy: dobré umenie, 
excelentný pôžitok, krásne veci. 
Bývanie: vo všetkých sférach 
veľkodušné, s miestom na 
stolný tenis a veľa drevených 
parkiet – prehlásenie samo o 
sebe.

Vykurovací systém: 
System M Comfort.
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Či cez dotykový displej na prístroji alebo cez 
aplikáciu Smart Room Heating na Vašom smart-
fóne: vidíte všetko na jeden pohľad a ovládate 
všetko dotykom prsta- každú želanú teplotu pre 
všetky miestnosti. Každé nastavenie víkendo-
vého režimu alebo pred odjazdom na dovolen-
ku, intenzita vetrania alebo vykurovanie. Na čo si 
spomeniete- System M ponúka ľahké ovládanie 
všetkých funkcií, keď a práve keď ich potrebuje-
te. (Vďaka aplikácií to platí aj pre verziu Pure Sys-
tem M bez dotykového displeja na zariadení).

No a keďže System M má internetové pripojenie 
v každom prevedení bez doplatkov, môže sys-
tém na želanie samovoľne kontaktovať inštalaté-
ra resp. servisné stredisko a informovať ich 
zo nepravidelnostiach a poruchách- a je tak stá-
le pripravené aj na aktualizácie.

#2
Radikálne intuitívny. 

Chcete mať vykurovací systém, ktorý Vám bežný 
deň pripraví čo najväčší komfort. Systém, ktorý 
Vás nezahlcuje zbytočnými hláseniami o stave. 
Systém, na ktorý nepotrebujete návod na použi-
tie.

Preto sme skoncipovali System M: je naozaj ra-
dikálne jednoduché pripojiť ho k sieti a intuitívne 
ovládať. To už od začiatku – od montáže. System 
M si vytvorí vlastný Hotspot – ideálne pre stave-
niská, keď internetové káble ešte nie sú 
v dosahu. Samostatné uvedenie do prevádzky 
prebieha potom pomocou predkonfigurácie tak 
rýchlo, jednoducho a bez chýb, ako u žiadneho 
iného vykurovacieho systému. System M si 
vyžiada iba pár odpovedí, ktoré dokáže zodpo-
vedať aj učeň...koniec, pripravený, bežíme. 
A rovnako ľahko ideme ďalej. 



PRIAZEŇ Vás, zákazníka, je 
pre nás nie len silnou motiváciou, ale zároveň je 
to záväzok, aby sme nepoľavovali v našej snahe 
prinášať na slovenský trh neustále nové produkty, 
ktoré upevnia našu pozíciu v oblasti inovatívnych 
vykurovacích systémov. V súčasnosti ponúkame 
široký sortiment tepelných čerpadiel značky 
Dimplex, ako aj doplnkové produkty tepelnej 
techniky.

Firma Brel spol. s.r.o. bola založená v roku 1991 
a so spoločnosťou Glen Dimplex Deutschland 
spolupracuje úspešne už od roku 1996 v oblasti 
tepelnej techniky a domácich spotrebičov. 
V roku 2005 sa rozhodla zaradiť sa medzi prvých 
pionierov v oblasti predaja tepelných čerpadiel 
na Slovensku. Síce boli tepelné čerpadlá už 
zabehnutou alternatívou vykurovania domov 
a iných objektov  v zahraničí ako Nemecko, Rakús-
ko či Francúzsko, 
u nás na Slovensku si pojem „tepelné čerpadlo“ 
len postupne získaval priazeň zákazníkov. 

Vďaka projektu 

Zelená domácnostiam, prostredníc-
tvom ktorého boli za posledné dva roky z európ-
skych fondov a štátneho rozpočtu podporené 
inštalácie malých zariadení na využívanie obno-
viteľných zdrojov energie v rodinných a bytových 
domoch, sa najefektívnejšie vykurovanie- 
tepelnými čerpadlami - dostalo konečne 
do veľkého počtu slovenských domácností.

