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Ogrzewanie oraz ch odzenie na bazie 
pompy ciep a oraz mat kapilarnych

Wy czny dystrybutor w Polsce mat kapilarnych 

BEKA oraz pomp ciep a Waterkotte

HENNLICH Sp. z o.o.

Wilsona 24A 

44-190 Knurów

tel. 32 42 06 700, faks 32 42 06 708

www.hennlich.pl

Zadzwo  i zapytaj naszego doradc  o szczegó y.

System grzewczy na bazie pompy ciep a to naj-

bardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób 

ogrzewania i ch odzenia  budynku. Sam za-

kup pompy ciep a jest pierwszy krokiem w in-

stalacji, nast pnym jest monta  odpowiedniego 

systemu, który równomiernie rozprowadzi cie-

p o lub czynnik ch odz cy po pomieszczeniu. 

Rozwi zania s  trzy: grzejniki, rurki „PEX” 

w pod odze albo zastosowanie mat kapilarnych. 

Warto wi c po wi ci  odrobin  czasu i zapozna

si  z mo liwo ci  zastosowania pomp ciep a

Waterkotte wraz z matami kapilarnymi firmy 

Beka, aby w przysz o ci nasz dom by  komfor-

towy oraz tani w utrzymaniu.

Pierwsze koszty inwestycyjne zwi zane z za-

kupem systemu z pomp  ciep a oraz matami 

kapilarnymi mog  wielu przerazi , lecz pó -

niejsze koszty ogrzewania domu oraz wody 

u ytkowej s  znacznie mniejsze od tradycyj-

nego ogrzewania olejowego czy gazowego. 

Pompa ciep a Waterkotte nie wymaga przy-

cza gazu, opa u czy dodatkowego zbiorni-

ka na olej.  Wykorzystuje odnawialne ród a

energii (ciep o z wody, gruntu i powietrza) 

oraz nie emituje spalin do atmosfery.  Pompy 

ciep a Waterkotte mo na zainstalowa  w ka -

dym pomieszczeniu, a wygl dem oraz pozio-

mem ha asu pracy nie przewy sza inne trady-

cyjne sprz ty gospodarstwa domowego. Dobór 

pomp Waterkotte mo na dostosowa  dla ka -

dego rodzaju, wielko ci i przeznaczenia bu-

dynku. System mat kapilarnych Beka wraz 

z pomp  ciep a Waterkotte jest najbardziej wy-

dajnym oraz najmniej awaryjnym systemem 

grzewczo-ch odz cym, odpornym ca kowicie 

na korozj  oraz zapowietrzenie.

Na co warto zwróci  uwag ?

Uniwersalno : ogrzewanie/ch odzenie 

domków jednorodzinnych oraz du ych bu-

dynków przemys owych.  

Koszty monta u: pocz tkowy koszt monta u

mat jest wi kszy, za  eksploatacja jest o 30% 

mniejsza w porównaniu z tradycyjn  pod o-

gówk  i 55% mniejsza w porównaniu z grzej-

nikami.

Bezpiecze stwo u ytkowania: brak spalin, 

brak atwopalnych mediów.

Bezobs ugowo : pompa ciep a nie wyma-

ga (poza energi  elektryczn ) dostarczania pa-

liwa, a ca o  pracy kontrolowana jest przez 

wbudowany sterownik.

Czas nagrzania: tradycyjna pod ogówka 

oko o 3 godzin, natomiast maty kapilarne 

do 15 minut.

Przestrze  w domu: maty kapilarne mo na 

zamontowa  w pod odze, w cianie oraz w su-

ficie, wi c nie potrzeba dodatkowych kalory-

ferów, grzejników na cianach, które zajmuj

przestrze .

Mata kapilarna Beka jest prawie tym samym 

co ogrzewanie pod ogowe na zasadzie rur 

„PEX”, lecz maty kapilarnej Beka wykonane 

s  z tworzywa sztucznego, a nape nione wod

grzewcz  lub ch odz c  s  lekkie (ok. 650g/m2), 

przez co mog  by  zamontowane np. w sufi-

cie lub cianach.

Podczas niepo danego uszkodzenia nie jest 

wymagane usuni cie ca ej maty kapilarnej, 

jedynie od cza si  z obiegu tylko jeden ele-

ment  (o szeroko ci ok. 3 cm). Przy tradycyj-

nych rurkach miedzianych czas nagrzania 

pomieszczenia mo e wynosi  do 3 godzin, 

a przy matach kapilarnych Beka wynosi to 

15–20 minut.

Podczas monta u sufitowego lub na cianach 

maty kapilarne Beka mo na ukry  w cienkiej 

warstwie tynku (maks. 1,5 cm) lub pod p yt

kartonowo-gipsow .  Dzi ki temu czas reakcji 

ogrzewanie od momentu za czenia jest bar-

dzo szybki.  Za pomoc  systemu pompy ciep a

wraz z matami kapilarnymi mo na równie

w gor ce dni efektywnie ch odzi  pomiesz-

czenia. Kupuj c pompy ciep a Waterkotte oraz 

maty kapilarne Beka otrzymuj  Pa stwo kom-

pleksowy system grzej cy w zimie oraz ch o-

dz cy w lecie.

Rozwi zania grzewczo-ch odz ce w jednym 

miejscu: pompy ciep a, maty kapilarne oraz 

rozdzielacze do wody i c.o., dopasowane 

do indywidualnych potrzeb

Przyk ad monta u mat kapilarnych Beka na suficie. 

Dwa efektywne systemy w jednym: zim  ogrzewanie, 

latem ch odzenie

Do przykrycia mat kapilarnych wystarczy beton 

o grubo ci 1 cm, za  rurki „PEX” (tradycyjna 

pod ogówka) zalewa si  betonem o grubo ci 8 cm. 

Maty mo na stosowa  bezpo rednio pod p ytk

pod ogow
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