
Artyku  promocyjny

Alpha-InnoTec oferuje kompleksowe urz -

dzenia grzewcze typu KHZ posiadaj ce 

wiele funkcji, aby zapewni  najwy szy 

komfort w Pa stwa domu. Komfortowe 

centrale bazuj  na pompach ciep a powie-

trze/woda oraz glikol/woda:

Centrale serii KHZ LW zawieraj  trzy wy-

soko cenione komponenty: pomp  ciep a po-

wietrze/woda, jednostk  do kontrolowanej 

wentylacji pomieszcze  i zasobnik c.w.u. 

o pojemno ci 275 litrów. Dzi ki temu za-

pewniaj  Pa stwu ogrzewanie, przygotowy-

wanie c.w.u oraz wentylacj  z rekuperacj .

Dost pne s  w wykonaniach o mocy grzew-

czej 6 lub 8 kW (przy A2/W35 wg EN 14511). 

Sk adaj  si  z dwóch cz ci: modu u pompy 

ciep a oraz modu u wentylacyjnego z zasob-

nikiem c.w.u., co u atwia transport i ustawie-

nie. Oba modu y mo na oddzielnie ustawi

obok siebie i dopiero na zako czenie prac 

po czy . Dodatkowo mo na wybra  miej-

sce ustawienia pompy ciep a – z lewej lub 

prawej strony modu u wentylacji, który jest 

oferowany w dwóch wariantach – z przep y-

wem powietrza 300 m3/h lub 370 m3/h (przy 

ci nieniu 100 Pa). Stopie  rekuperacji mo e

przekracza  90%. Powietrze przesy ane przez 

modu  wentylacji, w zwyk ych systemach 

wydmuchiwane na zewn trz budynku, jest 

przez nasze urz dzenie inteligentnie wyko-

rzystywane do podwy szenia temperatury 

powietrza pobieranego przez pomp  ciep a, 

co powoduje równie  podwy szenie wspó -

czynnika COP do poziomu nawet 4,3 (przy 

A2/W35 wg EN 14511)! 

Centrale serii KHZ SW(K) zawieraj  pomp

ciep a glikol/woda i dost pne s  w wykona-

niach o mocy grzewczej od 6 do 10 kW (przy 

B0/W35 wg EN 14511). Podobnie jak KHZ LW 

urz dzenia te zapewniaj  Pa stwu ogrzewa-

nie, przygotowywanie c.w.u. oraz wentylacj

z rekuperacj . Równie  sk adaj  si  z dwóch 

cz ci modu owych z jednostk  wentylacji 

w dwóch wariantach.

Centrale typu KHZ-SWK umo liwiaj  tak-

e pasywne ch odzenie poprzez systemy 

ogrzewania powierzchniowego lub instala-

cje nadmuchowe.

Komfortowe centrale obu serii s  dodatko-

wo wyposa one w energooszcz dny wentyla-

tor oraz regulator sta ego przep ywu (dzia aj -

cy jak tempomat w samochodach osobowych). 

Mo liwe jest tak e pod czenie instalacji so-

larnej do wsparcia w trybach c.w.u. oraz c.o. 

Zalet  tych pomp ciep a s  bardzo wysokie 

wspó czynniki wydajno ci COP.

Wszystkie pompy ciep a Alpha-InnoTec s

wyposa one fabrycznie w system obs ugi na 

miar  XXI wieku – regulator Luxtronik 2.0.

Nawigacja przez rozbudowane menu jest nie-

zwykle prosta: wszystkie polecenia wybie-

ra si  i zatwierdza jednym pokr t em „Turn 

& Tip”. Jedyna w swoim rodzaju, przyjazna 

dla u ytkownika nawigacja zosta a doce-

niona tak e przez specjalistów z czasopi-

sma Stiftung Warentest, którzy przyznali 

temu sterownikowi ocen  „bardzo dobr ”. Co 

wi cej, umo liwia on zdaln  obs ug  i kon-

trol  pracy pompy ciep a dzi ki us udze 

AlphaWeb. Dzi ki temu u ytkownik pom-

py ciep a, a tak e instalator, mo e spraw-

dza  i zmienia  ustawienia swojej instala-

cji grzewczej z dowolnego miejsca poprzez 

komputer lub telefon komórkowy wyposa o-

ny w dost p do internetu. Jako u ytkownik 

mo ecie Pa stwo odczyta  wszystkie dane 

(jak np. temperatur  zewn trzn ) i w razie 

konieczno ci – zmieni  ustawienia pompy 

ciep a (np. obni y  temperatur  c.o. na czas 

urlopu czy podwy szy  j  na krótko przed 

powrotem do domu). Oprócz oszcz dno ci 

macie Pa stwo dzi ki temu pewno , e in-

stalacja grzewcza w domu dzia a prawid o-

wo. Dzi ki AlphaWeb instalator cz sto mo e

usun  awari  ju  zdalnie, bez konieczno ci 

przyjazdu na instalacj . Powiadomienie o b -

dach w pracy mo na dosta  poprzez SMS, 

e-mailem lub faksem. A je eli b du nie mo -

na usun  bez wizyty na miejscu, zdalna kon-

trola cz sto pozwoli na ustalenie jego przy-

czyny i przygotowanie si  do naprawy.

Kompleksowo  i funkcjonalno
w jednym urz dzeniu Alpha-InnoTec

Przedsi biorstwo „Hydro-Tech” Konin

Siedziba g ówna

ul. Zak adowa 4d, 62-510 Konin

tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28

e-mail: hydro@hydro-tech.pl

Oddzia  Pozna

ul. Samotna 4, 61-441 Pozna

tel. 61 830 03 52, faks 61 830 21 21

e-mail: poznan@hydro-tech.pl

Oddzia  Trójmiasto

ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia

tel. 58 783 17 12, faks 58 783 17 11

e-mail: gdynia@hydro-tech.pl

www.oszczedneogrzewanie.com.pl
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