Pre rok 2019 bol schválený zámer nového projek-
tu s rozpočtom 48 miliónov eur. Do roku 2023 by 
mohlo byť podporených ďalších  25-tisíc inštalácií 
v domácnostiach mimo bratislavského 
samosprávneho kraja. Využite aj Vy túto jedinečnú 
možnosť, ako zvýšiť kvalitu Vášho bývania a záro-
veň znížiť náklady na život.
Navštívte naše stránky pre komplexné informácie 
alebo  nás kontaktujte telefonicky, či mailom. 
Náš predajný tím Vám rád poradí v oblasti dotácií, 
či dokonca vybaví dotáciu za Vás.
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#3
Radikálne 
tichý.

Chcete vykurovací systém, ktorý využíva bez-
platne a neohraničene tepelnú energiu, ktorú 
ma k dispozícií- zo vzduchu. Systém, ktorý síce 
potrebuje kvôli tomu vonkajšiu jednotku s ven-
tilátorom, no napriek tomu ho skoro nepočuť. 
Systém, ktorý upokojí aj susedov: lebo nie je len 
tichý, ale aj dobre vyzerá.

Preto sme skonštruovali System M: Pracuje 
radikálne ticho a šepká ako jemný jarný vá-
nok- pretože System M nebol optimalizovaný 
pre laboratórne podmienky, ale pre nasadenie 
v bežnom svete. Preto vystupuje všetok zvuk 
bokom a nie smerom do záhrady alebo k suse-
dovi. Tiež nenájdete vzduchové mriežky a tiež 
nevidíte točiaci sa ventilátor, pretože tie pôso-
bia automaticky rušivo. System M filtruje ciele-
ne nižšie zvukové frekvencie, tieto totiž vníma 
ľudské ucho ako nepríjemné. 

System M využíva výhody integralovej tech-
nológie: pretože sa tak oddelí ventilátor (vonku) 
a kompresor (vnútri) od seba. Vďaka System M 
postačuje odstup 5m od suseda. Všetky sta-
vebné a hlukové smernice sú splnené. System 
M je skrátka podozrivo tichý. Ruku na to! 

Teraz
s garanciou 
tichosti.

System M 10 miní výrobcovia5 m
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#4
Radikálne 
efektívny.

Chcete vykurovací systém, ktorý od prvé dňa 
prevádzky nerobí kompromisy medzi kom-
fortom a efektivitou. Systém, ktorý je sám od 
seba maximálne šetrný pri prevádzke. Systém, 
ktorý je podporovaný štátnymi dotáciami 
a oplatí sa dlhodobo. Systém, ktorý zodpo-
vedá už dnes požiadavkám budúcnosti. 

Preto sme vyvinuli System M: radikálne 
efektívny...a to trojnásobne. Po prvé dosiah-
nu len tepelné čerpadlá ako System M ener-
getický štítok triedy A++ pre jednotlivé zdroje 
tepla v porovnaní s plynovými alebo olejovými 
kúreniami. Po druhé má System M integro-
vané toľké funkcie a možnosti pripojenia, 
že na energetickom štítku dosiahne najlepšie 
hodnoty len v tejto kategórii. A po tretie, 
System M je vybavený najmúdrejšou techni-
kou ovládania, ktorá je v súčasnosti 
k dispozícií: System M odstráni nepoddajnú 
vykurovaciu krivku- keďže zisťuje a analyzuje 
výstupné hodnoty  konštantne a až pre 10 
rôznych miestností dokáže upravovať želanú 
teplotu. To znamená, že je úplne jedno, ako 
silno práve kúrite alebo ako horúco sa kúpete: 
System M beží automaticky 
čo najúspornejšie.

Nič nevykuruje tak efektívne ako 
tepelné čerpadlo.

