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Jednym z najbardziej wydajnych a zarazem 

najdynamiczniej rozwijaj cych si  urz -

dze   wykorzystuj cych OZE s  pompy cie-

p a. Stanowi  one ekonomiczne i ekologicz-

ne rozwi zania zarówno do ogrzewania jak 

i ch odzenia pomieszcze . W obu przypad-

kach do uzyskania zamierzonego efektu wy-

korzystywane s  zasoby odnawialnych róde

energii w postaci ciep ego powietrza. 

Firma Immergas obserwuj c rosn ce za-

interesowanie pozyskiwaniem energii z od-

nawialnych róde , w oparciu o wiedz  i do-

wiadczenie swoich in ynierów, wprowadzi a

na rynek now  seri  pomp powietrze – woda 

o nazwie AUDAX. Charakteryzuje je kompak-

towe wykonanie, wysoka sprawno  i ener-

gooszcz dno . Pompy Immergas przygoto-

wane s  do pracy samodzielnej jak równie

w zintegrowanym systemie, w którego sk ad

mog  wchodzi  inne ród a ciep a jak np. 

kocio , kolektory s oneczne, grza ka elek-

tryczna czy inne pompy ciep a. Prawid owe 

funkcjonowanie ca ego systemu, zapewnia 

mikroprocesorowe urz dzenie elektronicz-

ne, okre lane mianem „inteligentnego” ste-

rownika systemowego. Niniejszy sterownik 

umo liwia automatyczne prze czanie po-

mi dzy ró nymi ród ami ciep a, jak równie

wybiera najbardziej odpowiednie urz dzenie 

w zale no ci od zu ycia energii elektrycznej, 

temperatury zewn trznej czy zapotrzebowa-

nia na ciep o.

Pompy AUDAX wyposa one s  w specjal-

ny elektroniczny zawór czterodrogowy, umo -

liwiaj cy odwrócenie procesu zachodz cego 

w pompie. Dzi ki czemu z powodzeniem mog

by  wykorzystywane zarówno do ogrzewania 

jak i ch odzenia pomieszcze . Dodatkowe za-

stosowanie rozwi za  systemowych z osu-

szaczem powietrza w systemie ch odzenia, 

pozwala na bie c  kontrol  wilgotno ci po-

wietrza, która przek ada si  na temperatur

odczuwaln  w pomieszczeniu. 

Niskie zu ycie energii elektrycznej mo -

liwe jest dzi ki wykorzystaniu w produkcji 

technologii inwertorowej. Pozwala ona na 

prac  pompy ze zmienn  moc , o modulacji 

w zakresie 25–100 % przystosowuj cej si  do 

aktualnego zapotrzebowania na ciep o. 

W ofercie Immergas wyró niamy 3 pod-

stawowe modele AUDAX 6 kW, AUDAX 8 kW 

i AUDAX 10 kW.
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Pompy ciep a AUDAX
Czysta, bezpieczna i ekonomiczna energia od Immergas
Odnawialne ród a energii jak równie  technologie na nich oparte, ciesz  si  coraz 

wi ksz  popularno ci  i s  coraz powszechniej stosowane. G ówn  przyczyn  ro-

sn cego zainteresowania tym tematem jest nieszkodliwo  OZE dla rodowiska 

jak równie  jego niewyczerpalno . Fakt, e odnawialne ród a energii dost pne s

praktycznie za darmo, podkre la ich znaczenie w codziennym yciu jak równie  ca-

ej gospodarce. Stanowi  idealn  alternatyw  dla konwencjonalnych róde  energii, 

których zasoby pr dzej czy pó niej zostan  wyczerpane i których eksploatacja 

szkodliwie wp ywa na rodowisko.
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