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LIA COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z pompami ciepła split LIA HWCF i osprzętem

1
LIA COMFORT – pakiety z pompami ciepła split LIA HWCF i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Wizualizacja pakietu LIA COMFORT 10

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietów LIA COMFORT są: rewersyjne, powietrzne pompy ciepła split LIA 0608HWCF M lub LIA 0911HWCF M, ścienny zbiornik buforowy PSP 50E (poj. 50 l) i moduł NWPM Touch umożliwiający zdalne sterowanie pompą ciepła za pomocą urządzeń mobilnych. Zastosowane pompy ciepła składają się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej. Jednostka zewnętrzna posiada sprężarkę
o regulowanej mocy (inwerter), która płynnie dostosowuje moc do zapotrzebowania cieplnego budynku. Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w zintegrowany zasobnik c.w.u. (poj. 200 l) oraz wbudowane komponenty instalacji. Nowoczesna automatyka z dotykowym panelem
obsługowym Touch Display umożliwia kompleksowy nadzór nad całym systemem grzewczym za pomocą urządzeń mobilnych. Istnieje także
możliwość komunikacji pompy ciepła z BMS przy użyciu standardowych protokołów*. System zajmuje niewielką powierzchnię i zapewnia elastyczną możliwość rozbudowy w trybie biwalentnym lub biwalentnym odnawialnym, a dzięki zastosowaniu elektronicznie sterowanego wentylatora wyróżnia się bardzo cichą pracą. LIA COMFORT przystosowane są do współpracy z instalacją fotowoltaiczną oraz z przyszłościowymi
inteligentnymi sieciami energetycznymi Smart Grid (SG Ready). Dedykowane są do zastosowania w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym i są doskonałym wyborem dla użytkowników poszukujących kompaktowych, wydajnych i oszczędnych systemów grzewczych
wykorzystujących odnawialne źródła energii

Skład
· Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła split LIA 0608HWCF M lub LIA 0911HWCF M (jednostka wewnętrzna z zasobnikiem c.w.u. o poj. 200 l)
z nowoczesną automatyką i dotykowym panelem obsługowym Touch Display.
· Ścienny zbiornik buforowy PSP 50E o poj. 50 l.
· Moduł NWPM Touch umożliwiający zdalne sterowanie pompy ciepła przez Internet przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła: -25°C do +35°C (tryb grzania), +5°C do +43°C (tryb chłodzenia); czynnik chłodniczy R32.
Napięcie sterujące 1/N/PE ~230 V, 50 Hz; napięcie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.
   * N iezbędne opcjonalne moduły komunikacyjne
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LIA COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z pompami ciepła split LIA HWCF i osprzętem

1

LIA COMFORT 6 [moc grzewcza 5,5 kW/COP 4,0*]
Cena detaliczna
[netto PLN]

Nr art. pakietu

Skład pakietu

Nr art.

Opis

LIACOM6

LIA 0608HWCF M

380020

Powietrzna pompa ciepła split [jednostka wewnętrzna z zasobnikiem c.w.u. o poj. 200 l]

NWPM Touch

378800

Moduł umożliwiający zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła
przy wykorzystaniu komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet

PSP 50E

372890

Ścienny zbiornik buforowy PSP 50E o poj. 50 l

na zapytanie

LIA COMFORT 10 [moc grzewcza 8,2 kW /COP 4,1*]
Cena detaliczna
[netto PLN]

Nr art. pakietu

Skład pakietu

Nr art.

LIACOM10

LIA 0911HWCF M

380030

Powietrzna pompa ciepła split [jednostka wewnętrzna z zasobnikiem c.w.u. o poj. 200 l]

NWPM Touch

378800

Moduł umożliwiający zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła
przy wykorzystaniu komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet

PSP 50E

372890

Ścienny zbiornik buforowy PSP 50E o poj. 50 l

* A2/W35, EN14511

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

Opis

na zapytanie

Opcje rozszerzenia / zamiany, patrz: następna strona.
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LIA COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z pompami ciepła split LIA HWCF i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Dopłata do

Nr art.

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis
Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

1 OGB DN25

1OGBDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 25 (nr kat. 346600)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do WWM 25 (nr kat. 380160)

1 990,00

1 OGM DN25

1OGMDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 25 (nr kat. 348640)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do MMH 25 (nr kat. 380160)

2 690,00

VTB 25-2

376360D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 25-2 (nr art. 376360) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.

1 390,00

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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LIA COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z pompami ciepła split LIA HWCF i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów LIA COMFORT

5

6

A
3

7

8

4
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2

1
2

Powietrzna, inwerterowa pompa ciepła split serii LIA HXCF (jednostka zewnętrzna)
Jednostka wewnętrzna z zasobnikiem (poj. 200 l), wbudowanymi komponentami instalacji
i automatyką z dotykowym panelem Touch Display

3

Ścienny zbiornik buforowy PSP 50E o poj. 50 l

4

Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

5

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową

6

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową

7

Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

8

Regulator temperatury pomieszczeń RTH Econ*

A Rozbudowa systemu do 2 obiegów grzewczych

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty

* Zastosowanie tylko dla 1 bezpośredniego obiegu grzewczego
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MONO STU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi, rewersyjnymi pompami ciepła LA 6-18S-TUR i osprzętem

1
MONO STU – pakiety z powietrznymi, rewersyjnymi pompami ciepła LA 6-18S-TUR i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Chłodzenie
w standardzie!

Wizualizacja pakietów MONO STU 9-18

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietów MONO STU są powietrzne, rewersyjne pompy ciepła LA 6-18S-TUR do montażu zewnętrznego, wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW oraz zasobnik c.w.u. WWSP 335. Zastosowane pompy ciepła wyposażone są w jedną (LA 6-12S-TUR)
lub dwie (LA 18S-TUR) sprężarki i wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przekładającymi się na wysoką wydajność i temperaturę zasilania oraz cichą pracę. Zaawansowana automatyka WPM Touch z dotykowym panelem obsługowym Touch Display umożliwia
kompleksowy nadzór nad całym systemem grzewczym oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet i urządzenia mobilne (niezbędny moduł
NWPM Touch). Konstrukcja pomp ciepła zapewnia elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego
odnawialnego trybu pracy, systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. W celu zapewnienia długiej żywotności sprężarek, zastosowano zbiornik buforowy, który w połączeniu z modułem DDV zapewnia minimalny czas pracy sprężarki oraz
bezawaryjną pracę w instalacjach z regulowanymi obiegami grzewczymi i ekonomiczne odszranianie pompy ciepła. Aby układ hydrauliczny pracował w możliwie wydajny sposób pompa ładująca bufor pracuje tylko w momencie załączenia się sprężarki. Skład pakietów
został zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym, kompletny system gwarantuje wysoki komfort
przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także umożliwia zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Skład
· Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła serii LA 6-18S-TUR, o wysokich współczynnikach COP i sprawności średniorocznej (SPF).
· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW w izolacji piankowej.
· Wysokiej sprawności zasobnik c.w.u. WWSP 335 (poj. 300 l) wyposażony w anodę antykorozyjną.
· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25 umożliwiający przyłączenie pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u. oraz obiegów grzewczych,
zapewniając wysoką sprawność dystrybucji ciepła (zachowanie COP pompy ciepła) poprzez zsumowanie zalet podłączenia bufora
z układu szeregowego i równoległego.
· Dwie wysokiej jakości pompy obiegowe do c.o. oraz przygotowania c.w.u.
· Kołnierzowa grzałka elektryczna o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
· Grzałka elektryczna, jako szczytowe źródło ciepła o mocy 6 kW (zasilanie 400 V).
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -22°C do +35°C); czynnik chłodniczy R410A; przyłącze ogrzewania 1” (LA 6S-TUR), 1¼” (LA 9-18S-TUR).
Napięcie sterujące ~230 V, napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Należy zachować minimalne odstępy.
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MONO STU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi, rewersyjnymi pompami ciepła LA 6-18S-TUR i osprzętem