A++

A+

A

B

C

D

el. tepelné čerpadlo

kotol

nízkoteplotný kotol

el. energia

plynové tep. čerpadlo

kotol

nízkoteplotný kotol

zemný plyn olej

Len elektrické tepelné čerpadlo dosiahne najvyššie hodnoty efek-
tivity...pretože beriete 75% potrebnej energie z okolia- a dokáže 
byť poháňané eko-elektrickou energiou úplne bez CO2 emisií. 

Takto vyzerá energetický štítok pre 
model System M. Dokonca aj pri 
vykurovaní strednými teplotami 
dosiahne hravo výsledok triedu A+! 
Pozor: štítok udáva hladinu 
akustického výkonu, nie ako my 
hladinu akustického tlaku – akustický 
výkon je relevantný len 
v laboratórnych podmienkach, 
nie vo Vašej záhrade.  

                 

55 °C 35 °C

 dB

 dB

kW kW

2015 811/2013

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A+
A++

Thermal Solutions
Glen Dimplex 

121HOIAOC6
System M Compact Plus

03
06
08

04
06
08

45

57

Integrovaná chladiaca funkcia? 
Je to Vaša voľba….
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#5
Radikálne 
komfortný.

Chcete vykurovací systém, ktorý vlastne pozná 
len jedno nastavenie: individuálny program pre 
blaho Vás a Vašej rodiny. Systém, ktorý Vám 
ponúka nič viac a nič menej.

Preto sme vybavili System M všetkým potreb-
ným: aby bol radikálne komfortný a zároveň šitý 
Vám na mieru a podľa Vašich požiadaviek. 
Aby sa to podarilo, museli sme sa poriadne 
zamyslieť: aby ste to mali pri výbere, konfigurá-
cií, inštalácií a používaní nadmieru jednoduché. 
Takýmto spôsobom vznikli balíky výbavy pre 
System M. Zvoľte si, koľko komfortu potrebuje-
te pri používaní TÚV- System M Vám poskytne 
presne toľko komfortu, koľko žiadate 
a potrebujete. Rozhodnite sa aj pre integrovanú 
funkciu chladenia: bez prievanu, bez hluku 
a bez tvorby kondenzátu. Zaistite si Plus-opciu 
s technológiou invertoru: ideálne pre všetkých, 
ktorí potrebujú len z času na čas extra výkon, 
ale kvôli tomu nechcú predimenzovať celý sys-
tém.

Komfort? Vždy.
Výkon? Len, keď je potrebný. 

Plus: Invertor.
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System M 
Personal
Jedinečný vykurovací systém: pre vonkajšie zariadenia 
všetkých modelov System M Compact a Comfort sú 
k dispozícií nespočetné možnosti individualizácie 
pre farbu a materiál. Zvoľte si to, čo sa hodí 
k Vašej fasáde a záhrade.  

vyk. výkon 6 kW

vrátane 180-l-zásobníka na TÚV 
(požiadavka na teplú vodu L)

ovládanie cez GDTS Home aplikáciu

System M Pure

vyk. výkon 6 kW

dostupné aj s možnosťou chladenia:  
System M Compact (Plus) Cooling

vrátane180-l-zásobníka na TÚV 
(požiadavka na teplú vodu L)

ovládanie cez dotykový displej  
a aplikáciu GDTS Home App

atraktívne možnosti prispôsobenia

System M Compact

System M 
Pure

System M 
Compact / Compact Plus

Moderné vykurovanie pre menšie rodinné 
domy- do 150m2. Ideálne tiež pre domy 
na kľúč.. 

04 
06 
kW

– 

System M.

