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WPROWADZENIE

CO TO JEST
POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła
z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze
wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi
przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz
energii mechanicznej lub energii cieplnej.
Obecnie w Europie 79% zużycia energii w gospodarstwach
domowych przypada na ogrzewanie i produkcję ciepłej wody
użytkowej. Poprzez przekształcanie energii cieplnej zawartej
w powietrzu w ciepło do ogrzewania pomieszczeń za pomocą
pompy ciepła obniżamy emisję CO2 i ograniczamy wpływ na
środowisko naturalne, w porównaniu z konwencjonalnymi
kotłami i ogrzewaniem elektrycznym. Pompy ciepła są
alternatywną, bardziej ekologiczną wersją tradycyjnego
ogrzewania, ponieważ nie emitują szkodliwych dla środowiska
substancji. Ich wielofunkcyjność przyciąga zainteresowanie coraz
większej grupy potencjalnych użytkowników.
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DZIAŁANIE

ZALETY STOSOWANIA
POMPY CIEPŁA
Pompa ciepła służy do ogrzewania domu oraz wody użytkowej,
ale rownież pełni funkcję chłodzenia w okresie lata.

BEZOBSŁUGOWE
DZIAŁANIE
Pompa ciepła nie wymaga obsługi użytkownika. Po ustawieniu
prawidłowych nastaw przy rozruchu może pracować
całkowicie bezobsługowo. Pozwala to na wygodne i łatwe
ogrzewanie domu. W przeciwieństwie do kotłów na paliwa stałe
niewymagane jest składowanie i uzupełnianie paliwa, usuwanie
produktów spalania oraz częsta konserwacja urządzenia.
Użytkownicy mogą cieszyć się ciepłem, zapominając całkowicie
o pracującej pompie ciepła.

EKONOMIA
EFEKTYWNA PRACA
Pompy ciepła typu powietrze-woda są w stanie ogrzewać

Użytkowanie pomp ciepła to znaczna energooszczędność
- ciepło ze środowiska jest całkowicie bezpłatne, a jedynym
kosztem eksploatacji jest energia elektryczna używana do pracy

budynek przy temperaturach zewnętrznych nawet -25°C.
Ponadto istnieje możliwość zintegrowania ich z alternatywnymi
źrodłami ciepła, takimi jak szczytowa grzałka elektryczna,
kocioł gazowy, czy instalacja solarna. Takie połączenie zapewnia
niezawodną i efektywną pracę układu.

pompy ciepła. O stosunku tych wielkości mówi współczynnik
efektywności grzania COP. Dla pomp ciepła powietrze-woda
wynosi on standardowo od 4,0 do 5,0. Oznacza to, że ok.
75-80% ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynku
czerpiemy ze środowiska i nie płacimy za nie wcale.
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MOŻLIWOŚĆ
CHŁODZENIA
Dzięki swojej konstrukcji pompa ciepła umożliwia nie tylko
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
ale także chłodzenie budynku latem.
Wybierając odpowiednie odbiorniki ciepła w budynku (instalacja
płaszczyznowa lub klimakonwektory) jesteśmy w stanie latem
realizować efektywne chłodzenie.

FOTOWOLTAIKA
Dodatkowym atutem zasilanych energią elektryczną pomp
ciepła jest możliwość połączenia ich z instalacją fotowoltaiczną.
Pozwala to w tani i ekologiczny sposób uzyskać energię
elektryczną z bezpłatnej energii słonecznej.
Dzięki temu pompa ciepła staje się jeszcze bardziej efektywna,
energooszczędna i przyjazna środowisku.

5

N A S Z A O FE R TA

JAKĄ POMPĘ CIEPŁA
WYBRAĆ?

Bardzo dobrze współpracują
z ogrzewaniem podłogowym,
które gwarantuje wysoką efektywność
i niższe rachunki.