1

MONO STU 6 [moc grzewcza 5,1 kW/COP 3,8*]
Nr art. pakietu

M6STU

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

Opis

LA 6S-TUR

375550

Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 100

351090

Wolnostojący zbiornik buforowy o poj. 100 l

CTHK 634

322150

Grzałka elektryczna 6,0 kW do zbiornika buforowego

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor – instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

58 090,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

MONO STU 9 [moc grzewcza 7,2 kW/COP 4,2*]
Nr art. pakietu

M9STU

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

Opis

LA 9S-TUR

372970

Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 100

351090

Wolnostojący zbiornik buforowy o poj. 100 l

CTHK 634

322150

Grzałka elektryczna 6,0 kW do zbiornika buforowego

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor – instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

59 490,00

MONO STU 12 [moc grzewcza 9,5 kW/COP 4,0*]
Nr art. pakietu

M12STU

Skład pakietu

Nr art.

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis

LA 12S-TUR

372980

Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 100

351090

Wolnostojący zbiornik buforowy o poj. 100 l

CTHK 634

322150

Grzałka elektryczna 6,0 kW do zbiornika buforowego

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor – instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

63 590,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

MONO STU 18 [moc grzewcza 12,3 kW/COP 3,8*]
Nr art. pakietu

M18STU

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

Opis

LA 18S-TUR

372990

Powietrzna 2-sprężarkowa, rewersyjna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 200

339830

Wolnostojący zbiornik buforowy o poj. 200 l

CTHK 634

322150

Grzałka elektryczna 6,0 kW do zbiornika buforowego

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-32PK

376750

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor – instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UP 75-32PK

376750

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

71 690,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!
* A2/W35, EN14511

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

Opcje rozszerzenia / zamiany, patrz: następna strona.
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MONO STU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi, rewersyjnymi pompami ciepła LA 6-18S-TUR i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Cena detaliczna
[netto PLN]

Dopłata do

Nr art.

Opis

PWS 332

348620D

Dopłata do zamiany zbiornika buforowego PSW i zasobnika c.w.u. WWSP
na kombinowany zbiornik c.o./c.w.u PWS 332 (nr art. 348620) z buforem c.o.
100 l oraz zasobnikiem c.w.u. 300 l.

295,00

CTHK 634

322150D

Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 634 (nr art. 322150) o mocy 6 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych
zbiornikach ciepłej wody użytkowej (400 V).
Dopłata dotyczy pakietu MONO STU 18

884,00

1 OGB DN25

1OGBDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 25 (nr art. 346600)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do WWM 25 (nr art. 380160).
Dopłata dotyczy pakietów MONO STU 6-12

1 990,00

1 OGB DN32

1OGBDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 32 (nr art. 367800)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do WWM 32 (nr art. 380170).
Dopłata dotyczy pakietu MONO STU 18

2 690,00

1 OGM DN25

1OGMDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 25 (nr kat. 348640)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do MMH 25 (nr kat. 380160).
Dopłata dotyczy pakietów MONO STU 6-12

2 690,00

1 OGM DN32

1OGMDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 32 (nr kat. 367790)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do MMH 32 (nr kat. 380170).
Dopłata dotyczy pakietu MONO STU 18

3 390,00

MMB 25

348880D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 25 [nr art. (348880) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego, na paliwo stałe
oraz kolektorów słonecznych. Dopłata dotyczy pakietów MONO STU 6-12

2 090,00

MMB 32

367780D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 32 [nr art. (367780) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego, na paliwo stałe
oraz kolektorów słonecznych. Dopłata dotyczy pakietu MONO STU 18

3 190,00

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!

28

Ciąg dalszy, patrz: następna strona
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MONO STU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi, rewersyjnymi pompami ciepła LA 6-18S-TUR i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Nr art.

VTB 25-2

376360D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 25-2 (nr art. 376360) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietów MONO STU 6-12

1 390,00

VTB 25-3

376370D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 25-3 (nr art. 376370) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietów MONO STU 6-12

2 090,00

VTB 32-2

374920D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-2 (nr art. 374920) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietu MONO STU 18

2 090,00

VTB 32-3

374930D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-3 (nr art. 374930) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietu MONO STU 18

2 490,00

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

Dopłata do

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

NWPM Touch

378800D

Dopłata do modułu NWPM Touch (nr art. 378800) umożliwiającego
zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu
komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet.

1 190,00

WPM Touch +2

378920D

Dopłata do modułu WPM Touch +2 (nr art. 378920) rozszerzającego
możliwości automatyki WPM Touch o 2 dodatkowe bloki funkcyjne
(np. dodatkowy obieg c.w.u. lub obiegi c.o. mieszaczowe)

2 390,00

Ilość grzałek do wspomagania c.o. należy zweryfikować w odniesieniu do obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu.

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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MONO STU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi, rewersyjnymi pompami ciepła LA 6-18S-TUR i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów MONO STU

9

10

A
11

7
3

6

12

4
2

13

5

8
1

14

Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła serii LA 6-18S-TUR

9

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową

z automatyką WPM Touch i panelem obsługowym Touch Display
(na ilustracji LA 9-18S-TUR)

10

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową

11

Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

2

Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW

12

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

3

Wolnostojący zasobnik c.w.u. WWSP 335 o poj. 300 l

13

Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

4

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV

14

MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła

5

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

6

Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.

7

Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

8

Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego

1

A Rozbudowa do 2 obiegów grzewczych z możliwością rozszerzenia
o dodatkowe 2 bloki funkcyjne przy użyciu modułu WPM Touch+2
(rozdzielacz do indywidualnego wykonania)

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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MONO 1118

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną, rewersyjną pompą ciepła LA 1118C i osprzętem

1
MONO 1118 – pakiet z powietrzną, rewersyjną pompą ciepła LA 1118C i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Chłodzenie
w standardzie!