Veľký 
prehľad.
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dodatočný výkon pri Compact Plus

vyk. výkon 4–6 kW

vrátane technológie invertoru 
pre dočasné zvýšenie výkonu

System M Comfort

vyk. výkon 9 kW/12 kW

dostupné aj s možnosťou chladenia:  
System M Comfort (Plus) Cooling

možnosť 220-l-zásobníka na TÚV
(požiadavka na teplú vodu XL)

ovládanie cez dotykový displej   
a aplikáciu GDTS Home App

atraktívne možnosti prispôsobenia

Dodatočné výkony pri Comfort Plus

výkonový rámec 9 – 16 kW

vrátane technológie invertora 
pre dočasné zvýšenie výkonu

System M 
Comfort / Comfort Plus
 

Trvácny vykurovací komfort pre moderný rodinný 
dom, ako aj pre luxusné bývanie vo vysnívanej 
vile- podľa vykurovacieho výkonu až do 300m2. 
Vo väčších výkonových triedach vhodné aj pre 
rekonštrukcie. 

09 
16 
kW

– 



18

System M.
Technické údaje:
Modelové označenie / výkon

Teplota vykurovacej vody

Hranice nasadenia - teploty vzduchu (vykurovacia prevádzka)

Prietok vyk. vody/ voľné stlačenie

Rozmery vnútorná jednotka (Š x V x H v mm)

Hmotnosť vnútorná jednotka 

Rozmery vonkajšia jednotka (Š x V x H v mm)

Hmotnosť vonkajšia jednotka

Hladina akustického tlaku v odstupe 10 m vonku 
normálna prevádzka/znížená prevádzka 

Hladina akustického výkonu vonku 
normálna prevádzka/znížená prevádzka 

Hladina akustického tlaku vnútri 1 m

Napájacie napätie (záťažové napätie tep. čerpadlo)

Istenie tep. čerpadla

Napájacie napätie (rúrkové vykurovanie)/poistka

Vykurovací výkon A7 / W 35 / COP

Vykurovací výkon A2 / W 35 / COP

Vykurovací výkon A-7 / W 35 / COP

System M Pure 6 kW

+ 60 °C +/– 2 °C

– 22 °C do + 35 °C

1,0 m³ / h / 27000 Pa

600 x 2.100 x 600 mm

218 kg

600 x 870 x 500 mm 

58 kg

27 dB(A) / 23 dB(A)

57 dB(A) / 53 dB(A)

33 dB(A)

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

C 10 A

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

5,3 kW / 3,9

4,6 kW / 3,5

3,9 kW / 3,0

System M Compact 6 kW

+ 60 °C +/– 2 °C

– 22 °C do + 35 °C

1,0 m³ / h / 27000 Pa

600 x 2.100 x 600 mm

218 kg

600 x 870 x 500 mm 

58 kg

27 dB(A) / 23 dB(A)

57 dB(A) / 53 dB(A)

33 dB(A)

3 /N / PE ~ 400 V (50 Hz)

C 10 A

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

5,3 kW / 3,9

4,6 kW / 3,5

3,9 kW / 3,0

06 
kW– 

Modelové označenie / výkon

Teplota vykurovacej vody

Hranice nasadenia - teploty vzduchu (vykurovacia prevádzka)

Prietok vyk. vody/ voľné stlačenie

Rozmery vnútorná jednotka (Š x V x H v mm)

Hmotnosť vnútorná jednotka

Rozmery vonkajšia jednotka (Š x V x H v mm)

Hmotnosť vonkajšia jednotka

Hladina akustického tlaku v odstupe 10 m vonku 
normálna prevádzka/znížená prevádzka

Hladina akustického výkonu vonku 
normálna prevádzka/znížená prevádzka

Hladina akustického tlaku vnútri 1 m

Napájacie napätie (záťažové napätie tep. čerpadlo)

Istenie tep. čerpadla

Napájacie napätie (rúrkové vykurovanie)/poistka

Vykurovací výkon A7 / W 35 / COP

Vykurovací výkon A2 / W 35 / COP

Vykurovací výkon A-7 / W 35 / COP

System M Compact Plus 4-6 kW

+ 60 °C +/– 2 °C

– 22 °C do + 35 °C

0,8 m³ / h / 38000 Pa

600 x 2.100 x 600 mm

223 kg

600 x 870 x 500 mm

58 kg

27 dB(A) / 23 dB(A)

