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Pompy ciepła powietrze-woda 
do c.w.u. 
WWK 220/300 electronic to nowoczesne, kom-
paktowe pompy ciepła do ogrzewania wody użyt-
kowej. Są dostępne w atrakcyjnej obudowie oraz 
w dwóch wielkościach zbiorników: 220 i 300 li-
trów. Te wysokowydajne urządzenia posiadają 
stalowy zbiornik ze specjalną emalią wewnątrz, 
dodatkowo zabezpieczony całkowicie bezobsłu-
gową, tytanową anodą ochronną. Nowa jednost-
ka sterująca z wyświetlaczem LCD oferuje wysoki 
komfort pracy. Informacje mogą być wywoływane 
bezpośrednio, np. aktualnie dostępna ilość pod-
mieszanej wody przy 40°C. Maksymalna tem-
peratura ciepłej wody użytkowej w trybie pra-
cy pompy ciepła wynosi aż 65°C! Te niewielkie 
urządzenia przeznaczone są do zasilania kilku 
punktów poboru wody. Posiadają niezbędne za-
bezpieczenia oraz dodatkową grzałkę elektrycz-
ną o mocy 1,5 kW do szybkiego/komfortowego 
lub awaryjnego dogrzewania wody. Pompy cie-
pła serii WWK 220/300 electronic są przystoso-
wane do współpracy z instalacją fotowoltaiczną 
oraz umożliwiają podgrzewanie wody użytkowej 
w tańszej taryfie energetycznej. Urządzenia zdo-
były prestiżową nagrodę X Awards „Najlepszy 
produkt roku 2013” w kategorii „Ogrzewanie 
i klimatyzacja”.

Pompy ciepła solanka-woda
WPC 04-13 Cool to seria nowoczesnych, kom-
paktowych pomp ciepła z wbudowanym zasob-
nikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności od 
162 do 175 litrów. Urządzenia świetnie nadają 
się do montażu w małych, ciasnych pomieszcze-
niach. Zajmują powierzchnię wewnątrz budyn-
ku tylko 0,42 m2. Zastosowanie i optymalny do-
bór najlepszych materiałów/komponentów oraz 
najnowocześniejsza technologia produkcji po-
zwoliły na uzyskanie najwyższych współczyn-
ników efektywności energetycznej na rynku COP 
= 5,0! Pompa przystosowana jest do pracy w sys-
temach ogrzewania podłogowego, grzejnikowe-
go oraz ciepłej wody użytkowej. Nowa konstruk-
cja pompy ciepła umożliwia oddzielenie układu 
chłodniczego (górna część) od układu zasobni-
ka (dolna część), co pozwala na zoptymalizo-
wanie i ułatwienie transportu pompy ciepła do 
miejsca docelowego montażu. Zasobnik grzany 
jest w układzie bezpośrednim poprzez wbudo-
waną wewnątrz wężownicę, co znacznie skra-
ca czas grzania oraz zwiększa komfort użytko-
wania. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie 
w elementy zabezpieczające oraz w ogranicz-
nik prądu rozruchowego. W pompach ciepła se-
rii WPC...cool dodatkowo wbudowany jest wy-
miennik płytowy chłodzenia pasywnego oraz 
zawór 3-drogowy do przełączania między ogrze-
waniem a chłodzeniem.

WPF 04-16 Cool to druga z serii wysokoefek-
tywych pomp ciepła do instalacji wewnątrz bu-
dynku, charakteryzująca się najwyższym współ-
czynnikiem efektywności energetycznej na rynku 
COP=5,0! Jest potężnym dostawcą energii użytko-
wej potrzebnej do ogrzania budynku i wody użyt-
kowej. Przystosowana do pracy w systemach ogrze-
wania podłogowego, grzejnikowego oraz ciepłej 
wody użytkowej. Wyposażona fabrycznie w ele-
menty zabezpieczające oraz ogranicznik prądu 
rozruchowego. W wyposażeniu standardowym 
(zabudowane w urządzeniu) są również: elektro-
niczna pompa obiegowa dolnego i górnego źródła, 
3-drogowy zawór przełączający c.o./c.w.u., 2 na-
czynia wzbiorcze solanki i systemu grzewcze-
go o pojemności 24 litrów każde, kompletna gru-
pa bezpieczeństwa, blok izolowanych przyłączy 
elastycznych. Pompa ciepła posiada fabrycznie 
wbudowane elektryczne ogrzewanie dodatkowe/
awaryjne (DHC) 3-stopniową grzałkę elektryczną 
o  mocy 2,9/5,8/8,8kW. Wersja WPF...cool z wbudo-
wanym dodatkowym wymiennikiem płytowym 
i zaworem przełączającym do automatycznego pa-
sywnego chłodzenia. 
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