
BUDUJEMY DOM 3/2014 51

Artyku  promocyjny

Dynamiczny rozwój technologii stosowanych 

w budownictwie wp ywa na wy sze standar-

dy energooszcz dno ci w nowopowstaj cych 

budynkach. Jeszcze kilkana cie lat temu nor-

ma zu ycia ciep a oscylowa a na poziomie 

200 kWh/m2, za  obecny standard to poziom 

poni ej 100 kWh/m2, nie wspominaj c ju  o bu-

downictwie energooszcz dnym gdzie zu ycie 

wynosi zazwyczaj czterokrotnie mniej, bo ok. 

50 kWh/m2.

To wszystko wp ywa tak e na estetyk  sa-

mego budynku. Kojarzone dotychczas z brud-

nym i zapylonym pomieszczeniem kot ownie,

przechodz  powoli do przesz o ci. Dobór 

nowoczesnego kot a o odpowiedniej mocy 

grzewczej, zbiornik wody oraz pompy obiego-

we, zajmuj  zaledwie kilkana cie m2.

W tym miejscu mo na postawi  zatem pyta-

nie, jakie z obecnie dost pnych na rynku roz-

wi za , jest najlepsze?

Statystycznie najwi ksz  popularno ci  cie-

sz  si  wci  kot y na tzw. ekogroszek, pole-

cane przez producentów jako tanie ród o cie-

p a, jednak rado  z oszcz dno ci, skutecznie 

gasz  prace zwi zane z uzupe nianiem paliwa 

oraz niezb dnym czyszczeniem urz dzania. 

Lepszym rozwi zaniem jest kocio  gazowy, 

jednak bezobs ugowo  nie jest wystarczaj c

rekompensat  za bardzo wysokie koszty u yt-

kowania. W mniejszych budynkach mo na

zastosowa  systemy kominkowe. Tanie roz-

wi zanie po czone z niezwyk  atmosfer

prawdziwego domowego ogniska. Có , jednak 

i w tym przypadku nale y mie  na uwadze 

konieczno  magazynowania odpowiedniego 

zapasu drewna, o wiosennym obowi zku od-

wie ania cian nie wspominaj c.

Czy istnieje wi c jakiekolwiek rozwi zanie 

idealne, które po czy bezobs ugowo , niskie 

koszty eksploatacji oraz czysto  w u ytko-

waniu?

Tak. To pompa ciep a typu powietrze-woda. 

W tym miejscu nale y zaznaczy , e na ryn-

ku znale  mo na równie  pompy pozyskuj -

ce energi  z ziemi czyli tzw. pompy typu woda 

– woda lub solanka – woda, jednak te rozwi -

zania s  na tyle drogie, e okres sp aty prze-

wy sza ich ywotno . Oczywi cie, nie na-

le y odnosi  do pomp ciep a typu powietrze 

woda niewiadomego pochodzenia, a jedynie 

do produktów zbudowanych z podzespo ów 

renomowanych producentów. Takim rozwi -

zaniem niew tpliwie jest pompa ciep a ofero-

wana przez firm  Sunex, producenta posiadaj -

cego kilkunastoletnie do wiadczenie w bran y

grzewczej opartej o odnawialne ród a energii.

NEXUS – innowacyjne 
rozwi zanie dla budownictwa 
jednorodzinnego
NEXUS to nowoczesne pompy ciep a typu po-

wietrze – woda zaprojektowane jako ekono-

miczne i g ówne ród o ciep a w budynkach 

po o onych nawet w skrajnie niekorzystnych 

warunkach klimatycznych – pracuj  nawet 

w temperaturach -20ºC. Ich wysok  jako

gwarantuj  innowacyjne rozwi zania zrealizo-

wane w oparciu o podzespo y renomowanych 

wiatowych producentów takich jak Copeland 

czy Siemens. 

Urz dzenia wykonane s  w wersji kompak-

towej, co oznacza, e w ca o ci montowane s

na zewn trz budynku. Takie rozwi zanie gwa-

rantuje mo liwo  monta u nawet w obiektach 

nie posiadaj cych kot owni czy pomieszczenia 

technicznego. Pompa jest fabrycznie nape nio-

na czynnikiem roboczym co gwarantuje wyso-

k  efektywno  dzia ania i ogranicza do mini-

mum b dy pope niane na etapie monta u. 

Prosty monta  sprowadza si  zaledwie do 

po czenia hydraulicznego z instalacj  grzew-

cz  za pomoc  dwóch przewodów. 

 Pompy oferowane s  w dwóch mocach: 

9 kW – dla budynków o powierzchni ogrze-•

wanej do 100 m2,

14 kW – dla budynków o powierzchni ogrze-•

wanej od 100 do 180 m2.

Wysok  efektywno  pracy w bardzo ni-

skich temperaturach zapewnia elektroniczny 

system dozowania czynnika roboczego do pa-

rownika oraz rewolucyjny system odmra a-

nia, który w momencie oblodzenia wymien-

nika pozyskuj cego ciep o z powietrza zostaje 

odmro ony zwi kszaj c sprawno  produk-

cji energii.

Urz dzenie zosta o wyposa one w inteli-

gentny system antyzamro eniowy, dzi ki cze-

mu w przypadku temperatur mniejszych ni

dopuszczalna minimalna temperatura pracy 

uk ad zabezpieczony jest przed zniszczeniem. 

Wszystkie wy ej wymienione funkcje prze-

k adaj  si  niew tpliwie na wysokie parametry 

urz dzenia które zosta y potwierdzone bada-

niami w niezale nym laboratorium.

Pompa Nexus posiada w komplecie pomp

obiegow adowania zbiornika oraz funkcj

sterowania dodatkowym ród em ciep a dzi -

ki czemu mo na j  zaadoptowa  w istniej c

instalacj .

Obudowa zosta a wykonana jako stabilna 

konstrukcja stalowa zabezpieczona proszkowo 

co gwarantuje d ugoletni  i bezawaryjn  eks-

ploatacj  nawet przy nara eniu na obci enia 

mechaniczne.

Czy mo na wymaga  jeszcze wi cej? Oczy-

wi cie. Koszty eksploatacji to nie wszystko. 

Li czy si  codzienny komfort u ytkowania, 

dlatego pompy Nexus firmy Sunex umo li-

wiaj , dzi ki bezp atnemu mobilnemu syste-

mowi zarz dzania, regulowanie temperatury, 

podgl d trybu pracy, czy te  zu ycia energii, 

za pomoc  smartfonu, tabletu oraz komputera. 

Fachowa i bezp atna pomoc ekspertów i insta-

latorów firmy Sunex zapewni  d ugie i bez-

problemowe korzystanie z urz dzenia.

Eko&warmth,czyli dlaczego pompa 

ciep a to rozwi zanie idealne
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Tani i uniwersalny sposób ogrzewania budynków