Wizualizacja pakietu MONO 1118

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietu MONO 1118 jest powietrzne, rewersyjna pompa ciepła LA 1118C do montażu zewnętrznego, wolnostojący
zbiornik buforowy serii PSW oraz zasobnik c.w.u. WWSP 335. Zastosowana pompa ciepła wyposażona jest dwie sprężarki i wyróżnia się
innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przekładającymi się na wysoką wydajność i temperaturę zasilania oraz cichą pracę. Zaawansowana automatyka WPM Touch z dotykowym panelem obsługowym Touch Display umożliwia kompleksowy nadzór nad całym systemem
grzewczym oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet i urządzenia mobilne (niezbędny moduł NWPM Touch). Konstrukcja pompy ciepła zapewnia elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. W celu zapewnienia długiej żywotności sprężarek, zastosowano zbiornik
buforowy, który w połączeniu z modułem DDV zapewnia minimalny czas pracy sprężarki oraz bezawaryjną pracę w instalacjach z regulowanymi obiegami grzewczymi i ekonomiczne odszranianie pompy ciepła. Aby układ hydrauliczny pracował w możliwie wydajny sposób
pompa ładująca bufor pracuje tylko w momencie załączenia się sprężarki. Skład pakietu został zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym, kompletny system gwarantuje wysoki komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także umożliwia zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Skład pakietu MONO 1118
· Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła LA 1118C, o wysokim współczynniku COP i sprawności średniorocznej (SPF).
· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW 200 (poj. 200 l) w izolacji piankowej.
· Wysokiej sprawności zasobnik c.w.u. WWSP 335 (poj. 300 l) wyposażony w anodę antykorozyjną.
· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25 umożliwiający przyłączenie pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u. oraz obiegów grzewczych,
zapewniając wysoką sprawność dystrybucji ciepła (zachowanie COP pompy ciepła) poprzez zsumowanie zalet podłączenia bufora
z układu szeregowego i równoległego.
· Dwie wysokiej jakości pompy obiegowe do c.o. oraz przygotowania c.w.u.
· Kołnierzowa grzałka elektryczna o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
· Grzałka elektryczna, jako szczytowe źródło ciepła o mocy 6 kW (zasilanie 400 V).
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -22°C do +35°C); czynnik chłodniczy R410A; przyłącze ogrzewania 1¼”.
Napięcie sterujące 1/N/PE ~230 V, 50 Hz napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Należy zachować minimalne odstępy.
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MONO 1118

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną, rewersyjną pompą ciepła LA 1118C i osprzętem

1

MONO 1118 [moc grzewcza 12,3 kW/COP 3,8*]
Nr art. pakietu

M1118

Nr art.

LA 1118C

381150

Powietrzna 2-sprężarkowa, rewersyjna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 200

339830

Wolnostojący zbiornik buforowy o poj. 200 l

CTHK 634

322150

Grzałka elektryczna 6,0 kW do zbiornika buforowego

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-32PK

376750

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor – instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UP 75-32PK

376750

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

* A2/W35, EN14511

32

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Opis

75 190,00

Opcje rozszerzenia / zamiany, patrz: następna strona.
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MONO 1118

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną, rewersyjną pompą ciepła LA 1118C i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Nr art.

PWS 332

348620D

Dopłata do zamiany zbiornika buforowego PSW i zasobnika c.w.u. WWSP
na kombinowany zbiornik c.o./c.w.u PWS 332 (nr art. 348620) z buforem c.o.
100 l oraz zasobnikiem c.w.u. 300 l.

295,00

CTHK 634

322150D

Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 634 (nr art. 322150) o mocy 6 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych
zbiornikach ciepłej wody użytkowej (400 V).

884,00

1 OGB DN32

1OGBDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 32 (nr art. 367800)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do WWM 32 (nr art. 380170).

2 690,00

1 OGM DN32

1OGMDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 32 (nr kat. 367790)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do MMH 32 (nr kat. 380170).

3 390,00

MMB 32

367780D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 32 [nr art. (367780) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego, na paliwo stałe
oraz kolektorów słonecznych.

3 190,00

VTB 32-2

374920D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-2 (nr art. 374920) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.

2 090,00

VTB 32-3

374930D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-3 (nr art. 374930) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.

2 490,00

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

Dopłata do

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

NWPM Touch

378800D

Dopłata do modułu NWPM Touch (nr art. 378800) umożliwiającego
zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu
komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet.

1 190,00

WPM Touch +2

378920D

Dopłata do modułu WPM Touch +2 (nr art. 378920) rozszerzającego
możliwości automatyki WPM Touch o 2 dodatkowe bloki funkcyjne
(np. dodatkowy obieg c.w.u. lub obiegi c.o. mieszaczowe)

2 390,00

Ilość grzałek do wspomagania c.o. należy zweryfikować w odniesieniu do obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu.

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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MONO 1118

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną, rewersyjną pompą ciepła LA 1118C i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietu MONO 1118

9

10

A
11

7
3

6

12

4
2

13

5

8
1

14

1

Powietrzna, rewersyjna pompa ciepła serii LA 1118C

9

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową

10

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową

2

z automatyką WPM Touch i panelem obsługowym Touch Display
Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW 200 o poj. 200 l

11

Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

3

Wolnostojący zasobnik c.w.u. WWSP 335 o poj. 300 l

12

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

4

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV

13

Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

5

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

14

MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła

6

Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.

7

Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

8

Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego

A Rozbudowa do 2 obiegów grzewczych z możliwością rozszerzenia
o dodatkowe 2 bloki funkcyjne przy użyciu modułu WPM Touch+2
(rozdzielacz do indywidualnego wykonania)

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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MONO TBS

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 28-35TBS i osprzętem

1
MONO TBS – pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 28-35TBS i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietów MONO TBS są powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego serii LA 28-35TBS, zasobnik c.w.u.
serii WWSP oraz zbiornik buforowy c.o. PSW 200. Zastosowane pompy ciepła to nowoczesne urządzenia wyposażone w dwie sprężarki
i wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przekładającymi się na wysoką wydajność i temperaturę zasilania oraz cichą pracę. Zaawansowana automatyka WPM Touch z dotykowym panelem obsługowym Touch Display umożliwia kompleksowy nadzór nad całym
systemem grzewczym oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS i urządzenia mobilne (niezbędny moduł NWPM Touch).
Konstrukcja zapewnia elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. W celu zapewnienia długiej żywotności sprężarek, zastosowano
zbiornik buforowy, który w połączeniu z modułem DDV zapewnia minimalny czas pracy sprężarki oraz bezawaryjną pracę w instalacjach
z regulowanymi obiegami grzewczymi i ekonomiczne odszranianie pompy ciepła. Aby układ hydrauliczny pracował w możliwie wydajny sposób pompa ładująca bufor pracuje tylko w momencie załączenia się sprężarek. Skład pakietów został zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie, kompletny system gwarantuje wysoki komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także
umożliwia zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Skład pakietów MONO TBS
· 2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego LA 28TBS lub LA 35TBS.
· Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. serii WWSP
· Wolnostojący zbiornik buforowy PSW 200 (poj. 200 l).
· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 32 umożliwiający przyłączenie pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u. oraz obiegów grzewczych,
zapewniając wysoką sprawność dystrybucji ciepła (zachowanie COP pompy ciepła) poprzez zsumowanie zalet podłączenia bufora
z układu szeregowego i równoległego.
· Dwie wysokiej jakości pompy obiegowe UPH 90-32 do c.o. i przygotowania c.w.u.
· Grzałka elektryczna o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -22°C do +35°C; czynnik chłodniczy R417A (LA 28TBS), R407C (LA 35TBS).
Przyłącze ogrzewania 1¼" (LA 28TBS), 1½" (LA 35TBS). Napięcie sterujące 1/N/PE ~230 V, 50 Hz, napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
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MONO TBS

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 28-35TBS i osprzętem

1

MONO TBS 28 [moc grzewcza 20,3 kW / COP 3,4*]
Nr art. pakietu

M28TBS

Skład pakietu

Nr art.

