
Platný od: 1. 4. 2019

Záruční doba: 2 roky

Stručný popis Cena v Kč bez DPH

HP 1000 

COMPACT 

Omega

topný výkon 9,7-13,1 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,01, pracovní rozsah                                                                           

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 40m
3
, energetická třída 

A++

43 730

HP 1000                             

SPLIT                            

Omega

topný výkon 9,7-13,1 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,0, pracovní rozsah                                                                                

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 40m
3
, energetická třída 

A++, oddělený výměník

43 730

HP 1000        

COMPACT                 

GREEN

topný výkon 9,9 - 13,1 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 6,5 pracovní rozsah                                 

-15+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 40m3, energetická třída 

A++, oddělený výměník

48 125

HP 1000                        

COMPACT                   

GREEN                         

Inverter Pro

topný výkon 10,4 -13,2 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 13,5 pracovní rozsah                                                

-15+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 40m3, energetická třída 

A++, oddělený výměník

65 580

HP 1100 

COMPACT 

Premium

topný výkon 10,3-13,9 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,9, pracovní rozsah                                    

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 40m
3
, energetická třída 

A++

61 330

HP 1100                                 

SPLIT                            

Premium

topný výkon 10,3-13,9 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,9, pracovní rozsah                                                 

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 40m
3
, energetická třída 

A++, oddělený výměník

58 160

Typové označení

Bazénová tepelná čerpadla MICROWELL - řada HP
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Stručný popis Cena v Kč bez DPH

HP 1400 

COMPACT 

Omega

topný výkon 12,8 -17,2 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 6,1, pracovní rozsah                                                                    

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 60m
3
,                                   

energetická třída A++

47 580

HP 1400                      

SPLIT                   

Omega

topný výkon 12,8 - 17,2 kW, titanový tepelný výměník, 

digitální panel v režimu AUTO, účinnost COP až 7,0, 

pracovní rozsah  -15+40°C, chladivo R410A, antikorozní 

úprava, chlazení/topení, pro bazény do 60m
3
, 

energetická třída A++, oddělený výměník

49 500

HP 1400               

COMPACT                    

GREEN                   

topný výkon 13,5 - 17 kW, titanový tepelný výměník, 

digitální panel v režimu AUTO, účinnost COP až 6,5 

pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R32, antikorozní 

úprava, chlazení/topení, pro bazény do 60m
3
, 

energetická třída A++, oddělený výměník

51 970

HP 1400                   

COMPACT                       

GREEN                      

Inverter Pro          

topný výkon 12,7 - 16,8 kW, titanový tepelný výměník, 

digitální panel v režimu AUTO, účinnost COP až 16,5 

pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R32, antikorozní 

úprava, chlazení/topení, pro bazény do 60m
3
, 

energetická třída A++, oddělený výměník

71 360

HP 1500 

COMPACT 

Premium

topný výkon 12,9 - 17,4 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,9, pracovní rozsah                                    

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 60m
3
,                                   

energetická třída A++

64 350

HP 1500                          

SPLIT                                      

Premium

topný výkon 12,9 - 17,4 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,9, pracovní rozsah                                                     

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 60m
3
, energetická třída 

A++, oddělený výměník

61 460

HP 1700                               

Compact

topný výkon 14,7 - 19,9 kW, plastový kryt,  COP 4,9, 

pracovní rozsah -15+40° C, chlazení/topení pro bazény 

do 70m3
76 730

HP 1700                       

Split

topný výkon 14,7 - 19,9 kW, plastový kryt, instalace do 

technické místnosti, digitální panel v režimu AUTO, COP 

4,9, pracovní rozsah -15+40° C,chlazení/topení pro 

bazény do 70m3

77 410

Typové označení

Bazénová tepelná čerpadla MICROWELL - řada HP



Stručný popis Cena v Kč bez DPH

HP 2300 

COMPACT 

Inventor

topný výkon 20,9 - 27,2 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,6, pracovní rozsah                                                   

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 80m
3
,                                   

energetická třída A++, 

94 460

HP 2300                                      

SPLIT                          

Inventor

topný výkon 20,9 - 27,2kW, digitální panel v režimu 

AUTO,titanový tepelný výměník, účinnost COP až 7,6, 

pracovní rozsah                                                                                                

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 80m
3
, energetická třída 

A++, oddělený výměník

94 460

HP 2400 

COMPACT 

Premium

topný výkon 22,2 - 28,8 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 8,5, pracovní rozsah                                      

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 80 m
3
, energetická třída 

A++, dělený výměník

121 550

HP 2400                               

SPLIT                                   

Premium

topný výkon 22,2 - 28,8kW, digitální panel v režimu 

AUTO,titanový tepelný výměník, účinnost COP až 8,5, 

pracovní rozsah                                                                                              

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 80m
3
, energetická třída 

A++, oddělený výměník

121 550

HP 2800 

COMPACT 

Inventor

topný výkon 25,8 - 33,5 kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 7,6, pracovní rozsah                                               

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 120m
3
, energetická třída 

A++, oddělený výměník

106 700

HP 2800                           

SPLIT                             

Inventor

topný výkon 25,8 - 33,5kW, digitální panel v režimu 

AUTO,titanový tepelný výměník, účinnost COP až 7,6, 

pracovní rozsah                                                                      

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 120m
3
,                               

energetická třída A++

106 700

HP 3000 

COMPACT 

Premium

topný výkon 27,4 - 35,5kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 8,5, pracovní rozsah                                

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 120m
3
,                                         

energetická třída A++

134 480

HP 3000                       

SPLIT                           

Premium

topný výkon 27,4 - 35,5kW, titanový tepelný výměník, 

účinnost COP až 8,5, pracovní rozsah                                                      

-15+40°C, chladivo R410A, antikorozní úprava, 

chlazení/topení, pro bazény do 120m
3
, digitální panel v 

režimu AUTO

134 480

www.bazenoveodvlhcovac.cz, www.lg-shop.cz

Typové označení

Bazénová tepelná čerpadla MICROWELL - řada HP


