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Technika od wynalazcy
Od 1994 ﬁrma Heliotherm prowadzi badania i pracuje nad rozwojem
modulacji będąc tym samym pionierem tej technologii. Płynna modulacja
Heliotherm potwierdza każdego dnia od wielu lat swoją niezawodność i
efektywność.

Płynnie w kierunku większej efektywności
Technika modulacji Heliotherm otwiera zupełnie nowe możliwości w
zakresie zastosowania wysoce efektywnych pomp ciepła. W zależności od
potrzeb pompa ciepła z modulacją może płynnie osiągnąć pożądaną moc.
Dodatkowo łagodny rozruch chroni pompę ciepła i wydłuża jej żywotność.

Inteligentne i wygodne obniżenie kosztów –
TECHNIKA JUTRA DOSTĘPNA JUŻ DZIŚ
Inteligentna technika sterowania pozwala płynnie regulować wydajność
według podaży względnie zapotrzebowania na energię. Zarówno
pompa dolnego źródła oraz pompa grzewcza wysokiej wydajności są
zintegrowane w całościowej koncepcji.

100 % dopasowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania budynku poprzez płynną
modulację.
Modulacja jesienią

Modulacja zimą

Twoje korzyści
Im niższa temperatura zewnętrzna tym większa moc grzewcza.
Duża efektywność i nawet do 20 % mniejsze koszty energii niż w
przypadku tradycyjnych pomp ciepła.
Modulacja wiosną

Dłuższa żywotność poprzez łagodny rozruch > niższa emisja hałasu.
Niskie zużycie prądu przez modulacyjne urządzenia dodatkowe >
oszczędność kosztów.
Ekstremalnie cicha praca kompresora i zewnętrznego parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) poprzez sterowanie liczbą obrotów.
Sterowanie mocą rozpoznaje zewnętrzne źródło ciepła (np. piec kaﬂowy) i
redukuje moc grzewczą pompy ciepła > niższe koszty eksploatacji.

Modulacja latem
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HELIOTHERM – Wynalazca płynnej modulacji z
wieloletni doświadczeniem

Elastyczne wykorzystanie
budynku

Stworzenie pierwszej na świecie „myślącej” pompy ciepła
z pełną modulacją (pompa ciepła typu smart).
Badania i rozwój powietrznych i wodnych pomp ciepła z
modulacją o mocach grzewczych do 30 kW (do budynków o
większym zapotrzebowaniu na ciepło).

2010

Nominacja do austriackiej nagrody państwowej w dziedzinie inżynierii
środowiska (Österreichischer Staatspreis für Umwelttechnik) za wysoką
efektywność pompy ciepła z sondą CO2 – współczynnik efektywności
6,48 SPF.

2009
2008

Pierwsza pompa ciepła z pełną modulacją z COP > 7 przy W10W35.

2007

Wprowadzenie na rynek wyjątkowej całej palety produktów z pełną modulacją
(gruntowe, solankowe, wodne i powietrzne pompy ciepła z pełną modulacją).

2005

Konstrukcja pierwszej na świecie pompy ciepła z techniką sond CO2
z pełną modulacją o wysokiej efektywności.

2004

Rozwój i przygotowanie rozpoczęcia produkcji seryjnej pomp ciepła typu
powietrze / woda w najnowszej technice BLDC.

1998

1. Pompa ciepła powietrze/woda typu split z zakresem modulacji frekwencji od
25 do 65 hz.
Stworzenie pierwszej wodnej pompy ciepła z modulacją z zakresem frekwencji DAM od 35 do 60 hz. Wodna pompa ciepła z modulacją funkcjonuje do dzisiaj –

1994

do roku 2012 – bez zarzutu!

Płynna modulacja.
Dopasuj moc grzewczą do zapotrzebowania budynku. Zróżnicowane temperatury zewnętrzne
wymagają indywidualnych ustawień grzewczych. Poprzez inteligentną technikę sterowania oraz
kompresor modulacyjny w Twojej instalacji Heliotherm pobierana jest tylko taka ilość prądu, jaka
jest potrzebna do pozyskania ciepła. W ten sposób Twoje koszty grzewcze automatycznie pozostają
zoptymalizowane przez cały rok.

Wzorowa efektywność.
Instalacje Heliotherm odznaczone są najwyższą klasą efektywności energetycznej.
Międzynarodowy znak jakości potwierdzający sprawdzoną jakość oraz liczne patenty firmy Heliotherm
potwierdzają, że tyrolski producent pomp ciepła wzorowo spełnia wymagania w zakresie efektywności.
Najniższe koszty eksploatacji oraz najlepsza ochrona środowiska to w tym przypadku sprawy
oczywiste.

Wykorzystać najwyższe dotacje.

Partner Heliotherm.
Twoja gwarancja pierwszorzędności.
Zaoferować wszystko z jednego źródła i w jednym miejscu to ﬁlozoﬁa serwisu Heliotherm.
Doradztwo, planowanie, montaż, uruchomienie oraz serwis wykonywany jest wyłącznie przez wybranych i przeszkolonych Partnerów Heliotherm. W ten sposób gwarantujemy najlepsze osiągnięcia
dla najlepszych produktów.

Płynna modulacja:

Optymalne wykorzystanie energii uzależnione od potrzeb
= największa efektywność!

CRYSPOL
ul. Licealna 6
65-417 Zielona Góra
tel./fax : 0 68 452 94 52
Krzysztof Wołczyński
509 360 301
Twój Partner Heliotherm.

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych oraz błedów . Stan na dzień 12.09.2012.

European Quality Label
for Heat Pumps

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

Ze względu na wysokie współczynniki efektywności możliwe jest wykorzystanie najwyższych dotacji
państwowych. Twój Partner Heliotherm chętnie udzieli informacji na temat indywidualnych możliwości
uzyskania dotacji w Twoim regionie.

