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Przedsi biorstwo „Hydro-Tech” Konin 

dzi ki wieloletniemu sta owi na rynku ma 

ugruntowane do wiadczenie w zakresie ob-

s ugi klienta zarówno od strony ofertowej 

– dostarczanie produktów o najwy szej ja-

ko ci, jak i serwisowej – kompletna i kompe-

tentna obs uga posprzeda owa.

Dzia alno  firmy to trzy filary:

– pompy ciep a,

– armatura przemys owa, 

– p ytki bezpiecze stwa.

„Hydro-Tech” jest wy cznym przedstawi-

cielem na Polsk  kilku producentów, b d -

cych uznanymi liderami jako ci na wiato-

wym, europejskim i krajowym rynku, 

m.in. jednego z wiod cych producentów 

pomp ciep a w Europie, niemieckiej firmy 

Alpha-InnoTec. 

Potencja  produkcyjny
W Alpha-InnoTec odbywa si  ca y proces 

produkcyjny pompy ciep a. W systemie dwu-

zmianowym mo na wyprodukowa  w fa-

bryce rocznie do 50 000 pomp ciep a. To 

powoduje, e przedsi biorstwo nale y do naj-

wi kszych i najnowo-

cze niejszych w Europie 

zak adów produku-

j cych pompy ciep a. 

Zakres produkcji obej-

muje kompletny asorty-

ment pomp ciep a, tzn. 

pompy o mocy od 5 kW 

do 50 kW do domów 

jedno- i wielorodzin-

nych (s u ce do ogrze-

wania, ch odzenia i wentylacji) oraz pompy 

do du ych budynków mieszkalnych, biuro-

wych i przemys owych o mocy od 50 kW do 

1 MW. Na powierzchni ok. 15 000 m2 znaj-

duje si  centrum produkcyjne, logistyczne 

oraz budynki biurowe.

Oferta
Oferujemy pompy ciep a o ma ych, jak i du-

ych mocach, w uk adach pojedynczych i ka-

skadowych. Mo emy pochwali  si  najszer-

szym asortymentem pomp ciep a na rynku:

– solanka/woda (moc grzewcza od 5,8 do 

32 kW przy B0/W35), 

– powietrze/woda (moc grzewcza od 6 do 

33 kW przy A2/W35), 

– woda/woda (moc grzewcza od 11,2 do 

42,2 kW przy W10/W35), 

– solanka/woda seria Professionell (moc 

grzewcza od 26,5 do 161,6 kW przy B0/W35), 

– woda/woda seria Professionell (moc grzew-

cza od 51,6 do 107,6 kW przy W10/W35).

W naszej ofercie znajduj  si  równie  spe-

cjalne powietrzne pompy ciep a tylko do 

przygotowywania ciep ej wody u ytkowej, 

które charakteryzuj  si  bezkonkurencyjnym 

zakresem temperatur pobieranego powietrza 

– od 0°C do 35°C.

Ka dy typ pompy ciep a Alpha-InnoTec 

powsta  dzi ki wyt onej pracy dzia u bada

i rozwoju.

Efektem s  urz dzenia, które zapewnia-

j  ekonomiczne ogrzewanie i charakteryzuj

si  wysok ywotno ci , nie wymagaj c przy 

tym regularnych przegl dów. Doskona a ja-

ko  produktów zosta a w 2007 roku oficjal-

nie potwierdzona. Pismo niemieckiej orga-

nizacji chroni cej konsumentów „Stiftung 

Warentest” przyzna o pompie ciep a WZS 

100H ogóln  ocen  „dobr “, podkre laj c

zw aszcza solidne wykonanie, prost  obs u-

g  i wysok  efektywno  energetyczn . Za a-

two  instalacji i uruchomienia, a tak e za 

serwis, oceniaj cy przyznali nawet not

 „bardzo dobr “. 

Ponadto nasze urz dzenia s  przyk a-

dem pi kna nowoczesnej technologii. 

Powietrzna pompa ciep a LW 330A podczas 

tegorocznych targów we Frankfurcie zosta-

a wyró niona nagrod  DesignPlus za es-

tetyk  wykonania obudowy. Do zdobycia 

nagrody oprócz innowacyjnego wygl du 

przyczyni y si  tak e najlepsze oceny 

za ochron  klimatu, sprawno  energetycz-

n  i trwa o .
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