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Tepelná čerpadla MACH

Každé je originál.

Jsou vyráběna na zakázku v nerezovém luxusním provedení. Pokud máte vysoká očekávání, jsou přesně pro Vás.

Dokonalý design.

Kvalitní tepelné čerpadlo? Ano, a k tomu dokonalý design, který potěší. Dokonalý design, který ve Vašem domově vynikne.

Důmyslně provedená.

Díky jedinečnému uspořádání součástí je vše potřebné na pouhém jednom metru čtverečním. Měděná akumulační nádrž, 

technologie tepelného čerpadla i vestavěný elektrokotel.

Kvalita do detailu. 

Dokonalé provedení je patrné všude, kam se podíváte. Kvalitní materiály, přesná dílenská práce, profesionální instalace.

Vysoce výkonná.

Venkovní výparníky u typu vzduch-voda používají patentovaný systém odtávání MACH VHM bez výpadku topného výkonu 

při odtávání.

Energeticky úsporná.

Až do minus dvaceti stupňů vytvářejí tepelnou pohodu Vašeho domova, než se zapne elektrokotel.

Hlídají sama sebe.
Léty prověřené ovládání a celý systém napojený na dispečink společnosti TC MACH. Vše je promyšleno tak, aby komfort 

Vašeho domova byl dokonalý.



...chytré nápady...

V konstrukci vysoce výkonného systému MACH VHM se podařilo spojit stávající výhody tepelných čerpadel a součas-
ně vyřešit zužitkování zbytkového tepla v chladicím okruhu. Navíc doba výpadku při odtávání venkovních výparníků je 
minimální. Automat, který hlídá venkovní teplotu i teplotu topné vody, zapíná nejvhodnější kombinaci topných spirál 
a optimálně využívá kompresor tepelného čerpadla.

Díky napojení systému na dispečink společnosti je činnost tepelného čerpadla pod stálou kontrolou odborníků. 
To také umožňuje velmi efektivní práci servisu.

...a úcta k dobrému řemeslu

Dobré řemeslo se pozná podle kvality provedené práce a také podle úrovně použitých materiálů. U tepelných 
čerpadel MACH jsou použity jen ty nejlepší. Nerezové opláštění s účinnou protihlukovou ochranou, měděná nádrž, měděné 
výměníky, tiché a výkonné výparníky.

Za vším jsou hluboké znalosti...
Základem úspěchu naší společnosti TC MACH jsou kvalifi kovaní a stále 
vzdělávaní lidé. Pečlivě sledují veškeré trendy v oboru tepelných čerpadel 
a ve všech souvisejících oborech. A co je nejdůležitější: oni nejmodernější 
trendy často také vytvářejí.

Výparník



Kontakt
www.tcmach.cz

telefon: 737 260 793-7

fax: 515 321 014

e-mail: tcmach@tcmach.cz

Ocenění
2003 - Grand Prix Frigotherm

2004 - Grand Prix Frigotherm

 Čestné uznání za nejlepší exponát veletrhu Aquatherm

 Cena zdraví a bezpečného životního prostředí

2005 - Grand Prix Frigotherm

 Zlatá medaile Stavebního veletrhu SHK

 Čestné uznání za nejlepší exponát veletrhu Aquatherm

2006 -  Zlatá plaketa za tepelné čerpadlo na veletrhu Racioenergia

Zlatá medaile Stavebního veletrhu SHK

Ohleduplná k přírodě
Tepelná čerpadla MACH produkují čisté teplo a navíc jsou sama vyrobena 

výhradně z recykovatelných materiálů, jako je měď a nerez. Využívají 

bezfreonové chladivo R507, které neničí ozónovou vrstvu. Ohleduplnost 

k přírodě tak není pouze prázdným pojmem, ale skutečností.
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