W naszej ofercie posiadamy trzy marki pomp ciepła
powietrze-woda. Należą do nich pompy ciepła Haier Super
Aqua, Kaisai Arctic oraz Heiztechnik Calla Verde.
Pracujemy na jednostkach monoblokowych, dzięki którym
możemy zaoszczędzić dużą ilość miejsca, a także zbędne
orurowanie dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej
lub energii cieplnej.

rozwiązanie w przypadku ogrzewania i chłodzenia budynku.
System pompy ciepła umożliwia szeroki zakres temperatury
wody użytkowej oraz wybór lub kombinację odbiorników ciepła.
Kompaktowa budowa

Mały gabaryt pompy ciepła SUPER AQUA Monoblok zapewni
oszczędność miejsca. Dodatkowo kompaktowa budowa
zapewnia łatwy montaż i prostą konserwację.
Wygodne sterowanie

Czytelne i intuicyjne w obsłudze sterowniki przewodowe
dostarczane w zestawie z pompami ciepła umożliwiają miedzy
innymi wybór trybów pracy, ustawienie harmonogramu pracy
oraz wyświetlanie historii błędów.
Niezawodna praca w każdych warunkach

I. HAIER SUPER AQUA
Różne odbiorniki ciepła

Pompy ciepła umożliwiają konfigurację z różnymi odbiornikami
ciepła. Pompy ciepła mogą dostarczać ciepło poprzez tradycyjne
grzejniki, to bardzo ważne przy wymianie ogrzewania w budynku
istniejącym, gdzie zastosowano już odbiornik. Kolejnym
możliwym odbiornikiem ciepła są klimakonwektory, idealne
www.inenergy.pl

Pompy Ciepla typu
monoblok - dużo
większa wydajność
od pomp typu split.

ATUTY POMPY
HAIER SUPER AQUA
•
•
•
•
•
•
•

35 lat gwarancji
Szerokie możliwości zastosowania
Klasa A++ dla 55 oC, A+++ dla 35 oC
Szeroki zakres temperatury
Wygodne sterowanie
Technologia
Tryb QUIET
DC Inverter
Łatwy montaż

Podwójna rotacyjna sprężarka
typu DC Inverter o wyższej
wydajności umożliwia pracę
na różanych częstotliwościach
jednocześnie ograniczając
zużycie energii
elektrycznej.

Inteligentny czujnik zapobiega przed zamarzaniem systemu
w trudnych warunkach. Kiedy temperatura otoczenia spada
poniżej 3°C, pompa ciepła automatycznie zacznie pracować,
żeby uniknąć uszkodzenia systemu. Przełącznik przepływu
monitoruje i sygnalizuje w momencie minimalnego przepływu
wody, co pomaga zapobiegać zamarzaniu wody w układzie w
trybie chłodzenia.
Ekonomiczny wybór

HAIER SUPER AQUA Monoblok to najtańsza
i bardzo wydajna pompa w swojej klasie.

NAJLEPSZY WYBÓR
W NISKIEJ CENIE
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Czy wiesz, że...

Człowiek
wytwarza 200W
energii cieplnej?
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II. KAISAI ARCTIC

ATUTY POMPY KASAI ARCTIC

Szeroki zakres temperatur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowa seria pomp ciepła KAISAI Arctic charakteryzuje się
możliwością pracy w bardzo szerokim zakresie temperatury
zewnętrznej, wyróżnia się także znacznie cichszą konstrukcją
jednostki zewnętrznej.
Wygodne sterowanie

Nowa aplikacja ComfortHome na tablet i telefon pozwala
na zdalne sterowanie temperaturą zasilania i ciepłej wody
użytkowej, przełączanie stref oraz kontrolę zużycia energii
elektrycznej.
Kompaktowa budowa

W pompie ciepła typu monoblok instalacja czynnika
chłodniczego jest w całości wbudowana w jednostkę
zewnętrzną. Takie rozwiązanie zapewnia przede wszystkim
dobrą izolację termiczną oszczędność przestrzeni oraz cichą
pracę urządzenia. Dodatkowo kompaktowa budowa zapewnia
łatwy montaż i prostą konserwację.