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis

LA 28TBS

370250

2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 200

339830

Wolnostojący zbiornik buforowy (poj. 200 l)

WWSP 442

372840

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 400 l, wężownica 4,2 m²)

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora,
zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

99 990,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

MONO TBS 35 [moc grzewcza 23,7 kW / COP 3,35*]
Nr art. pakietu

M35TBS

* A2/W35, EN14511

36

Skład pakietu

Nr art.

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis

LA 35TBS

378460

2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 200

339830

Wolnostojący zbiornik buforowy (poj. 200 l)

WWSP 556

370080

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 500 l, wężownica 5,7 m²)

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora,
zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

104 190,00

Opcje rozszerzenia / zamiany, patrz: następna strona.
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MONO TBS

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 28-35TBS i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Dopłata do

Nr art.

Opis
Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 634 (nr art. 322150) o mocy 6 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych
zbiornikach ciepłej wody użytkowej (400 V)

Cena detaliczna
[netto PLN]

CTHK 634

322150D

MMB 32

367780D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 32 [nr art. (367780) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego, na paliwo stałe
oraz kolektorów słonecznych.

3 190,00

1 OGB DN32

1OGBDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 32 (nr art. 367800)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do WWM 32 (nr art. 380170)

2 690,00

1 OGM DN32

1OGMDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 32 (nr kat. 367790)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do MMH 32 (nr kat. 380170)

3 390,00

VTB 32-2

374920D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-2 (nr art. 374920) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.

2 090,00

VTB 32-3

374930D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-3 (nr art. 374930) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.

2 490,00

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Wymagana ilość grzałek:
MONO 28 TBS – 2 szt.
MONO 35 TBS – 3 szt.

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

884,00

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

NWPM Touch

378800D

Dopłata do modułu NWPM Touch (nr art. 378800) umożliwiającego
zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu
komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet.

1 190,00

WPM Touch +2

378920D

Dopłata do modułu WPM Touch +2 (nr art. 378920) rozszerzającego
możliwości automatyki WPM Touch o 2 dodatkowe bloki funkcyjne
(np. dodatkowy obieg c.w.u. lub obiegi c.o. mieszaczowe)

2 390,00

Ilość grzałek do wspomagania c.o. należy zweryfikować w odniesieniu do obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu.

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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MONO TBS

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 28-35TBS i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów MONO TBS

9

10

A
11

7
3

6

12

4
2

13

5

8
1

14

Powietrzna pompa ciepła serii LA 28-35TBS
z automatyką WPM Touch i panelem obsługowym Touch Display

8

Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego

9

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową

2

Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW

10

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową

3

Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP

11

Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

4

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV

12

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

5

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

13

Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

6

Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.

14

MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła

7

Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

1

A Rozbudowa do 2 obiegów grzewczych z możliwością rozszerzenia
o dodatkowe 2 bloki funkcyjne przy użyciu modułu WPM Touch+2
(rozdzielacz do indywidualnego wykonania)

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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MONO 1728

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną pompą ciepła LA 1728 i osprzętem

1
MONO 1728 – pakiet z powietrzną pompą ciepła LA 1728 i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietu MONO 1728 jest powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego LA 1728, zasobnik c.w.u. WWSP 442
oraz zbiornik buforowy c.o. PSW 200. Zastosowana pompa ciepła to nowoczesne urządzenie wyposażone w dwie sprężarki i wyróżnia się
innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przekładającymi się na wysoką wydajność i temperaturę zasilania oraz cichą pracę. Zaawansowana automatyka WPM Touch z dotykowym panelem obsługowym Touch Display umożliwia kompleksowy nadzór nad całym systemem
grzewczym oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS i urządzenia mobilne (niezbędny moduł NWPM Touch). Konstrukcja zapewnia elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, systemów
grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. W celu zapewnienia długiej żywotności sprężarek, zastosowano zbiornik
buforowy, który w połączeniu z modułem DDV zapewnia minimalny czas pracy sprężarki oraz bezawaryjną pracę w instalacjach z regulowanymi obiegami grzewczymi i ekonomiczne odszranianie pompy ciepła. Aby układ hydrauliczny pracował w możliwie wydajny sposób pompa ładująca bufor pracuje tylko w momencie załączenia się sprężarek. Skład pakietu został zoptymalizowany do zastosowania
w nowoczesnym budownictwie, kompletny system gwarantuje wysoki komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także umożliwia
zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Skład pakietów MONO 1728
· 2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego LA 1728.
· Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. serii WWSP 442 (poj. 400 l).
· Wolnostojący zbiornik buforowy PSW 200 (poj. 200 l).
· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 32 umożliwiający przyłączenie pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u. oraz obiegów grzewczych,
zapewniając wysoką sprawność dystrybucji ciepła (zachowanie COP pompy ciepła) poprzez zsumowanie zalet podłączenia bufora
z układu szeregowego i równoległego.
· Dwie wysokiej jakości pompy obiegowe UPH 90-32 do c.o. i przygotowania c.w.u.
· Grzałka elektryczna o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -22°C do +35°C; czynnik chłodniczy R417A.
Przyłącze ogrzewania 1¼". Napięcie sterujące 1/N/PE ~230 V, 50 Hz, napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
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MONO 1728

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną pompą ciepła LA 1728 i osprzętem

1

MONO 1728 [moc grzewcza 20,3 kW / COP 3,4*]
Nr art. pakietu

M1728

Skład pakietu

Nr art.

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis

LA 1728

381190

2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 200

339830

Wolnostojący zbiornik buforowy (poj. 200 l)

WWSP 442

372840

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 400 l, wężownica 4,2 m²)

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora,
zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

104 990,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

* A2/W35, EN14511
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Opcje rozszerzenia / zamiany, patrz: następna strona.

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

MONO 1728

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną pompą ciepła LA 1728 i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Dopłata do

CTHK 634

Nr art.

322150D

Opis
Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 634 (nr art. 322150) o mocy 6 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych
zbiornikach ciepłej wody użytkowej (400 V)

Cena detaliczna
[netto PLN]

884,00

Wymagana ilość grzałek:
MONO 28 TBS – 2 szt.

MMB 32

367780D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 32 [nr art. (367780) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego, na paliwo stałe
oraz kolektorów słonecznych.

3 190,00

1 OGB DN32

1OGBDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 32 (nr art. 367800)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do WWM 32 (nr art. 380170)

2 690,00

1 OGM DN32

1OGMDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 32 (nr kat. 367790)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do MMH 32 (nr kat. 380170)

3 390,00

VTB 32-2

374920D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-2 (nr art. 374920) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.

