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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Pompy ciep a powietrze/woda 
do c.w.u.
WWK 220/300 electronic to nowoczesne, kom-
paktowe pompy ciep a do ogrzewania wody 
u ytkowej. S  dost pne w atrakcyjnej obudo-
wie oraz w dwóch wielko ciach zbiorników: 
220 i 300 litrów. Te wysokowydajne urz dze-
nia posiadaj  stalowy zbiornik ze specjaln
emali  wewn trz, dodatkowo zabezpieczony 
ca kowicie bezobs ugow , tytanow  anod
ochronn . Nowa jednostka steruj ca z wy wie-
tlaczem LCD oferuje wysoki komfort pracy. 
Informacje mog  by  wywo ywane bezpo red-
nio, np. aktualnie dost pna ilo  podmiesza-
nej wody przy 40°C. Maksymalna tempera-
tura ciep ej wody u ytkowej w trybie pracy 
pompy ciep a wynosi a  65°C! Te niewielkie 
urz dzenia przeznaczone s  do zasilania kilku 
punktów poboru wody. Posiadaj  niezb dne 
zabezpieczenia oraz dodatkow  grza k  elek-
tryczn  o mocy 1,5 kW do szybkiego/komfor-
towego lub awaryjnego dogrzewania wody. 
Pompy ciep a serii WWK 220/300 electronic s
przystosowane do wspó pracy z instalacj  fo-
towoltaiczn  oraz umo liwiaj  podgrzewanie 
wody u ytkowej w ta szej taryfie energetycz-
nej. Urz dzenia zdoby y presti ow  nagrod
X Awards „Najlepszy produkt roku 2013”
w kategorii „Ogrzewanie i klimatyzacja”.

Pompy ciep a solanka/woda
WPC 04-13 Cool to seria nowoczesnych, kom-
paktowych pomp ciep a z wbudowanym za-
sobnikiem ciep ej wody u ytkowej o pojemno-
ci od 162 do 175 litrów. Urz dzenia wietnie 

nadaj  si  do monta u w ma ych, ciasnych 
pomieszczeniach. Zajmuj  powierzchni  we-
wn trz budynku tylko 0,42 m2. Zastosowanie 
i optymalny dobór najlepszych materia ów/
komponentów oraz najnowocze niejsza tech-
nologia produkcji pozwoli y na uzyskanie 
najwy szych wspó czynników efektywno ci 
energetycznej na rynku COP = 5,0! Pompa 
przystosowana jest do pracy w systemach 
ogrzewania pod ogowego, grzejnikowego oraz 
ciep ej wody u ytkowej. Nowa konstrukcja 
pompy ciep a umo liwia oddzielenie uk adu
ch odniczego (górna cz ) od uk adu zasob-
nika (dolna cz ), co pozwala na zoptymali-
zowanie i u atwienie transportu pompy cie-
p a do miejsca docelowego monta u. Zasobnik 
grzany jest w uk adzie bezpo rednim poprzez 
wbudowan  wewn trz w ownic , co znacz-
nie skraca czas grzania oraz zwi ksza komfort 
u ytkowania. Urz dzenie wyposa one jest 
fabrycznie w elementy zabezpieczaj ce oraz 
w ogranicznik pr du rozruchowego. W pom-
pach ciep a serii WPC...cool dodatkowo wbu-
dowany jest wymiennik p ytowy ch odzenia 
pasywnego oraz zawór 3-drogowy do prze -
czania mi dzy ogrzewaniem a ch odzeniem.

WPF 04-16 Cool to druga z serii wysokoefek-
tywych pomp ciep a do instalacji wewn trz 
budynku, charakteryzuj ca si  najwy szym 
wspó czynnikiem efektywno ci energetycznej 

na rynku COP=5,0! Jest pot nym dostawc
energii u ytkowej potrzebnej do ogrzania bu-
dynku i wody u ytkowej. Przystosowana do 
pracy w systemach ogrzewania pod ogowego, 
grzejnikowego oraz ciep ej wody u ytkowej. 
Wyposa ona fabrycznie w elementy zabezpie-
czaj ce oraz ogranicznik pr du rozruchowe-
go. W wyposa eniu standardowym (zabudo-
wane w urz dzeniu) s  równie : elektroniczna 
pompa obiegowa dolnego i górnego ród a, 
3-drogowy zawór prze czaj cy c.o./c.w.u., 
2 naczynia wzbiorcze solanki i systemu grzew-
czego o pojemno ci 24 litrów ka de, komplet-
na grupa bezpiecze stwa, blok izolowanych 
przy czy elastycznych. Pompa ciep a posia-
da fabrycznie wbudowane elektryczne ogrze-
wanie dodatkowe/awaryjne (DHC) 3-stopnio-
w  grza k  elektryczn  o mocy 2,9/5,8/8,8 kW. 
Wersja WPF...cool z wbudowanym dodatko-
wym wymiennikiem p ytowym i zaworem 
prze czaj cym do automatycznego pasyw-
nego ch odzenia. 
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