57 dB(A) / 53 dB(A)

33 dB(A)

1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

C 20 A

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

4,4 kW / 4,6

4,0 kW / 3,7 

4,7 kW / 2,8 

System M Comfort Plus 9-16 kW*

+ 60 °C +/– 2 °C

– 22 °C do + 35 °C

1,2 m³ / h / 52000 Pa

600 x 1.400 x 750 mm

175 kg

850 x 1.230 x 600 mm 

98 kg

25 dB(A) / 24 dB(A)

55 dB(A) / 54 dB(A)

38 dB(A)

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

C 25 A

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

6,8 kW / 4,8

6,5 kW / 4,2

9,4 kW / 2,9

09 
16 
kW 
Invertor

– 
04 
06
kW 
Invertor

– 

06 
kW– 
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System M Comfort 9 kW**

+ 60 °C +/– 2 °C

– 22 °C do + 35 °C

1,4 m³ / h / 31000 Pa

600 x 1.400 x 750 mm

164 kg

850 x 1.230 x 600 mm

90 kg

25 dB(A) / 24 dB(A)

54 dB(A) / 53 dB(A)

34 dB(A)

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

C 10 A

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

8,1 kW / 4,9

6,2 kW / 3,9

5,0 kW / 3,0

09 
kW– 

Všetky vonkajšie jednotky System M sú dostupné v rôznych dizajnový prevedeniach, viď strana  a na webe www.gdts.one/m.
** Dostupné aj ako varianta s chladiacou funkciou: System M Comfort Cooling.

Technické zmeny, možnosti dodania, ako aj chyby v katógu sú vyhradené. 

System M Comfort 12 kW**

+ 60 °C +/– 2 °C

– 22 °C do + 35 °C

1,9 m³ / h / ~18000 Pa

600 x 1.400 x 750 mm

171 kg

850 x 1.230 x 600 mm

98 kg

25 dB(A) / 24 dB(A))

55 dB(A) / 54 dB(A)

34 dB(A)

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)

C 10 A

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

11,0 kW / 4,7

8,6 kW / 3,8

7,0 kW / 2,9

12 
kW– 

Modelové označenie / výkon

Teplota vykurovacej vody

Hranice nasadenia - teploty vzduchu (vykurovacia prevádzka)

Prietok vyk. vody/ voľné stlačenie

Rozmery vnútorná jednotka (Š x V x H v mm)

Hmotnosť vnútorná jednotka 

Rozmery vonkajšia jednotka (Š x V x H v mm)

Hmotnosť vonkajšia jednotka

Hladina akustického tlaku v odstupe 10 m vonku 
normálna prevádzka/znížená prevádzka 

Hladina akustického výkonu vonku 
normálna prevádzka/znížená prevádzka 

Hladina akustického tlaku vnútri 1 m

Napájacie napätie (záťažové napätie tep. čerpadlo)

Istenie tep. čerpadla

Napájacie napätie (rúrkové vykurovanie)/poistka

Vykurovací výkon A7 / W 35 / COP

Vykurovací výkon A2 / W 35 / COP

Vykurovací výkon A-7 / W 35 / COP
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Centrála
Glen Dimplex Thermal Solutions
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach 

T + 49 9221 709 -100
F + 49 9221 709 -339 
dimplex@gdts.one 
www.gdts.one

Oddelenie Slovensko:

BREL spol.s.r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica

Mobil 0902 237 888
info@glendimplex.sk
www.glendimplex.sk
www.brel.sk

Oddelenie predaja 
a poradenstvo

M 0902 237 888
Po – Štv: 09:00 do 16:00 hod.
brel@brel.sk

Servisné oddenie
poruchy

M 0918 341 577
Po – Pia: 08:00 do 16:00 hod.

domotechnika@brel.sk