2 090,00

VTB 32-3

374930D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-3 (nr art. 374930) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.

2 490,00

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

NWPM Touch

378800D

Dopłata do modułu NWPM Touch (nr art. 378800) umożliwiającego
zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu
komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet.

1 190,00

WPM Touch +2

378920D

Dopłata do modułu WPM Touch +2 (nr art. 378920) rozszerzającego
możliwości automatyki WPM Touch o 2 dodatkowe bloki funkcyjne
(np. dodatkowy obieg c.w.u. lub obiegi c.o. mieszaczowe)

2 390,00

Ilość grzałek do wspomagania c.o. należy zweryfikować w odniesieniu do obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu.

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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MONO 1728

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiet z powietrzną pompą ciepła LA 1728 i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów MONO 1728

9

10

A
11

7
3

6

12

4
2

13

5

8
1

14

Powietrzna pompa ciepła serii LA 1728
z automatyką WPM Touch i panelem obsługowym Touch Display

8

Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego

9

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową

2

Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW

10

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową

3

Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP

11

Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

4

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV

12

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

5

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

13

Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

6

Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.

14

MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła

7

Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

1

A Rozbudowa do 2 obiegów grzewczych z możliwością rozszerzenia
o dodatkowe 2 bloki funkcyjne przy użyciu modułu WPM Touch+2
(rozdzielacz do indywidualnego wykonania)

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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MONO TU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 25-40TU-2 i osprzętem

1
MONO TU – pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 25-40TU-2 i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Wizualizacja pakietu MONO TU 25.

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietów MONO TU są 2-sprężarkowe powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego LA 25TU-2 lub 40TU-2,
zasobnik c.w.u. WWSP 556 oraz zbiornik buforowy serii PSW. Zastosowane pompy ciepła wyposażone są w dwie sprężarki i wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przekładające się na wysoką wydajność i temperaturę zasilania oraz cichą pracę.
Zaawansowana automatyka WPM Econ5 umożliwia kompleksowy nadzór nad całym systemem grzewczym oraz zdalny dostęp poprzez sieć
Ethernet i urządzenia mobilne (niezbędny moduł NWPM). Konstrukcja pomp ciepła zapewnia elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. W celu zapewnienia długiej żywotności sprężarek, zastosowano zbiornik buforowy, który w połączeniu z modułem DDV zapewnia
minimalny czas pracy sprężarek oraz bezawaryjną pracę w instalacjach z regulowanymi obiegami grzewczymi i ekonomiczne odszranianie
pompy ciepła. Aby układ hydrauliczny pracował w możliwie wydajny sposób pompa ładująca bufor pracuje tylko w momencie załączenia
się sprężarki. Skład pakietów został zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie, kompletny system gwarantuje wysoki komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także umożliwia zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Skład
· 2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego LA 25TU-2 lub LA 40TU-2.
· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW w izolacji piankowej.
· Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. WWSP 556 (poj. 500 l) z czujnikiem temperatury.
· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy serii DDV umożliwiający przyłączenie pompy ciepła, bufora,
instalacji c.w.u. oraz obiegów grzewczych, zapewniając wysoką sprawność dystrybucji ciepła (zachowanie COP pompy ciepła)
poprzez zsumowanie zalet podłączenia bufora z układu szeregowego i równoległego.
· Dwie wysokiej jakości pompy obiegowe do c.o. oraz przygotowania c.w.u.
· Grzałka elektryczna o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -22°C do +35°C; czynnik chłodniczy R449A; napięcie sterujące ~230 V.
Napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz; przyłącze grzania 1½".
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MONO TU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 25-40TU-2 i osprzętem

1

MONO TU 25 [moc grzewcza 19,5 kW / COP 3,7*]
Nr art. pakietu

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

LA 25TU-2

376670

2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 200

339830

Wolnostojący zbiornik buforowy (poj. 200 l)

WWSP 556

370080

Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. (poj. 500 l)

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora,
zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

M25TU

Opis

106 490,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

MONO TU 40 [moc grzewcza 27,6 kW / COP 3,6*]
Nr art. pakietu

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

LA 40TU-2

376680

2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

PSW 500

339210

Wolnostojący zbiornik buforowy (poj. 500 l)

WWSP 556

370080

Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. (poj. 500 l)

DDV 40

367720

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora,
zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 120-32PK

375750

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

FLH 25M

349430

Grzałka elektryczna 2,5 kW do zasobnika c.w.u.

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

M40TU

Opis

137 490,00

* A2/W35, EN14511

Do prawidłowego działania pomp ciepła LA TU-2 niezbędny jest przewód sterowniczy EVL...U łączący pompę ciepła ze sterownikiem.
Model

Nr art.

Długość
[m]

Masa
[kg]

Cena detaliczna
[netto PLN]

EVL 10U

355900

10

5

784,00

EVL 20U

355910

20

9

1 290,00

EVL 30U

355920

30

14

1 790,00

EVL 40U

355930

40

16

2 290,00

Przewód sterowniczy musi być układany oddzielnie od przewodu zasilającego.
Przedłużanie przewodu sterowniczego we własnym zakresie przez klienta jest niedozwolone i może skutkować unieważnieniem gwarancji.
Maksymalna długość połączenia hydraulicznego wynosi 30 m.
Więcej informacji, patrz: rozdział 11 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Opcje rozszerzenia / zamiany, patrz: następna strona.
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MONO TU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 25-40TU-2 i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Dopłata do

Nr art.

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Opis
Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

Cena detaliczna
[netto PLN]

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210
Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 634 (nr art. 322150) o mocy 6 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych
zbiornikach ciepłej wody użytkowej (400 V).

CTHK 634

322150D

WWM 32

367800D

Dopłata do modułu WWM 32 (nr art. 367800) do przyłączenia niemieszanego obiegu
grzewczego lub przygotowania c.w.u., a także wody w basenie; może być stosowany
przy natężeniu przepływu wody grzewczej do 3,5 m³/h.

1 290,00

MMH 32

367790D

Dopłata do modułu MMH 32 (nr art. 367790) do przyłączenia mieszanego obiegu
grzewczego, może być stosowany przy natężeniu przepływu wody grzewczej
do 3,5 m³/h.

2 090,00

UPE 80-32PK

380170D

Dopłata do pompy obiegowej UPE 80-32PK (nr art. 380170) dla grup WWM 32 /
MMH 32. Dopłata dotyczy pakietów MONO TU 25

942,00

UPE 100-32K

374730D

Dopłata do pompy obiegowej UPE 100-32K (nr art. 374730 dla grup WWM 32 /
MMH 32). Dopłata dotyczy pakietów MONO TU 40

1 890,00

VTB 32-2

374920D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-2 (nr art. 374920) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietu MONO TU 25

2 090,00

VTB 32-3

374930D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-3 (nr art. 374930) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietów MONO TU 25

2 490,00

MMB 32

367780D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 32 (nr art. 367780) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego, na paliwo
stałe oraz kolektorów słonecznych.
Dopłata dotyczy pakietów MONO TU 25

3 190,00

NWPM

356960D

Dopłata do modułu NWPM (nr art. 356960) umożliwiającego zdalne monitorowanie
oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu komputera / smartfonu / tabletu
przez sieć Internet.

