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Firma Hewalex – polski producent i dys-
trybutor systemów OZE z blisko 30-letnim 
do wiadczeniem, oferuje ju  od 10 lat pom-
py ciep a. Najnowszym typoszeregiem tych 
urz dze  s  pompy PCWU przeznaczone do 
podgrzewania ciep ej wody u ytkowej. Ich 
cech  jest szczególnie wysoka efektywno
pracy. Wi kszo  posiada etykiet  energe-
tyczn  w najwy szej klasie A+. Jak mo na 
namacalnie przekona  si  o efektywno ci 
pompy ciep a? Przyk adowo pompa PCWU 
300K-2,5kW pracuj c z moc  grzewcz
2,5 kW zu ywa rednio nieca e 0,7 kW ener-
gii elektrycznej (punkt pracy wg EN 16147, 
A20-15/W15-55). 

Pompy ciep a Hewalex PCWU oferowa-
ne s  w szerokim zakresie mocy grzewczej 
od 1,5 do 2,5 kW. Mo e by  tutaj zastosowa-
na wersja modu owa (PCWU 2,5kW) do po-

czenia z istniej cym zbiornikiem wody 
lub jeden z kilku modeli pomp z wbudowa-
nym zbiornikiem wody. Do wyboru pozo-

staje zbiornik wody wykonany ze stali nie-
rdzewnej lub stali pokrywanej pow ok
emaliowan . Pompa ciep a ze zbiornikiem 
zast puje przy okazji tradycyjny podgrze-
wacz po czony np. z kot em grzewczym. 
Wewn trz zbiornika znajduje si  1 lub 2 
(PCWU 300SK-2,5kW) w ownice grzejne. 
Dzi ki temu mo liwa jest wspó praca z ko-
t em, a tak e instalacj  solarn .

Sterowanie do wyboru zale nie od wy-
maga  u ytkowników. Mo liwy jest wy-
bór pompy ciep a z uproszczonym funkcjo-
nalnym sterownikiem HW100, jak równie
z rozbudowanym o funkcje obs ugowe ste-
rownikiem G426. Ten drugi pozwoli na 
wspó prac  ze sterownikiem kot a i do-
datkowo na zdalny nadzór pracy przez 
Internet.

Bezp atne ch odzenie pomieszcze  mo -
na uzna  za dodatkowy bonus dla miesz-
ka ców domu. Powietrze dla pompy ciep a
mo e by  pobierane z pomieszczenia lub 

z zewn trz budynku. Sch odzone powietrze 
mo na tak e usun  na zewn trz budyn-
ku, ale mo na je wykorzysta  dla ch odze-
nia pomieszcze . Skoro ju  pompa ciep a
pracuje kilka czy kilkana cie godzin dzien-
nie, to mo e przy okazji i bez dodatkowych 
kosztów ch odzi  wybrane pomieszczenia.
Najd u sze na rynku okresy gwarancji, wy-
nosz ce nawet 5 lat w przypadku takich 
urz dze  jak pompy ciep a maj  wysokie 
znaczenie. S  to najkorzystniejsze na ryn-
ku warunki, tak e z uwagi na minimum 
wymaga  eksploatacyjnych. Takim okre-
sem gwarancji obejmowane s  pompy cie-
p a PCWU serii eK z podgrzewaczem ema-
liowanym. Rozwi zanie to jest uwa ane za 
tradycyjne i ma o wymagaj ce pod wzgl -
dem warunków eksploatacyjnych. 

Pompy ciep a Hewalex PCWU dla ciep ej wody 
u ytkowej – komfort i ekonomia z gwarancj

Kolektory s oneczne – Pompy ciep a – Fotowoltaika 
infolinia 801 000 810

www.hewalex.pl

Pompa ciep a wody u ytkowej jest wysokoefektywnym urz -
dzeniem, które w ostatnich latach nie tylko wypiera trady-
cyjne podgrzewacze elektryczne, ale tak e uzupe nia uk ady 
z kot ami grzewczymi. W porównaniu do podgrzewaczy elek-
trycznych, koszty eksploatacji mog  by  ni sze 3–4 razy. 
W porównaniu do kot a gazowego, czy w glowego – ró ni-
ca na korzy  pompy ciep a powinna wynie  od 30 do 50%. 
Szczególn  przydatno  pompa ciep a wody u ytkowej przy-
niesie w po czeniu z kot em na dro sze paliwo (gaz p ynny, 
czy olej opa owy), a tak e z kot em na paliwo sta e. B dzie on 
móg  by  wy czony z pracy po sezonie grzewczym, co ograni-
czy jego prac  z nisk  sprawno ci  w letnim trybie pracy. 
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