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toplotne črpalke

2.01
po predhodnem naročilu

toplotna črpalka TOP MS
sanitarna voda, larti energy, +4°C

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)volumentoplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode
Larti Energy TOP MS ima vgrajen izmenjevalec za
dodatni vir ogrevanja, elektro grelec, avtomatsko
antilegionelno zaščito in ima voden zrak, možen
je tudi priklop PV sistema 

IM1008000301
moč tč

200 l 1,6 kW 1,5 kW
el. grelec

IM1008000302 260 l 1,6 kW 1,5 kW

toplotna črpalka PREMIUM LS
sanitarna voda, larti energy, -7°C

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)volumentoplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode
Larti Energy PREMIUM LS ima vgrajen izmenjevalec
za dodatni vir ogrevanja, elektro grelec, avtomatsko
antilegionelno zaščito in ima voden zrak, možen
je tudi priklop PV sistema 

IM1008000299
moč tč

200 l 1,9 kW 1,5 kW
el. grelec

IM1008000300 260 l 1,9 kW 1,5 kW

toplotna črpalka CUBO
sanitarna voda, larti energy, -7°C

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode
Larti Energy CUBO je namenjena prigradnji na
grelnik ali hranilnik tople sanitarne vode, ima
avtomatsko antilegionelno zaščito, možen je tudi
priklop PV sistema 

IM1008000043J
moč tč
1,9 kW

toplotna črpalka KITA Kompakt
ogrevalni sistem, larti energy, zrak-voda

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)toplotna črpalka Larti Energy KITA Kompakt
zrak-voda je visoko učinkovita toplotna črpalka,
ki ponuja varčno ogrevanje sistema in sanitarne
vode, delovanje brez dodatne pomoči do zunanje
temperature -33°C in ima sezonski izkoristek 190,7%
(SCOP 4,93  A+++), ima tudi možnost upravljanja na
daljavo in preklopa na hlajenje, nudi ogrevanje vode
do 65°C, napajanje 380V  

LKITASK380
ogrevanje

2-10 kW
tip hlajenje
S 1,8-7,1 kW

LKITAS+K380 2,5-12 kWS+ 2,4-7,2 kW

LKITAMK380 3-15,4 kWM 3-13,5 kW

LKITAM+K380 3-20 kWM+ 3,2-15,3kW

LKITALK380 5-24 kWL 4,6-26 kW

LKITAL42K380 9,5-32 kWL42 5,6-29 kW

LKITAL66K380 17-35 kWL66 10,1-25,2 kW

toplotna črpalka KITA Split
ogrevalni sistem, larti energy, zrak-voda

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)toplotna črpalka Larti Energy KITA Split zrak-voda
je visoko učinkovita toplotna črpalka, ki ponuja
varčno ogrevanje sistema in sanitarne vode,
delovanje brez dodatne pomoči do zunanje
temperature -33°C in ima sezonski izkoristek
190,7% (SCOP 4,93  A+++), ima tudi možnost
upravljanja na daljavo in preklopa na hlajenje,
nudi ogrevanje vode do 65°C, napajanje 380V  

LKITASS380
ogrevanje

2-10 kW
tip hlajenje
S 1,8-7,1 kW

LKITAS+S380 2,5-12 kWS+ 2,4-7,2 kW

LKITAMS380 3-15,4 kWM 3-13,5 kW

LKITAM+S380 3-20 kWM+ 3,2-15,3kW

LKITALS380 5-24 kWL 4,6-26 kW

LKITAL42S380 9,5-32 kWL42 5,6-29 kW

LKITAL66S380 17-35 kWL66 10,1-25,2 kW

IM1008000044J 2,9 kW



toplotne črpalke

2.02
po predhodnem naročilu

toplotna črpalka KITA Air
ogrevalni sistem, larti energy, zrak-zrak

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)toplotna črpalka Larti Energy KITA Air zrak-zrak
je visoko učinkovita toplotna črpalka, ki ponuja
varčno ogrevanje industrijskih, športnih objektov
ali rastlinjakov, delovanje brez dodatne pomoči
do zunanje temperature -33°C ima tudi možnost
preklopa na hlajenje, nudi ogrevanje vode do 55°C,
napajanje 380V  

LKITAL66AIR380
ogrevanje
17-35 kW

tip hlajenje
L66 Air do 33,15 kW

dodatna oprema za toplotne črpalke KITA
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)
LKITASAN modul KITA za pripravo sanitarne vode

LKITADOD modul KITA za krmiljenje dodatnega vira
LKITAGRE

LKITAENE

LKITAWEB

električni grelni kabel za odvod kondenza

modul KITA za nadzor COP in toplotne moči
modul KITA za oddaljeno upravljanje preko spletne aplikacije

LKITASANS modul KITA za pripravo sanitarne vode split

LKITAGUMI

LKITANOG

LKITAMRE

gumirani nosilci za dvig enote za 200 mm

okrasne noge za dvig toplotne črpalke
zaščitna mreža za uparjalnik