1 090,00

Wymagana ilość grzałek:
MONO 25 TU – 2 szt.
MONO 40 TU – 3 szt.

884,00

Ilość grzałek do wspomagania c.o. należy zweryfikować w odniesieniu do obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu.
UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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MONO TU

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 25-40TU-2 i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów MONO TU

9

10

A

11

7

3

4
6
12

2

13

5

8

1

14

1

2-sprężarkowa, powietrzna pompa ciepła
LA 25TU-2 lub LA 40TU-2 z automatyką WPM Econ5

8

Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego

9

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową

2

Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW

10

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową

3

Wolnostojący zasobnik c.w.u. WWSP 556 (poj. 500 l)

11

Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

4

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV

12

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

5

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

13

Moduł zdalnego sterowania NWPM

6

Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.

14

MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła

7

Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

A Rozbudowa systemu do 2 obiegów grzewczych

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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BRINE COMPACT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z kompaktowymi gruntowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

1
BRINE COMPACT – pakiety z gruntowymi kompaktowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietów BRINE COMPACT są gruntowe kompaktowe pompy ciepła SIK 6-14TES, zbiornik buforowy PSP 100U do
zabudowy pod pompą ciepła, utrzymany w stylistyce pompy ciepła oraz wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP. SIK 6-14TES to pompy
ciepła nowej generacji o mocy 6-14 kW, które nie wymagają dużej przestrzeni i cechują się bogatym wyposażeniem. Posiadają wbudowane
komponenty instalacji grzewczej oraz podzespoły do podłączenia źródła ciepła, dlatego przewody mogą zostać poprowadzone bezpośrednio na zewnątrz do rozdzielacza solanki i nie jest konieczna pracochłonna izolacja zimnych komponentów solanki. Cichą pracę zapewnia
wyciszona obudowa i swobodnie pływająca płyta podstawy sprężarki. SIK 8-14TES posiadają również układ łagodnego rozruchu eliminujący efekt migotania oświetlenia podczas rozruchu, chroniąc jednocześnie sprężarkę. Nowoczesna automatyka WPM Econ5 z dotykowym panelem obsługowym Touch Display steruje instalacją pompy ciepła, obiegami bezpośrednimi oraz mieszaczowymi, a także instalacją
w układach biwalentnych i basenowych. Daje możliwość współpracy z chłodzeniem pasywnym, zdalnego dostępu poprzez sieć Ethernet,
KNX, EIB, MODBUS, a tym samym sterowanie całym systemem za pomocą urządzeń mobilnych. Skład pakietów BRINE COMPACT 6-14
został zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym i są one doskonałym wyborem dla użytkowników
poszukujących wydajnych i oszczędnych systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Skład
· Gruntowa, kompaktowa pompa ciepła SIK TES nowej generacji o mocy 6, 8, 11 lub 14 kW, wyposażona m.in. w automatykę WPM Econ5
z dotykowym panelem obsługowym Touch Display (umożliwiającą zdalny dostęp przez Ethernet, KNX, EIB, Modbus, obsługę za pomocą
urządzeń mobilnych, współpracę z chłodzeniem pasywnym) oraz komponenty instalacji dolnego i górnego źródła ciepła:
– 2 elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła,
– 2 naczynia wzbiorcze: dolnego i górnego źródła ciepła (8 l, 24 l),
– niezbędne zabezpieczenia: zawory bezpieczeństwa i manometry.
· Zbiornik buforowy PSP 100U o poj. 100 l utrzymany w stylistyce pompy ciepła, przeznaczony do zabudowy pod pompą ciepła.
· Wysokiej jakości pompa obiegowa UP 75-25PK do c.o.
· Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. serii WWSP z anodą antykorozyjną.
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -5°C do +25°C; czynnik chłodniczy R410A; napięcie sterujące ~230 V; przyłącze grzania 1¼";
napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
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BRINE COMPACT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z kompaktowymi gruntowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

1

BRINE COMPACT 6 [moc grzewcza 5,9 kW/COP 4,7*]
Nr art. pakietu

BC6SIK

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

Opis

SIK 6TES

372290 Gruntowa kompaktowa pompa ciepła

PSP 100U

378600 Zbiornik buforowy do zabudowy pod pompą ciepła (poj. 100 l)

UP 75-25PK

376740 Elektroniczna pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 335

376760 Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

48 990,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

BRINE COMPACT 8 [moc grzewcza 7,8 kW/COP 4,8*]
Nr art. pakietu

BC8SIK

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis

Skład pakietu

Nr art.

SIK 8TES

372300 Gruntowa kompaktowa pompa ciepła

PSP 100U

378600 Zbiornik buforowy do zabudowy pod pompą ciepła (poj. 100 l)

UP 75-25PK

376740 Elektroniczna pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 335

376760 Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

51 390,00

BRINE COMPACT 11 [moc grzewcza 10,6 kW/COP 5,0*]
Nr art. pakietu

BC11SIK

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

Opis

SIK 11TES

372310 Gruntowa kompaktowa pompa ciepła

PSP 100U

378600 Zbiornik buforowy do zabudowy pod pompą ciepła (poj. 100 l)

UP 75-25PK

376740 Elektroniczna pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 335

376760 Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

52 990,00

BRINE COMPACT 14 [moc grzewcza 13,1 kW/COP 4,7*]
Nr art. pakietu

BC14SIK

Cena detaliczna
[netto PLN]

Skład pakietu

Nr art.

Opis

SIK 14TES

372320 Gruntowa kompaktowa pompa ciepła

PSP 100U

378600 Zbiornik buforowy do zabudowy pod pompą ciepła (poj. 100 l)

UP 75-25PK

376740 Elektroniczna pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 442

372840 Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 400 l, wężownica 4,2 m²)

56 690,00

UWAGA: produkt dostępny do wyczerpania zapasów!

* B0/W35, EN14511
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BRINE COMPACT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z kompaktowymi gruntowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia
Nr art.

FLH 25M

349430D

Dopłata do kołnierzowej grzałki elektrycznej FLH 25M (nr art. 349430) 2,5 kW
do zasobników c.w.u. (230 V).

PKS 14 Econ

362930D

Dopłata do stacji pasywnego chłodzenia PKS 14 Econ (nr art. 362930).
PKS 14 Econ składa się z:
· wymiennika ciepła,
· pompy cyrkulacyjnej obiegu dolnego źródła ciepła,
· czujnika temperatury,
· pasywnego regulatora chłodzenia WPM Econ PK,
· 3-drogowego zaworu z siłownikiem.
Tryby pracy sterownika pompy ciepła poszerza się o tryb chłodzenia za pomocą
połączenia elektrycznego regulatora grzania z regulatorem chłodzenia. Elementy są
zamontowane na stałe w białej, blaszanej obudowie z możliwością montażu w pozycji
pionowej lub poziomej.

