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✓ Proizvodnja sistemske ogrevalne vode do 65°C pri 5°C zunanje 
temperature, in do 60°C pri -15°C zunanje temperature

✓ Energetska učinkovitost na najvišji ravni

✓ Zasnovana tako, da ne moti, deluje izredno tiho

✓ Primerno za vse potrebe, zahvaljujoč trem variantam Tower, 
Invisible in Box

✓ Kompaktna zunanja enota, ki zahteva zelo malo prostora za 
namestitev



CLIVET pomeni najvišjo zmogljivost
Clivet je vodilno evropsko podjetje, ki načrtuje, proizvaja in distribuira sisteme toplotnih črpalk za 
klimatizacijo, ogrevanje, obnovo in čiščenje zraka s široko paleto rešitev za stanovanjsko, terciarno uporabo 
ter industrijo. 

Že več kot 30 let uspešno proizvaja sisteme toplotnih črpalk za komercialne namene. Sektor, ki je v zadnjih 
nekaj letih toplotno črpalko prepoznal, kot učinkovit sistem, ki omogoča znatne prihranke.

Izkušnje, pridobljene v tem sektorju, so Clivetu omogočile revolucionaren pristop tudi v stanovanjskem 
sektorju, saj ponuja inovativne klimatske sisteme, ki izkoriščajo prednosti tehnologije toplotne črpalke in 
zagotavljajo dobro počutje skozi vse leto za vse vrste objektov z enim samim sistemom.

Optimalna kvaliteta življenja: SPHERA EVO 2.0
Klimatske naprave Clivet so zasnovane za doseganje popolnega udobja v vseh vrstah notranjosti, od 
majhnih stanovanj do velikih nakupovalnih centrov. Vgrajene enote z nizko porabo delujejo tiho, pri čemer 
uravnavajo temperaturo, vlago in kakovost zraka na optimalno raven, s čimer jo ohranjajo konstanto skozi 
celo leto. Okolje zaživi. Poveča se psihofizično počutje. Kakovost življenja se dvigne.

Povečanje udobja, varčevanje z energijo in zagotavljanje najboljše vrednosti za celoten življenjski cikel 
naprave.



Še nikoli prej ni bil cilj prihranka energije in 
stroškov ogrevanja tako enostaven in udoben 
kot pri SPHERA EVO 2.0 v različicah Tower, 
Invisible ali Box. 

Široka paleta izdelkov in celotnih sistemov 
Clivet je v skladu z zahtevami izvedbenih 
ukrepov direktiv ErP (Energy related Products) 
2009/125/EC (Eco-design) in 2010/30 / EU 
(Energy labeling), katerih namen je zmanjšati 
porabo energije izdelkov za ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje in proizvodnjo tople vode, ter 
uporabnika spodbuditi k energijsko učinkoviti 
izbiri.

Dosežite svoje energijske cilje



Dosežite svoje energijske cilje Vedno ob strani

Clivetova poprodajna storitev doseže svoje stranke prek dobro organizirane podporne mreže, ki je vedno pri roki, saj 
izdelki visoke tehnološke ravni zahtevajo hitre in usposobljene storitve.

Poleg tega ima Clivet prostore, namenjene usposabljanju njegove poprodajne službe 
Clivet University z več kot 500 m2 prostorov za praktična in teoretična usposabljanja, 
kjer lahko strokovnjaki preizkusijo sisteme Clivet, ki delujejo v realnih pogojih. Storitev je 
na voljo v večini držav po vsem svetu prek podružnic ali izbranih servisnih centrov.

Več o garancijskih in servisnih pogojih za vašo državo izveste tako, da se obrnete na 
distributerja ali najbližjo podružnico.



Močna kombinacija po vaših 
potrebah in željah

Tower
SRHME 190l / 250l

Invisible
SRHME-IC 150l

Box
SRHME-BC

Notranje enoteali ali ali

✓ Zasnovana tako, da ne moti, 
deluje izredno tiho

✓ Primerno za vse potrebe, 
zahvaljujoč dvema različicama 
s 190-litrskim ali 250-litrskim 
zalogovnikom sanitarne vode

✓ Majhna velikost: lahko se 
namesti pod stopnišče, 
v omaro, pralnico ali v 
notranjost kuhinjske omare

✓ Lahko se kombinira z 
zalogovniki sanitarne vode 
s prostornino, ki je primerna 
za namenjeno uporabo

