
BUDUJEMY DOM 4/2015186

Artyku  promocyjny

Niezawodna konstrukcja i trwa e podzespo y
Nowa pompa ciep a firmy KOSPEL mo e by
pod czona do dowolnego zasobnika c.w.u. 
zarówno w nowej, jak i w modernizowanej 
instalacji. W pompie zastosowano skraplacz 
wspó osiowy, co umo liwia bezpo rednie 
podgrzewanie wody u ytkowej z maksymal-
n  sprawno ci . Pompa produkowana jest 
ze szczególn  dba o ci  o jako  wykonania 
i niezawodno  zastosowanych podzespo-
ów. Wyposa ona jest w spr ark  rotacyj-

n  Hitachi, podwójny parownik o du ej po-
wierzchni wymiany oraz elektroniczny zawór 
rozpr ny. Podczas u ytkowania pompy istot-
ny jest poziom ha asu, dlatego w pompie HPI-4 
zamontowano cichobie ny wentylator i odpo-
wiednio uszczelniono obudow . Wa nym ele-
mentem jest równie  zabezpieczenie parow-
nika filtrem powietrza, który chroni go przed 
zanieczyszczeniami. Wyd u a to dodatkowo 
ywotno  uk adu i podnosi sprawno  pod-

czas wieloletniej eksploatacji.

Du a moc – szybki czas ogrzewania wody
Pompa HPI-4 charakteryzuje si  ponadprzeci t-
nymi w a ciwo ciami grzewczymi. Dzi ki du-
ej mocy grzewczej osi gaj cej 4 kW oraz wyso-

kiemu wspó czynnikowi COP 3,8 (A20 / W45) 
w sposób oszcz dny podgrzewa wod  w czasie 
nawet o 30–50% krótszym od wi kszo ci tego 
typu urz dze  dost pnych na rynku. Pompa 
umo liwia bardzo szybkie przygotowanie gor -
cej wody w gospodarstwie domowym – orien-
tacyjny czas podgrzewania 200 litrów wody 
od 15°C do 45°C przy temperaturze powietrza 
na poziomie 20°C wynosi tylko 2 godziny! 
Doskonale nadaje si  równie  do stosowania 
w pensjonatach, hotelach czy restauracjach, 

gdzie potrzebne s  znacznie wi ksze ilo ci go-
r cej wody – przyk adowo zasobnik o pojemno-
ci 400 l zostanie nagrzany ju  w ok. 4 godziny.

Inteligentne sterowanie
Pompa jest fabrycznie gotowa do pracy bez ko-
nieczno ci dokonywania dodatkowych usta-
wie . Elektroniczny uk ad sterowania mierzy 
konieczne parametry i optymalnie reguluje pra-
c  spr arki i zaworu rozpr nego. U ytkownik 
ma mo liwo  ustawienia najistotniejszych 
parametrów: temperatury wody w zasobni-
ku (zakres regulacji mie ci si  w przedziale 
20–55°C, optymalna nastawa fabryczna wy-
nosi 55°C) oraz minimalnej temperatury po-
wietrza, przy której dzia a pompa (zakres regu-
lacji mie ci si  w przedziale 5–15°C, nastawa 
fabryczna wynosi 5°C). Do pompy mo na pod-

czy  dodatkowy programator czasowy, ma 
ona równie  mo liwo  za czania urz dze-
nia podrz dnego (np. grza ki).

Warto tak e wspomnie , e pompa ciep a
ogrzewaj c wod  jednocze nie ch odzi i osu-
sza powietrze w pomieszczeniach, w których 
znajduje si  wlot i wylot powietrza. Dzi ki temu 
mo e spe nia  funkcj  klimatyzacji.

Nowa pompa ciep a do podgrzewania c.w.u.

KOSPEL HPI-4

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 94 346 04 32
infolinia 801 011 225

faks 94 346 33 70
e-mail: info@kospel.pl

www.kospel.pl

Firma KOSPEL od 25 lat specjalizuje si  w produkcji 
podgrzewaczy wody. Jest jednym z najwi kszych eu-
ropejskich producentów elektrycznych podgrzewaczy 
przep ywowych, pojemno ciowych, wymienników c.w.u., 
kolektorów s onecznych oraz elektrycznych kot ów c.o. 
W listopadzie 2014 roku uruchomi a produkcj  pomp 
ciep a. Pierwszym modelem jest pompa do podgrzewania 
wody u ytkowej HPI-4.
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