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ARTYKU  PROMOCYJNY HEWALEX 

Powietrzne pompy ciep a w ostat-
nich latach zdoby y du e zaufanie 
w ród inwestorów. Zdecydowane 

podwy szenie komfortu ogrzewania, spa-
dek kosztów inwestycyjnych i mo liwo
ch odzenia daje argument do przynajmniej 
zastanowienia si  nad zastosowaniem po-
wietrznej pompy ciep a w nowobudowa-
nym lub modernizowanym domu.

OSZCZ DNO CI 
W OGRZEWANIU
Pompy ciep a HEWALEX PCCO SPLIT  
charakteryzuj  si  jednymi z najwy szych 
wspó czynników efektywno ci COP – 
koszty ogrzewania w porównaniu do gazu 
ziemnego mog  by  ni sze nawet o 30–
50%. Minimalna temperatura pracy do 
-25°C pozwala naszej pompie ciep a by  je-

dynym urz dzeniem grzewczym w warun-
kach polskiej zimy.  

POTWIERDZONA JAKO
Jako pierwszy w Polsce HEWALEX otrzy-
ma  na powietrzn  pomp  ciep a PCCO 
SPLIT 13kW znak jako ci EHPA Q, któ-
ry potwierdza efektywno  urz dzenia. 
Dodatkowo, znak zobowi zuje nas do 
utrzymania standardów serwisu, dost p-
no ci cz ci zamiennych oraz jako ci ob-
s ugi.

SERIA KAMELEON
Na yczenie klienta jednostka zewn trzna 
mo e by  pomalowana w ka dym kolorze 
z palety RAL. Dzi ki temu kolor jednostki 
mo e by  dopasowany do koloru elewacji 
budynku lub te  mo e z ni  kontrastowa .

ZDALNE STEROWANIE 
PRZEZ EKONTROL.PL
Us uga stanowi standardowe wyposa e-
nie urz dzenia. Pozwala na zdaln  nasta-
w  parametrów, podgl d stanów pracy oraz 
odbieranie alarmów. Archiwizowane dane 
pozwalaj  wykonywa  statystyki i optyma-
lizowa  prac  pompy ciep a, by maksymal-
nie zwi kszy  wykorzystanie energii odna-
wialnej.

5-LETNIA GWARANCJA 
W STANDARDZIE
Pompy HEWALEX s  obj te 5-letni  ochro-
n  gwarancyjn , co znacz co odbiega od 

warunków oferowanych przez innych pro-
ducentów. Daje to gwarancj  dla klienta, e
urz dzenie przez d ugi czas b dzie ogrze-
wa o jego dom w najta szy sposób.

KOMPONENTY UZNANYCH 
PRODUCENTÓW
Pompy ciep a PCCO SPLIT 13kW s  pro-
dukowane w oparciu o komponenty uzna-
nych producentów takich jak Panasonic, 
Wilo, SWEP, Weidmüller, czy Carel. 
Staranny monta  i testy pracy prowadzo-
ne s  w naszym zak adzie produkcyjnym. 
System EKONTROL dla zdalnego nadzo-
ru pracy pompy ciep a przez Internet, daje 
wykonawcy oraz u ytkownikowi mo li-
wo  wsparcia technicznego ze strony fir-
my Hewalex podczas uruchomienia i eks-
ploatacji urz dzenia. 

Pompa ciep a do ogrzewania i ch odzenia 
- najlepsza jako  w najlepszej cenie

Kolektory s oneczne – Pompy ciep a
infolinia 801 000 810

www.hewalex.pl
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