✓ Kaskadno lahko priključite do 
6 enot za zahteve do 100 kW

✓ Prihranek prostora: popolnoma 
zunanja namestitev z vgradno 
stensko enoto globine le 36 cm

✓ Prilagodi se vsem potrebam: 
solarni komplet / inercijski 
komplet / dodatni zalogovnik

✓ Sestavni deli in vgradna omara 
s teleskopskim okvirjem so na 
voljo posebej

Zunanja enota
MDAN-YMi 2.1 ÷ 8.1



Box
SRHME-BC

Primerna za ”naglušne” sosede
Raven zvoka, ki ga naprava oddaja med delovanjem, in kako glasna je sta pomembna dejavnika za lastnike 
stanovanj pri izbiri novega ogrevalnega sistema. Vse toplotne črpalke CLIVET imajo nizko raven hrupa, pri 
čemer je serija Sphera EVO 2.0 opremljena s funkcijama Silent in Super Silent, ki zniža raven hrupa na 
najnižjo možno raven. 

Ne glede na to, ali je izdelek nameščen znotraj doma ali zunaj na vrtu, bosta njegova raven hrupa in 
hrupnost odigrala ključno vlogo pri odločitvi lastnika, ali je izdelek pravi za njihov dom ali ne. Toplotne 
črpalke z zračnim virom so nameščene na prostem, tako da količina zvoka, ki ga oddajajo, ne vpliva samo na 
lastnike objekta, ampak tudi na sosede. Toplotne črpalke med delovanjem oddajajo zvok, proizveden zvok 
toplotnih črpalk Sphera EVO 2.0 pa je minimalen (na primer, 10kW Sphera EVO 2.0 5.1 - 47 dB v standardnem 
delovanju in 39 dB pri vklopljenem načinu Super Silent) in je dejansko tišji od številnih običajnih 
gospodinjskih aparatov, kot je npr. pralni stroj. Prednosti, ki jih tihi izdelki lahko prinesejo v dom, so široke. 

Velikost 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

Ogrevanje
Moč

Voda 35/30°C - Zrak 7°C
Naz/Max kW 4,32 / 6,26 6,18 / 7,41 8,30 / 9,11 10,09 / 10,30 12,13 / 14,60 14,51 / 15,50 16,01 / 16,80

COP Naz - 5,42 5,21 5,31 5,01 5,00 4,70 4,55

Hlajenje
Moč

Voda 7/12°C - Zrak 35°C
Naz/Max kW 4,26 / 6,15 6,25 / 6,39 7,46 / 7,94 8,67 / 9,10 11,16 / 11,80 11,72 / 12,86 12,88 / 14,20

EER Naz - 3,50 3,09 3,33 3,09 2,75 2,55 2,45

Notranja enota

Zvočna moč dB(A) 41

Zvočni tlak @1m dB(A) 26

Zunanja enota

Zvočna moč dB(A) 55 57 58 60 63 64 66

Zvočni tlak @1m dB(A) 42 44 45 47 50 51 53
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info@clivet.it
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Partizanska cesta 137
6210 Sežana - Slovenija
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Vse pod nadzorom

Diskretna in učinkovita opozorilna LED dioda na sprednji strani notranje 
enote prikazuje stanje delovanja enote v realnem času.
Če LED utripa belo, je enota v stanju pripravljenosti ali deluje normalno, 
če LED sveti oranžno s hitrim utripanjem, je naprava v napaki.

Dobro izkoristite prostor

SPHERA EVO 2.0 Invisible je idealna izbira za vse objekte, ki 
nimajo tehničnega predela ali imajo omejen prostor in morajo 
enoto narediti nevidno z vgradnjo v steno.
Omara je opremljena z nastavljivim teleskopskim okvirjem in jo 
je mogoče pobarvati, da je naprava popolnoma nevidna.

www.clivet-mago.si

1  zunanja enota
2  notranja enota
3  cona ogrevanja (sevalno)
4  cona hlajenja (ventilkonvektorji)
5  inercijski zalogovnik sistema 

(opcija)
6  bypass*
7  komplet za krmiljenje dveh con  

(opcija)
8  obtočna črpalka TSV*
9  sprejemnik Wi-Fi SwitchConnect 

(opcijsko)
10 kronotermostat Wi-Fi HID-T 

Connect (opcijsko)
*zunanja dobava
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Tipična uporaba

Dvo conski sistem: ogrevanje / hlajenje / TSV