1 OGB DN25

1OGBDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 25 (nr kat. 346600)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do WWM 25 (nr kat. 380160)

1 990,00

1 OGM DN25

1OGMDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 25 (nr kat. 348640)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do MMH 25 (nr kat. 380160)

2 690,00

VTB 25-2

376360D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 25-2 (nr art. 376360) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.

1 390,00

CTHK 631

336180D

Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 631 (nr art. 336180) o mocy 2 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych zbiornikach ciepłej wody użytkowej (230V).

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

Dopłata do

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice
pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona
wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia
obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

849,00

10 790,00

789,00

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

NWPM Touch

378800D

Dopłata do modułu NWPM Touch (nr art. 378800) umożliwiającego
zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu
komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet.

1 190,00

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

49

BRINE COMPACT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z kompaktowymi gruntowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów BRINE COMPACT

6

1

7

4
3

2

6
5

1

Gruntowa, kompaktowa pompa ciepła SIK 6-14TES
z automatyką WPM Econ5 i dotykowym panelem obsługowym Touch Display

2

Zbiornik buforowy PSP 100U

3

Zasobnik c.w.u. serii WWSP

4

Elektroniczna pompa obiegowa c.o. UP 75-25PK

5

Kołnierzowa grzałka elektryczna FLH 25M do zasobnika c.w.u.

6

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

7

Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

1
3

2

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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Widok pakietu po zestawieniu komponentów
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BRINE COMPACT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z kompaktowymi gruntowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów BRINE COMPACT
– układ z chłodzeniem pasywnym cichym (chłodzenie płaszczyznowe)

8

9
7

1

10

4
3

2

7
5
1

6

Gruntowa, kompaktowa pompa ciepła SIK 6-14TES
z automatyką WPM Econ5 i dotykowym panelem obsługowym Touch Display

2

Zbiornik buforowy PSP 100U

3

Zasobnik c.w.u. serii WWSP

4

Elektroniczna pompa obiegowa c.o. UP 75-25PK

5

Kołnierzowa grzałka elektryczna FLH 25M do zasobnika c.w.u.

6

Zanurzeniowa grzałka elektryczna CTHK 631 do zbiornika buforowego

7

Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ

8

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH

9

Stacja chłodzenia pasywnego PKS 14 Econ

10 Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch

1
3

2

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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BRINE COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

1
BRINE COMFORT – pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

Rekomendowane do:
Czyste powietrze

Uruchomienie
w cenie!

Charakterystyka
Głównymi elementami pakietów są: gruntowe pompy ciepła SI 6-22TU, wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW oraz zasobnik c.w.u. serii WWSP.
Zastosowane pompy ciepła to nowoczesne urządzenia charakteryzujące się bardzo wysoką wydajnością i cichą pracą. Nowoczesna automatyka WPM Econ5 z dotykowym panelem obsługowym Touch Display steruje instalacją pompy ciepła, przygotowaniem c.w.u., automatycznym wygrzewem antybakteryjnym i cyrkulacją, obiegami bezpośrednimi oraz mieszaczowymi, a także współpracy w układach biwalentnych
i basenowych. Daje możliwość współpracy z chłodzeniem pasywnym, zdalnego dostępu poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS, a tym
samym sterowanie całym systemem za pomocą urządzeń mobilnych. W celu zapewnienia długiej żywotności sprężarki, zastosowano zbiornik
buforowy, który w połączeniu z modułem DDV zapewnia minimalny czas pracy sprężarki oraz bezawaryjną pracę w instalacjach z regulowanymi obiegami grzewczymi. Aby układ hydrauliczny pracował w możliwie wydajny sposób, pompa ładująca bufor pracuje tylko w momencie
załączenia się sprężarki. Skład pakietu został zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym, kompletny
system gwarantuje wysoki komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także umożliwia zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Skład pakietów BRINE COMFORT
· Gruntowa pompa ciepła serii SI 6-22TU o wysokich współczynnikach COP i wysokiej sprawności średniorocznej (SPF).
· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW w izolacji piankowej.
· Wysokiej sprawności zasobnik c.w.u. serii WWSP z anodą antykorozyjną.
· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25 umożliwiający przyłączenie pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u. oraz obiegów
grzewczych, zapewniając wysoką sprawność dystrybucji ciepła (zachowanie COP pompy ciepła) poprzez zsumowanie zalet podłączenia
bufora z układu szeregowego i równoległego.
· Dwie wysokiej jakości pompy obiegowe do c.o. i przygotowania c.w.u.
· Elektroniczna pompa obiegowa dolnego źródła ciepła, zaprojektowana do pracy w szerokim zakresie temperatur.
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -5°C do +25°C; czynnik chłodniczy R410A; napięcie sterujące ~230 V; przyłącze grzania 1¼";
napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
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BRINE COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

1

BRINE COMFORT 6 [moc grzewcza 6,1 kW/COP 4,7*]
Nr art. pakietu Skład pakietu Nr art.

BC6SI

Opis

Cena detaliczna [netto PLN]

SI 6TU

364080

Gruntowa pompa ciepła

UPE 80-25PK

380160

Elektroniczna pompa obiegowa układu dolnego źródła ciepła

PSW 100

351090

Zbiornik buforowy wolnostojący o poj. 100 l

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

50 290,00

BRINE COMFORT 8 [moc grzewcza 8,1 kW/COP 4,8*]
Nr art. pakietu Skład pakietu Nr art.

BC8SI

Opis

Cena detaliczna [netto PLN]

SI 8TU

364090

Gruntowa pompa ciepła

UPE 80-25PK

380160

Elektroniczna pompa obiegowa układu dolnego źródła ciepła

PSW 100

351090

Zbiornik buforowy wolnostojący o poj. 100 l

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

51 590,00

BRINE COMFORT 11 [moc grzewcza 10,9 kW/COP 4,9*]
Nr art. pakietu Skład pakietu Nr art.

BC11SI

Opis

Cena detaliczna [netto PLN]

SI 11TU

364100

Gruntowa pompa ciepła

UPE 80-25PK

380160

Elektroniczna pompa obiegowa układu dolnego źródła ciepła

PSW 100

351090

Zbiornik buforowy wolnostojący o poj. 100 l

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 335

376760

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 300 l, wężownica 3,5 m²)

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

53 790,00

BRINE COMFORT 14 [moc grzewcza 13,9 kW/COP 5,0*]
Nr art. pakietu Skład pakietu Nr art.

BC14SI

Opis

Cena detaliczna [netto PLN]

SI 14TU

364110

Gruntowa pompa ciepła

UPE 80-25PK

380160

Elektroniczna pompa obiegowa układu dolnego źródła ciepła

PSW 100

351090

Zbiornik buforowy wolnostojący o poj. 100 l

DDV 25

358390

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 442

372840

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 400 l, wężownica 4,2 m²)

UP 75-25PK

376740

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

56 790,00

Ciąg dalszy, patrz: następna strona.
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BRINE COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

1

BRINE COMFORT 18 [moc grzewcza 17,5 kW/COP 4,7*]
Nr art. pakietu Skład pakietu Nr art.

