
GDZIE SIÊ STOSUJE?
Do ogrzewania pomieszczeñ, przygotowywania ciep³ej wody
u¿ytkowej oraz klimatyzacji domów mieszkalnych, maga-
zynów, pawilonów, budynków u¿ytecznoœci publicznej; do
odzysku ciep³a w procesach przemys³owych lub w systemach
ch³odniczo-grzewczych.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
n pompy ciep³a HIBERNATUS pobieraj¹ ciep³o z gruntu

(kolektor poziomy lub pionowy), z wody (ze studni,
oczyszczalni œcieków itp.)

n wyposa¿one s¹ w dwa stopnie wymiany ciep³a, pracuj¹ce
niezale¿nie – tzw. dwu- i trójmedialna pompa ciep³a, tem-
peratura wody po I stopniu do +60°C, po II stopniu do
+88°C

n mo¿liwoœæ zastosowania w przemyœle w skojarzonych sys-
temach ch³odniczo-grzewczych

n mo¿liwoœæ wykorzystania pomp do klimatyzacji
n mo¿liwoœæ stosowania pomp ciep³a w uk³adach monowa-

lentnych tzn. bez dodatkowych Ÿróde³ ciep³a

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje: woda/woda, glikol/woda
Funkcje: ogrzewanie i ch³odzenie
Moc [kW]:

n grzewcza: 8,7-161 (woda/woda, 10/35°C); 6,1-111
(glikol/woda, 0/35°C)

n ch³odnicza: 7,8-131 (woda/woda, 10/35°C); 5-82
(glikol/woda, 0/35°C)

Maks. temperatura wody zasilaj¹cej instalacjê c.o.

i c.w.u. [°C]: +55
Maks. wspó³czynnik wydajnoœci cieplnej COP:

3,8-5,1 (woda/woda), 3,1-3,6 (glikol/woda)
Czynnik ch³odniczy: R407C
Zasilanie [V]: 400

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Gwarancja: 3 lata (pod warunkiem odbioru i uruchomienia
instalacji przez autoryzowany serwis)
Aprobaty i Certyfikaty: Aprobaty Techniczne (AT/2004-17-
024-027) na ca³y typoszereg pomp ciep³a wydane przez COCH
– Kraków, Uprawnienia UDT (UC-02-26-W/1-02) do
wytwarzania sta³ych zbiorników ciœnieniowych
Us³ugi: projektowanie, monta¿, uruchomienia, serwis,
doradztwo techniczne, realizacja nietypowych zamówieñ,
pomoc w uzyskiwaniu tanich kredytów ekologicznych przy
wspó³pracy z BOŒ

Pozosta³a oferta: wodne grzejniki listwowe i tunelowe, wenty-
latorowe wymienniki ciep³a, izolowane zbiorniki o pojemnoœci
do 2000 dm3 na ciep³¹ wodê, sprzêg³a ciep³a 
NAGRODY: I Nagroda WIOSNA '97 Kraków, Z³oty Medal
POLAGRA '97, G³ówna Nagroda Targów Budownictwa OLSZTYN
'98, nominacja w IX i X Edycji Konkursu TERAZ POLSKA
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Przedstawiciel hhandlowy:

HIBERNATUS 2 s.c.

05-850 Strzyku³y k.O¿arowa Maz.

tel. 022 424 71 61, faks 022 499 71 79

www.hibernatus.pl, e-mail: hiber@hibernatus.pl

S.J. HIBERNATUS Skupiñski Jan
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