
BUDUJEMY DOM 3/2009196

Prezentacja firmowa

Pompy ciep a CK NEURATHERM
Nie potrzeba du o miejsca na dzia ce aby zastosowa

system o najwy szej sprawno ci – propanow  pomp

ciep a CK NEURATHERM z kolektorem poziomym 

z technologi  bezpo redniego odparowania. 

Propanowe pompy ciep a CK 

NEURATHERM tworz  nowy 

standard w dziedzinie ogrze-

wania bazuj cego na pozy-

skiwaniu ciep a z gruntu lub  

wody gruntowej. Ich nowocze-

sna konstrukcja pozwalaj ca

na monta  poza ogrzewanym 

budynkiem, eliminuje po-

mieszczenie spe niaj ce rol

kot owni.

Nowatorska technologia pomp 

charakteryzuje si  zastoso-

waniem medium roboczego 

jakim jest gaz propan R290,  

czynnik ch odniczy o jed-

nym z najni szych Globalnych 

Wspó czynników Ocieplenia. 

Pozwala to zaliczy  pompy CK 

NEURATHERM  do najbar-

dziej ekologicznych oraz ener-

gooszcz dnych urz dze

w swojej kategorii.

Oferta pomp ciep a CK 

NEURTHERM  obejmuje urz -

dzenia serii CK KOMFORT 

i CK EUROPA o mocy ciepl-

nej od 6 do 30 kW. Oferowane 

pompy mog  wspó pracowa

z dolnym ród em w postaci 

kolektora poziomego z bezpo-

rednim odparowaniem, kolek-

tora pionowego lub mog  czer-

pa  ciep o z wody. 

Typoszereg pomp Pro D

– kolektor poziomy z bez-

po rednim odparowaniem. 

Bezpo rednie odparowanie eli-

minuje konieczno  zastosowa-

nia  wymiennika ciep a

– parownika oraz pompy obie-

gowej dla dolnego ród a cie-

p a. Ma to ogromny wp yw na 

podniesienie sprawno ci pom-

py ciep a, a co za tym idzie ob-
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ni enie kosztów eksploatacji. U o enie i zasy-

panie kolektora dla budynku o powierzchni 

grzewczej ok. 150 m² mo e zaj  zaledwie jeden 

dzie ! Miejsce, w którym wykonano dolne ró-

d o ciep a mo na przeznaczy  na trawnik, ogró-

dek warzywny, kwiatowy, plac zabaw dla dzie-

ci, miejsce na grilla, cie ki, chodnik, itp. Nad 

kolektorem dopuszcza si  tak e nasadzenia 

ogrodowe w postaci krzewów, iglaków, drzewek 

owocowych, itp. Powierzchnia dzia ki jak  na-

le y przeznaczy  na u o enie kolektora pozio-

mego jest zaledwie 1,3 do 2 razy wi ksza od po-

wierzchni grzewczej budynku!

Dla kolektora gruntowego niezawodna pra-

ca przewidziana jest na wiele dziesi tków lat, 

a okres gwarancji na kolektor poziomy wy-

nosi 30 lat. Jest to najsprawniejsze  rozwi -

zanie  z kolektorem gruntowym dost pne na 

rynku. Najwy sza sprawno  pomp z kolek-

torem z bezpo rednim odparowaniem zosta a

potwierdzona przez wieloletnie badania pro-

wadzone w Austrii i Niemczech. 

Typoszereg pomp Pro S – (kolektor pionowy). 

Przy pomocy sond geotermalnych pozwa-

la pozyska  ciep o na ma ych dzia kach do 

ogrzewania budynków mieszkalnych. System 

ten do osadzenia sond geotermalnych wyma-

ga wykonania odwiertów na g boko  nawet 

150 m. Koszty inwestycyjne tego systemu s

wy sze ni  systemu z bezpo rednim odparo-

waniem, dlatego stosowany jest na dzia kach 

których powierzchnie s  za ma e na u o enie 

kolektora poziomego.

Typoszereg Pro W – pozwala na odzyski-

wanie energii cieplnej zawartej w wodzie. 

Zastosowanie tego rozwi zania wymaga do-

st pu do wody o sta ym przep ywie i odpo-

wiednich parametrach (ma a agresywno  ko-

rozyjna i niska zawarto  zwi zków elaza). 

Pro S – kolektor pionowy

Pro W – woda gruntowa

Pro D – kolektor poziomy


