POWIETRZNA
POMPA CIEPŁA
TYPU SPLIT
Typoszereg Basic Comfort
Moc grzewcza 6 - 16 kW

Rozkoszuj się wolnością
Rozkoszuj się uczuciem niezależności. Powietrzna pompa ciepłą typu
split może zostać łatwo zainstalowana w każdym budynku, nie wymaga
dużo miejsca. Instalacja wykorzystuje darmową, niewyczerpalną energię z
natury i sprawia, że stajesz się niezależny od innych źródeł energii.

Wykorzystaj energię bezpośrednio
Powietrzna pompa ciepła typu Split jako system bezpośredniego
parowania wyjątkowo efektywna i niezawodna. Dzięki swojej budowie
pompa ciepła może zostać zainstalowania bez wierceń i przez to również
bez pozwoleń. Niskie koszty zakupu w porównaniu z gruntowymi
systemami sprawiają, że powietrzna pompa ciepła typu Split jest
szczególnie atrakcyjna. Uproszczona technika przyczynia się do
atrakcyjnej ceny tej wysokiej jakości instalacji.

Twoje korzyści
Wysoka efektywność / atrakcyjny stosunek ceny do wydajności.
Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce w pomieszczeniu grzewczym przez
kompaktową budowę.
Niskie koszty montażu poprzez zintegrowany blok hydrauliczny (pompa obiegowa wysokiej wydajności do obiegu ogrzewania i c.w.u. oraz przyłącza elastyczne.
Instalacja możliwa w każdym budynku, niewymagająca pozwoleń.
Idealna w przypadku renowacji > nieduże nakłady instalacyjne.
Bardzo cichy tryb pracy poprzez zastosowanie izolacji akustycznej oraz
specjalnej izolacji (DSG).
Cicha i zajmująca mało miejsca jednostka zewnętrzna z trwałego aluminium.
Inteligentny proces odtajania.
Jeszcze większe wykorzystanie darmowej energii oraz jeszcze niższe
koszty eksploatacji dzięki opatentowanej technice dsi-Technologie®
i zarejestrowanej technologii twin-x Technologie®.
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TABELA MOCY GRZEWCZYCH – POWIETRZNA POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT,
TYPOSZEREG BASIC COMFORT
Pompa ciepła Heliotherm – Typ

HP06L-K-BC

HP08L-K-BC

Maks. temperatura zasilania
A2W35 wg
EN255 / ∆ 10 K
A2W35 wg
EN14511 / ∆ 5 K

HP10L-K-BC

HP12L-K-BC

HPP14L-K-BC

60 °C*

Moc grzewcza [kW]

6,31

7,73

9,64

12,15

14,87

COP

4,22

4,24

4,26

4,23

4,21

Moc grzewcza [kW]

6,51

7,98

9,95

12,54

15,34

COP

4,07

4,09

4,11

4,08

4,06

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

163 x 61 x 68

Wymiary w cm (wys. × szer. × głęb.)

* zależnie od kompresora

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.
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.

Partner Heliotherm.
Twoja gwarancja pierwszorzędności.

Rys.:
Heliotherm zewnętrzny parownik
Typoszereg Basic Comfort;
Dach opcjonalnie

Zdalna konserwacja dla globalnego sterowania przez
Internet lub telefon komórkowy poprzez Heliotherm
web control®.
Optymalizacja obiegu chłodzenia twin-x
Poprzez zastosowanie zarejestrowanej techniki Heliotherm twin-x Technologie® używana jest dodatkowa
darmowa energia z natury do ogrzewania.

Elektroniczna regulacja czynnika roboczego
Poprzez opatentowaną technikę Heliotherm
dsi-Technologie® – możliwe jest automatyczne
dopasowanie do zmienionych warunków trybu pracy i
obniżenie w znaczny sposób kosztów eksploatacji!

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

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.

