
POMPA CIEPŁA DO
WODY UŻYTKOWEJ

HELIOTHERM 
Moc grzewcza 1,8 kW

Twój niezależny system ciepłej wody użytkowej
Pompa ciepła do wody użytkowej Heliotherm zapewnia niezależne przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej w Twoim domu. Darmowa i nieograni-
czona energia z powietrza lub z gruntu jest wykorzystywana przez wyso-
kiej jakości instalację do podgrzewania wody użytkowej. W ten sposób 
zaoszczędzasz do 65 % kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej 
wody użytkowej.

Kompaktowa, energooszczędna i bezpieczna
Urządzenie może być stosowane również w połączeniu z ogrzewaniem 
olejowym, gazowym lub pelletami oraz niezależnie od ogrzewania.  
Osobne przygotowanie ciepłej wody użytkowej odciąża pompę ciepła. 
Ponieważ pompa ciepła pracuje wyłącznie, gdy potrzebna jest ciepła 
woda, ten kompaktowy system w ciągu 24 h może w energooszczędny 
i ekonomiczny sposób pozyskać do 850 litrów ciepłej wody. Zależnie 
od Twoich wymagań pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej może 
pozyskiwać energię poprzez kolektory gruntowe lub z powietrza 
zewnętrznego / wewnątrz pomieszczenia.

Twoje korzyści

Wykorzystanie powietrza lub ciepła z gruntu jako
darmowego źródła energii.

Energooszczędny tryb pracy tylko przy zapotrzebowaniu
na wodę.

Łatwa instalacja: urządzenie jest dostarczane w postaci 
gotowej do podłączenia.

Wykorzystanie schłodzonego powietrza do chłodzenia 
pomieszczenia (tylko w przypadku wersji powietrznej).

1 x w tygodniu woda użytkowa zostaje automatycznie 
podgrzana do 60 °C, aby zapobiec rozwojowi legionelli.
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Pompa ciepła Heliotherm – Typ H300BL-WTE H300BE-WTE

L150W15-55 °C
Moc grzewcza [kW] 1,8 1,8

Moc chłodnicza [kW] 1,2 1,2

Wymiary w cm (wys. × szer. × głęb.) 172 x 60 x 72 172 x 60 x 72
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TABELA MOCY GRZEWCZEJ –
POMPA CIEPŁA DO WODY UŻYTKOWEJ HELIOTHERM

Partner Heliotherm.
Twoja gwarancja pierwszorzędności.
Zaoferować wszystko z jednego źródła i w jednym miejscu to fi lozofi a 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.

CRYSPOL
ul. Licealna 6

65-417 Zielona Góra
tel./fax : 0 68 452 94 52

Krzysztof Wołczyński 
509 360 301

http://cryspol.pl/

