
Megérkeztek a legújabb 

*   A BRG Building Solu�ons piackutató intézet 
2014-2015-2016-os felmérése alapján.

A felhasznált képek illusztrációk, így műszaki, esztétikai tartalmukért nem vállalunk felelősséget! Ajánlatunk visszavonásig érvényes! 

Termékjellemzők 
 Inverteres vezérlés: fordulatszám-szabályzott kompresszor 

 használatával optimálisan beállítható a szükséges fűtési teljesítmény 

   Zárt hűtőkör R410A hűtőközeggel

   Kiemelkedően energiahatékony technológia

   Alkalmazási terület: fűtés, hűtés és HMV előállítás

  ERP ready keringtetőszivattyú 

   Beépített 8 l-es tágulási tartály

  Időjáráskövető szabályzás

BAXI LEVEGÕ-VÍZ
HÕSZIVATTYÚK

BAXI PBS-i 8 MR H WH2 split rendszerű hősziva�yú, bivalens beltéri egységgel, 
kiegészítő fűtés - kazán

BAXI PBS-i 16 TR H WH2 split rendszerű hősziva�yú, bivalens beltéri egységgel, 
kiegészítő fűtés - kazán

BAXI PBS-i 8 MR E WH2 split rendszerű hősziva�yú, monovalens beltéri egységgel, 
kiegészítő fűtés - elektromos

BAXI PBS-i 11 TR E WH2 split rendszerű hősziva�yú, monovalens beltéri egységgel, 
kiegészítő fűtés - elektromos

Cikkszám Megnevezés Ne�ó listaár

BAX_PBS-I-8-MRHWH2

BAX_PBS-I-16-TRHWH2

BAX_PBS-I-8-MREWH2

BAX_PBS-I-11-TREWH2

1 557 500 Ft

2 336 000 Ft

1 557 500 Ft

2 018 500 Ft

Akár 40%-kal alacsonyabb energiaszámla!

A BAXI levegő-víz hősziva�yúk 1 kW villamos energia 
felhasználásával akár 4-5x annyi  fűtési (hűtési) energiát képes az 
épület falán belülre ju�atni.

A szükséges teljesítménynek a 80%-át a külső levegő hőtartalmát 
hasznosítva a környezetből nyeri, ahol a hő egész évben 
korlátlanul rendelkezésre áll.

Energiatakarékos és környezetkímélő megoldás, miközben 
energiaszámlája közel 40%-kal alacsonyabb lehet!
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A felhasznált képek illusztrációk, így műszaki, esztétikai tartalmukért nem vállalunk felelősséget! 
Ajánlatunk visszavonásig érvényes! 

Rendeléseihez használja webáruházunkat!
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További információért forduljon műszaki tanácsadó kollégánkhoz: 
Ázsóth Tamáshoz az alábbi elérhetőségeken:  Tel: 20/406-8530  E-mail: azsoth.t@gpsz.hu

BAXI Luna Duo-Tec MP 1.130+ ERP fali kondenzációs fűtőkazán, 
130 kW

BAXI Luna Duo-Tec MP 1.150+ ERP fali kondenzációs fűtőkazán, 
150 kW

Cikkszám Megnevezés Ne�ó listaár

BAX_DUOTECHMP1130P

BAX_DUOTECHMP1150P

1 413 900 Ft

1 537 600 Ft

Telepíthetőek egyenként is, de a kifinomult elektronikus vezérlés lehetővé teszi a készülékek
kaszkádrendszerbe kötését is.  
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BAXI Duo-tec MP+ készülékek kaszkád kapcsolásban + 3 db kevert fűtési kör +  1 db HMV kör 

Alkalmazási lehetőség: olyan közösségi épületek 

(sportlétesítmény, iskola, stb…), 

társasházak és szállodák, panziók, ahol több, 

független fűtési kör mellett a HMV termelés központilag 

történik és a melegvíz-igény folyamatosan, 

huzamosabb ideig fennállhat. 

Az alábbi kialakítású fűtési rendszer lehetővé teszi a 

fűtési körök egymástól független időjáráskövető 

szabályzása mellett párhuzamosan a HMV termelést.

A rendszer részei:

   kazán: BAXI Duo-tec MP 1.130, 1.150 + (1-16 db)

 kommunikációs interfész: OCI 345 (kazánonként 1db) 

   külsőhőmérséklet-érzékelő QAC 34 (1db)

   csőre szerelhető hőmérséklet-érzékelő: QAD36 (2db)

 merülő érzékelő: QAZ36 (1db) 

   bővítő modul: AVS 75.391 (3 db)

 vezetékes távvezérlő: 710 244 202 (3 db)

       lehetőségek 
BAXI Duo-tec MP+ 
kazánokkal!
Bővült a nagyteljesítményű kondenzációs fali gázkészülékek 
termékválasztéka: megérkeztek a 130 kW és 150 kW egység-
teljesítményű kazánok.

A készülékek rozsdamentes acél hőcserélővel rendelkeznek, tartal-
mazzák a modulációs keringtető sziva�yút és biztonsági szelepet (4 bar).  
A beépíte� időjáráskövető vezérlés alkalmas a kaszkád kapcsolás 
szabályzására (max. 16 db kazán), a fűtési rendszer szekunder oldalának 
vezérlésére, vagy akár épületfelügyeleti rendszer fogadására.
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