5 lat gwarancji
Wysokotemperaturowa
Klasa A++ dla 55 oC, A+++ dla 35 oC
Pełne sterowanie poprzez wifi
Sterowanie pogodowe
WYSOKA
Wtrysk par mokrych
JAKOŚĆ
Sprężarka Mitsubishi
Podwójna izolacja akustyczna
Sterowanie dwoma obiegami
Wbudowane grzałki
SG Ready

Posiada
zdalny moduł
serwisu

Bardzo
cicha pompa
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Pompę KAISAI Arctic
cechuje estetyczny design
oraz niezwykle cicha i
energooszczędna praca.

Pompy ciepła KAISAI Arctic uzyskały certyfikat
KEYMARK potwierdzający wysoki standard produktu
i zgodność z europejskimi normami.
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III. HEIZTECHNIK CALLA VERDE
Z myślą o ochronie środowiska

Pompy ciepła Calla Verde M są pierwszymi, na rynku
krajowym, certyfikowanymi urządzeniami z czynnikiem
chłodni- czym R452B, który został wyprodukowany na
potrzeby wysokowydajnych pomp ciepła i spełnia restrykcyjne
wymagania w dziedzinie ochrony środowiska.

Design

CALLA VERDE M jest nowoczesną, inwerterową powietrzną
pompą ciepła, która zaprojektowana została jako podstawowe
źródło ciepła dla budownictwa mieszkaniowego. Pompa ciepła
przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz
wytwarzania ciepłej wody użytkowej w zbiorniku zewnętrznym.
Układ chłodniczy wykonany z najnowocześniejszych aktualnie
dostępnych komponentów gwarantuje bardzo wysokie
sprawności. Wraz z modułami hydraulicznymi CALLA VERDE M
stanowi gotowe rozwiązanie grzewcze dla budynku!
Funkcja chłodzenia

Dodatkowo pompa ciepła CALLA VERDE M wyposażona jest
w funkcję chłodzenia, co znajduje zastosowanie w gorące lato.
Kompaktowa budowa

ATUTY POMPY
HEIZTECHNIK CALLA VERDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lata gwarancji
Wysokotemperaturowa
Hydroboks w zestawie
Klasa A++ dla 55 oC, A+++ dla 35 oC
Pełne sterowanie poprzez wifi
Sterowanie pogodowe
Najcichsza na rynku
Sterowanie dwoma obiegami
Wbudowane grzałki
SG Ready
Wyprodukowane w Polsce

PRODUKT NAGRODZONY
ZŁOTYM MEDALEM TARGÓW
INSTALACJE 2020

KLASA
PREMIUM
Marka Heiztechnik
to najwyższa jakość
i prawdopodobnie
najlepszy serwis na
rynku.

OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA

Najbardziej kompaktowa konstrukcja w ofercie
pomp ciepła Heiztechnik. Pompa posiada szafę
hydrotechniczną i zajmuje bardzo mało miejsca - tylko 0,25
mkw w kotłowni. Dodatkowo kompaktowa budowa zapewnia
łatwy montaż i prostą konserwację.

Pompa przeznaczona do ogrzewania
i chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania
CWU w zintegrowanym zasobniku.
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Wysoka
wydajność
pomp ciepła
zapewni niskie
koszty ogrzewania
Twojego domu
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MO N TA Ż

JAKIE ELEMENTY
ZAWIERA DOSTAWA?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buffor w izolacji polipropylenowej
Zasobnik w izolacji polipropylenowej
Zewnętrzne rurociągi w izolacji kauczukowej
Wewnętrzne rurociągi w izolacji kauczukowej
Zawór trójdrogowy Honeywell
Automat dopuszczający wodę Caleffi
Zawory anitfrost Caleffi
Separator powietrza Flmaco
Separator magnetyczny Flamco
Pompy obiegowe na licencji Grundfos
Zawory odcinające z nylonowym uszczelnieniem
Termomanometry kontrolne na rurociągach
Rurociągi sztywne z miedzi lub stali zaciskanej
Rurociągi CWU i wody zimnej z PEX
Fundament pod jednostkę zewnętrzną
Rozdzielnica elektryczna z zabezpieczeniami
Trasy kablowe
Odpowietrzenie, płukanie oraz uruchomienie instalacji

Jesteśmy Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym, firmy
Kaisai i Heiztechnik
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