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Artyku  promocyjny

200 litrów gor cej wody za 2 z ote!
Przedstawiamy pomp  ciep a THERMOVAL®

do przygotowania c.w.u. Urz dzenie sk ada si

z jednostki zewn trznej o mocy 6 kW, dwustuli-

trowego zbiornika ze stali nierdzewnej z wmon-

towan  grza k  2 kW i programatora. W komple-

cie: uchwyty monta owe i rury po czeniowe. 

Jednostk  zewn trzn  instalujemy na elewacji 

budynku, na balkonie, na dachu, tarasie itp. 

i czymy ze zbiornikiem. Pompie ciep a

THERMOVAL® trzeba dostarczy  1480 W (zasi-

lanie spr arki, silnika wentylatora itd.) i za t

ilo  energii p aci u ytkownik, otrzymuj c w za-

mian 6 kW mocy podgrzewaj cej wod  (wspó -

czynnik COP = 4,05). Energi  do podgrzewania 

wody pompa ciep a pobiera z powietrza. 

Wydajno  pompy obni a si  jednak wraz ze 

wzrostem ró nicy temperatury pomi dzy ró-

d em ciep a a odbiornikiem ciep a. Najwy sz

wydajno , a tym samym najwi ksze oszcz dno-

ci w kosztach przygotowania ciep ej wody, pom-

pa ciep a osi ga w okresie wiosna – jesie . Pompa 

jest tak skonstruowana, e dzia a równie  w wa-

runkach zimowych. W tym okresie czas przygo-

towania ciep ej wody wyd u y si , gdy  ni sza

b dzie nie tylko temperatura powietrza, ale i tem-

peratura wody zasilaj cej sie  hydrauliczn .

Zainstalowan  w zbiorniku elektryczn  grza k

w czamy, gdy czas przygotowania ciep ej wody 

jest zbyt d ugi.

Pompy ciep a THERMOVAL®, zakupione 

i zainstalowane w ró nych regionach kraju, po-

my lnie przesz y trudne okresy zimowe, w tym 

ostatniej zimy, gdy temperatury spad y do -25ºC, 

codziennie dostarczaj c ciep  wod  odbiorcom. 

Na przestrzeni roku koszt przygotowania 200 l 

wody o temp. 55ºC wyniós  od 85 gr (temp. po-

wietrza ok. 25ºC) do 3,05 z  (temp. powietrza 

-13ºC), a czas odpowiednio: od 54 min do 

5 godz. i 10 min. W temperaturze powietrza 

-20ºC , koszt wzrós  do 4,70 z , ale czas skróci

si  do 3 godz. i 35 min. bo pomog a grza ka 

w zbiorniku.

Tak ekonomiczne wyniki osi gni te zosta y

dzi ki wysokiej mocy grzewczej pompy 

THERMOVAL® (dopasowanej do warunków kli-

matycznych Polski)! Paradoks? Przeciwnie – pom-

py ciep a do c.w.u. oferowane przez konkurencj

nie s  w stanie pracowa  w temperaturach ujem-

nych bez wspomagania grza ki, a ich COP jest 

ni szy. Kupuj cy „s ab ” pomp  ciep a, przez 

znaczn  cz  roku, de facto nie korzysta z niej, 

p ac c dro ej za ciep  wod .

Równie  konstrukcja pompy ciep a THER-

MOVAL® do monta u zewn trznego daje szersze 

mo liwo ci zastosowa , ni  w przypadku pomp 

kompaktowych do instalacji wewn trz budynku 

i zasilanych powietrzem z pomieszcze , dla 

których dolna temperatura pracy jest zawsze 

dodatnia. Je li za  rozpatrujemy pomp  ciep a

instalowan  wewn trz i czerpi c  powietrze 

specjalnym kana em wyprowadzonym poza bu-

dynek, to musimy uwzgl dni  koszty wykonania 

czerpni i wyrzutni powietrza i zwi zane z tymi 

instalacjami niedogodno ci.

Reasumuj c – pompa ciep a

THERMOVAL® do przygotowania 

c.w.u. jest urz dzeniem ca orocz-

nym, kompletnym oraz oszcz dnym

i stanowi idealne rozwi zanie dla 

kilkuosobowych rodzin i niewiel-

kich firm.

Dane techniczne pompy ciep a

THERMOVAL® KRS X 6,0

wersja pompy: powietrze – woda   

napi cie zasilania: ~ 230 V +/-15% 

50/60 Hz

moc spr arki (w procesie grzania): 

1480 W

wspó czynnik wydajno ci pompy 

ciep a (temp. powietrza +15ºC): 

COP = 4,05

poziom g o no ci jednostki 

zewn trznej: 57 dB

maksymalny pobór pr du: 20 A 

(z grza k )

wymiary jednostki zewn trznej 

(d ugo  – wysoko  – g boko ): 

910 mm × 608 mm × 345 mm

ci ar jednostki zewn trznej:

48 kg

maksymalna temperatura ciep ej 

wody w zbiorniku (0°C): +55°C    

pojemno  zbiornika wody: 200 l

wymiary zbiornika:

1290 mm × 555 mm 

przep yw wody w ci gu godziny:

0,13 m3/h    

maksymalna d ugo  instalacji ru-

rowej z czynnikiem roboczym: 8 m

maksymalna ró nica wysoko ci

(jednostka zewn trzna – zbiornik):

5 m

rednica przy czy dla rur z wod

(w zbiorniku): 1 cal (25 mm)

w zbiorniku jest zainstalowana elek-

tryczna grza ka o mocy 2 kW

THERMOVAL POLSKA

ul. Fosa 33, 02-768 Warszawa

tel. 22 853 27 27

www.thermoval.pl


