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Firma Euronom-Partners Sp. z o.o. jako

przedstawiciel szwedzkiej firmy

Euronom AB oferuje na rynku polskim

kompletny system grzewczy wykorzystuj -

cy energi  odnawialn  – system ExoFlex.

Sercem ca ego systemu jest zbiornik wody

(ExoTank) o standardowej pojemno ci 500

l, zabezpieczony przed szkodliwym dzia a-

niem bakterii Legionella i wyposa ony

w niezwykle wydajne miedziane o ebrowa-

ne w ownice c.w.u. oraz kolektorów s o-

necznych. Zasilanie zbiornika w ciep o mo-

e zapewni  zarówno powietrzna (ExoAir)

lub gruntowa (ExoTic) pompa ciep a, jak

i kolektory s oneczne (ExoSol), czy nawet

dodatkowe, tradycyjne ród a ciep a. Ka dy

etap pracy zbiornika i urz dze  zewn trz-

nych jest kontrolowany i sterowany przez

elektroniczny system steruj cy (ExoTrol).

System ExoFlex jest tak skonstruowany, e

w ka dym momencie pracy wykorzystuje

w pierwszej kolejno ci ciep o z najta szego

ród a ciep a (kolektory s oneczne, pompa

ciep a), a dopiero przy zwi kszonym zapo-

trzebowaniu budynku na ciep o korzysta ze

róde  dro szych (kominek z p aszczem

wodnym, piec na pelety, gaz ziemny, olej

opa owy czy grza ki elektryczne standardo-

wo zamontowane w zbiorniku ExoTank).

Podczas Mi dzynarodowych Targów Po-

zna skich Instalacje 2006 firma Euronom

zaprezentowa a dwie wiatowe nowo ci, nie

tylko podziwiane przez odwiedzaj cych ale

tak e docenione przez komisj  konkursow

targów: powietrzn  pomp  ciep a ExoAir

Polaris (nominacja do Z otego Medalu)

oraz pró niowy kolektor s oneczny ExoSol

EU21 (Z oty Medal).

POWIETRZNA POMPA
CIEP A EXOAIR
W WERSJI „POLARIS”
Pompa generuje ciep o przy temp. powie-

trza do -25°C  i jednocze nie podgrzewa

wod  do temp. +60°C. Poni ej temp.

-25°C dalsze funkcjonowanie ogrzewania

budynku i c.w.u. zapewniaj  dwie wy-

mienne grza ki elektryczne o mocy od

6 do 12 kW standardowo zainstalowane

w zbiorniku ExoTank.

Pompa ciep a ExoAir Polaris typu powie-

trze/woda jest bardzo atwa w monta u,

prosta w eksploatacji i nie wymaga adnej

ingerencji w teren dzia ki. Jej trwa o

ocenia si  na 30 lat. Niespotykana jako

konstrukcji pomp ExoAir jest rezultatem

d ugoletnich bada  i do wiadcze

w skandynawskim klimacie (pierwsze

pompy powietrzne firma Euronom AB

wyprodukowa a ju  w roku 1977). ExoAir

Polaris to pompy ciep a nowej generacji

– dzi ki zastosowaniu systemu ExoNo-

mizer,  dwustopniowej spr arki spiral-

nej firmy Copland oraz ekologicznego

czynnika ch odniczego R404A osi gaj

wspó czynnik efektywno ci energetycz-

nej (COP) o 20% wy szy w porównaniu

z innymi pompami ciep a produkowa-

nymi obecnie, co przedstawia tabela po-

ni ej.

PRÓ NIOWY KOLEKTOR
S ONECZNY EXOSOL
OPC 15 EDITION „EU21”
Pierwszy hybrydowy pró niowy kolektor

rurowy, który pobiera energi  s oneczn ,

wytwarzaj c jednocze nie energi  ciepln

i elektryczn . Konstrukcja solaru jest

wspólnym projektem wiod cych firm eu-

ropejskich (szwajcarskich i szwedzkich)

z bran y kolektorów s onecznych. Inno-

wacyjno  rozwi zania EXOSOL EU21

polega na tym, e kolektor oprócz wytwa-

rzania energii cieplnej dodatkowo produ-

kuje  energi  elektryczn wykorzystywa-

n  do zasilania grupy pomp cyrkulacyj-

nych i przesy ania energii cieplnej do

zbiornika ExoTank, gdzie podgrzewa

c.w.u. i wspomaga ogrzewanie budynku.

Trójrurowy system Tichelmana odpowia-

da za równomierny pobór i przesy  ener-

gii cieplnej. Solar jest ca kowicie samo-

wystarczalny, nie potrzebuje dodatkowe-

go regulatora i mo na go zastosowa  na-

wet tam, gdzie nie ma zasilania w energi

elektryczn .

Aby uzyska  dok adn  ofert  techniczn ,

cenow  i kredytow  zapraszamy do wy-

pe nienia formularza ofertowego na na-

szej stronie internetowej.
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Poj cie „energia odnawialna” to ju  w naszym kraju nie jest okre lenie

typu „kamie  filozoficzny”. Nie trzeba ju  nikogo specjalnie 

przekonywa , e pompy ciep a czy kolektory s oneczne to 

najnowocze niejsze systemy grzewcze i ród o najta szego ciep a.

Ciep o
z powietrza i s o ca

PREZENTACJA

Temperatura zasilania 35°C

Model ExoAir PPolaris 116

Temp. zewn trzna °C -25 -10 0 10 20

Wsp. efektywno ci COP 2,9 3,3 3,8 4,2 4,5
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