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Powszechnie wiadomo, e pompy ciep a najefek-

tywniej dzia aj  w po czeniu z niskotemperatu-

rowymi systemami grzewczymi, jak ogrzewanie 

cienne czy pod ogowe, które s  zasilane tem-

peratur  ok. 35°C. W nowobudowanych obiek-

tach to aden problem, ale w starszych, istniej -

cych budynkach? Tu ju  jest instalacja, oparta na 

grzejnikach, które u ytkownik najch tniej wy-

korzystywa by dalej…

Rozwi zaniem s  pompy ciep a Alpha-InnoTec 

serii H.

Seria H to pompy ciep a specjalnie opracowane 

dla modernizowanych instalacji grzewczych. 

Urz dzenia te potrafi  osi ga  wysok  tempera-

tur  wody c.o. na zasilaniu – do 65°C. W takiej 

sytuacji mo na nadal korzysta  z grzejników. 

Oznacza to, e modernizacja systemu grzewcze-

go jest nie tylko korzystna pod wzgl dem eks-

ploatacji, ale równie  koszty inwestycyjne s

stosunkowo niskie, gdy  nie trzeba wykonywa

ogrzewania pod ogowego.

Alpha-InnoTec oferuje nast puj ce pompy 

ciep a przeznaczone do modernizacji:

POWIETRZE/WODA

Zarówno jednostki wewn trzne jak i zewn trz-

ne pracuj  do temperatury zewn trznej –20°C. 

Wyposa one s  w specjaln  spr ark , która 

pokazuje swoje mo liwo ci zim  przy bardzo 

niskich temperaturach zewn trznych – w a-

nie wtedy, gdy konieczna jest wysoka tempe-

ratura na zasilaniu (do 65°C). W zale no ci od 

wielko ci budynku u ytkownik mo e wybra

urz dzenia o mocy 9,1 kW lub 18,0 kW, któ-

rych wspó czynnik wydajno ci COP wynosi 3,2 

(przy parametrach A2/W35). Powietrzne pompy 

ciep a mog  pracowa  w systemie monoenerge-

tycznym – sama pompa ciep a, lub w systemie 

biwalentnym – równolegle z istniej cym kot em 

grzewczym. Je li u ytkownik zdecyduje si  na 

zewn trzn  jednostk , to oprócz tego, e zyska 

dodatkowe miejsce wewn trz domu jak i na 

zewn trz (np. brak zbiornika na olej), to ponad-

to urz dzenie to w unikalny sposób wzboga-

ci otoczenie jego domu. Eleganckie zewn trzne 

pompy ciep a b d c przyk adem pi kna nowo-

czesnej technologii, zosta y wyró nione nagro-

d  DESIGN PLUS za estetyk  wykonania pod-

czas tegorocznych targów we Frankfurcie.

GLIKOL/WODA

Pompy ciep a glikol/woda serii H s  odpowied-

nim rozwi zaniem przy zapotrzebowaniu na 

moc od 6 do 100 kW. W ofercie znajduj  si :

centrale cieplne WZS. Urz dzenia produkowa-

ne w zakresie mocy od 6 do 10 kW cz  w sobie 

pe n  kompaktowo  i integracj  (tylko 0,48 m2

potrzebne do pracy i instalacji), bardzo wysok

sprawno  (COP 4,7 przy temperaturze glikolu 

0°C i po wliczeniu pr du pobieranego przez pom-

py obiegowe), ekstremalnie niski poziom g o no-

ci pracy (37 dB) oraz w pe ni zintegrowany pa-

kiet ch odniczy, który umo liwia nam w ciep e

dni utrzymanie sta ego komfortu cieplnego bu-

dynku i to bez konieczno ci w czania spr ar-

ki. Dodatkowo centrale posiadaj  wbudowany 

zasobnik ciep ej wody o pojemno ci 200 l. Pismo 

niemieckiej organizacji chroni cej konsumen-

tów „Stiftung Warentest” przyzna o tym urz -

dzeniom ogóln  ocen  „dobr “, podkre laj c

zw aszcza solidne wykonanie, prost  obs ug

i wysok  efektywno  energetyczn .

pompy ciep a serii Compact o mocy grzew-

czej od 6 do 17 kW. Nak ady na planowanie 

i instalacj  s  przy tych urz dzeniach zredu-

kowane do minimum. Compact oznacza ma

powierzchni  wymagan  do ustawienia, po-

mimo mnogo ci wbudowanych w pomp  kom-

ponentów, które przy zwyk ych pompach ciep a

umieszczane s  na zewn trz urz dzenia. Takie 

rozwi zanie nie tylko oszcz dza czas potrzebny 

na monta , ale równie  zapewnia u ytkowniko-

wi bezpiecze stwo. Dzi ki zintegrowaniu wie-

lu niezb dnych elementów zminimalizowane 

zosta y koszty instalacji. Wystarczy pod czy

urz dzenie i … gotowe. 

pompy ciep a serii Professionell. Dwuspr -

arkowe jednostki o mocy od 26,5 do 100 kW 

osi gaj  temperatury na zasilaniu do 70°C przy 

temperaturze na wej ciu dolnego ród a +5°C. 

Urz dzenia mo na czy  w kaskady, dzi ki 

czemu tak e du e budynki mieszkalne, 

biurowe i przemys owe mog  by  komfortowo 

ogrzewane.
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