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CZY MOJA POMPA CIEP A
TO URZ DZENIE ZARÓWNO 
DO C.W.U., JAK I C.O.?
Tak, Airmax2 jest przeznaczony do ogrzewa-
nia pomieszcze  i wody u ytkowej. 

MAM 4-OSOBOW  RODZIN .
CZY POMPA CIEP A NA 
PEWNO SPRAWDZI SI
W NASZYM PRZYPADKU?
Jest to g ównie uzale nione od zapotrze-
bowania cieplnego budynku, gdy  wi k-
sz  cz  czasu urz dzenie pracuje w a nie 
na potrzeby ogrzewania. Wyobra my so-
bie sytuacj : mieszka Pani/Pan w budynku 
o powierzchni 160 m2 (o wymaganej mocy 
grzewczej 8 kW), a z ciep ej wody u ytko-
wej korzysta czterech mieszka ców. Pompa 
Airmax2 15 GT sprawdzi si  nawet w przy-
padku, gdy temperatura na zewn trz wyno-
si  b dzie -15°C. W razie niskich temperatur 
zewn trznych (co ma miejsce bardzo rzad-
ko) mo e Pani/Pan wspomaga  pomp  cie-

p a grza k  elektryczn , która w standardzie 
zabudowana jest w urz dzeniu. W budyn-
ku o mniejszym zapotrzebowaniu na ener-
gi  mo e Pani/Pan zainstalowa  pomp
Airmax2: 6, 9 lub 12 GT. Dla bardziej wyma-
gaj cych dedykowane s  wysokotemperatu-
rowe pompy ciep a: 16, 21, 26 lub 30 GT.

CZY MONTA  TEJ 
POMPY CIEP A JEST 
SKOMPLIKOWANY?
Nie. Airmax2 to pompa powietrzna do zainsta-
lowania na zewn trz budynku. Nie wymaga 
wi c wykonywania wymiennika gruntowego 
czy kosztownych odwiertów. Monta  urz dze-
nia trwa krótko, bo zazwyczaj 1–2 dni.

CZY PARAMETRY PRACY 
POMPY CIEP A B D
MOG A/MÓG  USTAWIA
PRZEZ INTERNET?
Tak, b dzie Pani/Pan mia a/mia  tak  mo -
liwo . Modu  internetowy umo liwia ste-
rowanie pomp  ciep a drog  interneto-
w  z poziomu przegl darki lub aplikacji 
w smartfonie.

JAK DU O ZAOSZCZ DZ
NA EKSPLOATACJI POMPY 
CIEP A?
Nie da si  w ka dym przypadku tak samo 
obliczy  wynikaj cych z u ytkowania pom-
py oszcz dno ci. We my pod uwag  Airmax2

15 GT, której SCOP wynosi 4 przy ogrzewa-
niu pod ogowym. Pompa ciep a, pobieraj c
rednio 1 kWh energii elektrycznej, wytwo-

rzy 4 kWh energii cieplnej. Zdecydowana 
wi kszo  energii jest wi c darmowa i po-
chodzi ze róde  odnawialnych. 

CZY B D  MÓG /
MOG A POSTARA  SI
O DOFINANSOWANIE DO 
ZAKUPU POMPY CIEP A?
Pompa ciep a Airmax2 idealnie wpasowuje 
si  w Hybrydowe Systemy Grzewcze Galmet. 
Posiada wysoki wska nik efektywno ci 
energetycznej, potwierdzony certyfikatem. 
Pompa ciep a Airmax2 kwalifikuje si  do do-
tacji na terenie ca ego kraju.  

mgr in . Julia Sobaszek
Krajowy doradca ds. pomp ciep a

kom. +48 784 941 146
j.sobaszek@galmet.com.pl

Kolejny dowód na to, e Galmet 
tworzy rzeczy m dre: pompa 
ciep a Airmax2. Na jakie potrzeby 
u ytkownika odpowiada? Czy jest 
gwarancj  konkretnych oszcz dno ci? 
I czy rzeczywi cie to urz dzenie do 
pot gi? Odpowiedzi znajd  Pa stwo 
poni ej. 
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