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SIMAKA – KOMPETENCIA, TAPASZTALAT ÉS
TELJESKÖRŰ KISZOLGÁLÁS!
Több, mint 20 éves gyártási tapasztalat, a minőség szeretete és a legmagasabb hatékonyságra
való törekvés jellemzi valamennyi termékünket.
Minden SIMAKA hőszivattyú értékesítését részletes tanácsadás és tervezői konzultáció előzi
meg.Természetesen az egyszerű és problémamentes kivitelezéshez bármikor igénybe veheti
első osztályú szolgáltatásainkat!

Az Ön kapcsolattartója:

SIMAKA –
GEOTERMIA A SZENVEDÉLYÜNK

SIMAKA
Energie- und Umwelttechnik GmbH
Gewerbegebiet Göttlishofen
Buchwies 14
88260 Argenbuehl
Telefon: + 49 7566 940 99 - 0
Telefax: + 49 7566 940 99 - 29
E-Mail: info@simaka.de
www.simaka.de

Forgalmazza:
High Six Team Kft.
1141 Budapest, Zsigárd utca 21.

Talajhő kinyerési lehetőségek
1. Talajvíz kút
2. Mélyfurat (kb. 70 – 150 m)
3. Hengeres szonda
(Ø ca. 0,2 – 0,8 m / legfeljebb 4 m mély)
4. Kúpos szonda
(Ø ca. 1,4 – 1m / legfeljebb 4
m mély)
5. Talajkollektor
A szükséges talajhő kollektorok
száma az adott hőigénytől és a
geológiai adottságoktól függ.
SIMATRON® WP 2,5 – 20

SIMATRON® WP 21 – 61

SIMATRON® WP 62 – 372

A HŐ SZERETETE –
SIMAKA HŐSZIVATTYÚK
A fogyatkozó természeti erőforrások és a
politikai történéseket figyelembe véve el kell
gondolkoznunk az alternatív fűtési lehetőségeken.
A SIMAKA hőszivattyú nem pusztán egy
lehetőség, ez jelenti az olcsó, egyszerű és
környezetbarát utat a károsanyag kibocsátásszegény, megbízható fűtéshez!
A SIMAKA HŐSZIVATTYÚ ELŐNYEI:













Magasabb hatásfok
60°C feletti előremenő hőmérséklet
Mindenhol alkalmazható
Helyi károsanyag kibocsátás mentes
Olcsó és tartós
Kimeríthetetlen energiaforrás
Környezetbarát
Helytakarékos és csendes
Kiprobált technológia
Teljes fűtési komfort
Egyszerűen kezelhető
Rugalmas szabályozás

SIMAKA – KÖRNYEZETBARÁT
ENERGIA!
Mi a SIMAKÁnál nem akarjuk a rendelkezésre álló energia tartalékokat értelmetlenül
elpazarolni. Ezért alkalmazunk olyan meg-

oldást, amely sem minket, sem a következő
generációkat nem terhelik meg:
A föld hőjét. Számunkra magától értetődő,
hogy a hőszivattyúinkat masszívnak és
hosszú életűnek kell építenünk. Pénz és
környezetkímélő módon. Fűtsön SIMAKA
berendezéssel, összhangban a természettel!
OLCSÓBB, MINT GONDOLNÁ –
SIMAKA HŐSZIVATTYÚ
Azt szeretnénk, hogy a hőszivattyúk mindenki számára elérhetőek legyenek. Ezért
tervezünk úgy, hogy a SIMAKA hőszivatytyúval történő fűtés szinte mindig és mindenkor a legolcsóbb megoldást jelentse.
Minden hasznunkat a kutatásra és a fejlesztésre fordítjuk -– így próbálva saját
magunkat szakadatlanul felülmúlni.
Általánosságban elmondható: Nem csak új
építés, hanem felújítás esetén is érdemes
fontolóra venni a hőszivattyús fűtésre való
átállást.
VALÓBAN LELEMÉNYES!
A MŰKÖDÉSI ELV
Használja a telkét energiaforrásként! A
SIMAKA hőszivattyúk lehetővé teszik a föld
hőjének felhasználását az egész év folya-

mán. A különleges műanyag csöveket alacsony mélységbe, a fagyhatár alá, mint
síkkollektort vagy mint szondát alkalmazhatjuk, víz és környezetkímélő fagyálló
folyadék keverékével feltöltve. A ingyenesen rendelkezésre álló hőt ennek segítségével a hőszivattyú elpárologtatójához szállítjuk, amelynek belsejében azt felhasználható hőmérséklet szintre emeljük.
A talajból kinyert energia kifizetődő módon
képes egész éven át fedezni a fűtés és a
használati melegvíz termelés hőigényét,
nagyon alacsony elektromos energiafogyasztás mellett.
A talajból történő hőkinyerés történhet még
mélyfuratok vagy talajvíz kutak segítségével is.

Minden SIMAKA hőszivattyút gyárilag teljeskörűen kipróbálnak és beállítanak

SIMAKA HŐSZIVATTYÚ –
KICSI ÉS CSENDES

SIMAKA –
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hőszivattyúink nem csak belső értékekkel
rendelkeznek, hanem úgy terveztük őket,
hogy a legkisebb helyet foglalják. Akár a
kamrában is elhelyezhetők. Alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően problémamentesen építhetők be a lakótér közelébe is.

Egyre többen döntenek hőszivattyú használata mellett. A folyamatos műszaki fejlesztésnek, a kompakt építési módnak, a méltányos árnak és a magas hatékonyságnak
köszönhetően a hőszivattyúk a jövőbe mutató irányzatot képviselnek. Használja Ön is
a fűtéstechnika legújabb generációját!