BC18SI

Opis

Cena detaliczna [netto PLN]

SI 18TU

364120

Gruntowa pompa ciepła

UPE 100-32K

374730

Elektroniczna pompa obiegowa układu dolnego źródła ciepła

PSW 200

339830

Zbiornik buforowy wolnostojący o poj. 200 l

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 442

372840

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 400 l, wężownica 4,2 m²)

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

61 990,00

BRINE COMFORT 22 [moc grzewcza 22,9 kW/COP 4,4*]
Nr art. pakietu Skład pakietu Nr art.

BC22SI

Cena detaliczna [netto PLN]

362340

Gruntowa pompa ciepła

UPE 100-32K

374730

Elektroniczna pompa obiegowa układu dolnego źródła ciepła

PSW 200

339830

Zbiornik buforowy wolnostojący o poj. 200 l

DDV 32

348450

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy do przyłączenia pompy ciepła, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)

WWSP 556

370080

Wolnostojący zasobnik c.w.u. (poj. 500 l, wężownica 5,6 m²)

UPH 90-32

370420

Pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

* B0/W35, EN14511
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Opis

SI 22TU

63 190,00

Opcje rozszerzenia / dopłaty, patrz: tabele na następnej stronie.
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BRINE COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

1

Opcje rozszerzenia / dopłaty
Dopłata do

Nr art.

Cena detaliczna
[netto PLN]

Opis

362090D

Dopłata do zamiany pompy obiegowej UPE 80-25PK
na zestaw dolnego źródła SZB 140E (nr art. 362090)
W komplecie:
· kompletna grupa bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe 18 l,
· separator powietrza,
· elektroniczna pompa obiegowa Yonos Para HF 25/10,
· zawór kulowy.
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

2 790,00

365990D

Dopłata do zamiany pompy obiegowej UPE 100-32K
na zestaw dolnego źródła SZB 180E (nr art. 365990)
W komplecie:
· kompletna grupa bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe 18 l,
· separator powietrza,
· elektroniczna pompa obiegowa Yonos Para HF 30/10,
· zawór kulowy.
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 18

1 990,00

SZB220E

362840D

Dopłata do zamiany pompy obiegowej UPE 100-32K
na zestaw dolnego źródła SZB 220E (nr art. 362840)
W komplecie:
· kompletna grupa bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe 18 l,
· separator powietrza,
· elektroniczna pompa obiegowa Yonos Para HF 30/12,
· zawór kulowy.
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 22			

2 890,00

PSP 100U

378600D

Dopłata do zamiany wolnostojącego zbiornika PSW 100 na PSP 100U (nr art. 378600)
– zbiornik buforowy do zabudowy pod pompą ciepła o poj. 100 l.
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

1 090,00

WWSP 442

372840D

Dopłata do zamiany zbiornika WWSP 335 na WWSP 442 (nr art. 372840) – poj. 400 l,
wężownica 4,2 m2. Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 11

PKS 14 Econ

362930D

Dopłata do stacji pasywnego chłodzenia PKS 14 Econ (nr art. 362930).
PKS 14 Econ składa się z:
· wymiennika ciepła,
· pompy cyrkulacyjnej obiegu dolnego źródła ciepła,
· czujnika temperatury,
· pasywnego regulatora chłodzenia WPM Econ PK,
· 3-drogowego zaworu z siłownikiem.
Tryby pracy sterownika pompy ciepła poszerza się o tryb chłodzenia za pomocą
połączenia elektrycznego regulatora grzania z regulatorem chłodzenia. Elementy są
zamontowane na stałe w białej, blaszanej obudowie z możliwością montażu w pozycji
pionowej lub poziomej.

MMB 25

348880D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 25 (nr art. 348880) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego,
na paliwo stałe oraz kolektorów słonecznych.
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

2 090,00

MMB 32

367780D

Dopłata do modułu hydraulicznego MMB 32 (nr art. 367780) umożliwiającego
podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego, olejowego,
na paliwo stałe oraz kolektorów słonecznych.
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 18-22

3 190,00

SZB 140E

SZB 180E

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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401,00

10 790,00

Ciąg dalszy, patrz: następna strona
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BRINE COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

1

Cena detaliczna
[netto PLN]

Dopłata do

Nr art.

1 OGB DN25

1OGBDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 25 (nr art. 346600)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do WWM 25 (nr art. 380160).
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

1 990,00

1OGBDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 32 (nr art. 367800)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do WWM 32 (nr art. 380170).
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 18-22

2 690,00

1OGMDN25D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 25 (nr kat. 348640)
· pompa obiegowa UPE 80-25PK do MMH 25 (nr kat. 380160)
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

2 690,00

1 OGM DN32

1OGMDN32D

Dopłata do komponentów 1 obiegu grzewczego, w skład którego wchodzą:
· moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH 32 (nr kat. 367790)
· pompa obiegowa UPE 80-32PK do MMH 32 (nr kat. 380170)
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 18-22

3 390,00

VTB 25-2

376360D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 25-2 (nr art. 376360) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

1 390,00

376370D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 25-3 (nr art. 376370) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-14

2 090,00

VTB 32-2

374920D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-2 (nr art. 374920) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 2 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 18-22

2 090,00

VTB 32-3

374930D

Dopłata do belki rozdzielacza VTB 32-3 (nr art. 374930) do jednoczesnego
podłączenia kilku modułów systemu rozprowadzenia ciepła, dopasowana
do modułów WWM, MMH. Przystosowana do 3 obiegów grzewczych.
Dopłata dotyczy pakietu BRINE COMFORT 18-22

2 490,00

PWS 332

348620D

Dopłata do zamiany zbiornika buforowego PSW i zasobnika c.w.u. WWSP
na kombinowany zbiornik c.o./c.w.u PWS 332 (nr art. 348620) z buforem c.o.
100 l oraz zasobnikiem c.w.u. 300 l.
Dopłata dotyczy pakietów BRINE COMFORT 6-11

295,00

CTHK 631

336180D

Dopłata do grzałki zanurzeniowej CTHK 631 (nr art. 336180) o mocy 2 kW
do zbiornika buforowego. Nie nadaje się do zastosowania w emaliowanych
zbiornikach ciepłej wody użytkowej (230V).

789,00

FLH 25M

349430D

Dopłata do kołnierzowej grzałki elektrycznej FLH 25M (nr art. 349430)
o mocy 2,5 kW do zasobników c.w.u. (230 V).

849,00

1 OGB DN32

1 OGM DN25

VTB 25-3

Opis

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

Dopłata do

Nr art.

RTM Econ U

367200D

RTM Econ A

367210D

Opis
Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem
powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala
różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła
obliczona wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego
odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· „Tryb pracy” – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim,
· „Szybkie ogrzewanie” – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min
(blokada ciepłej wody),
· wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia
usterki pompy ciepła.

Cena detaliczna
[netto PLN]

660,00

660,00

RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200
RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210

NWPM Touch

378800D

Dopłata do modułu NWPM Touch (nr art. 378800) umożliwiającego
zdalne monitorowanie oraz sterowanie pompy ciepła przy wykorzystaniu
komputera / smartfonu / tabletu przez sieć Internet.

1 190,00

UWAGA: ceny produktów w opcji rozszerzenia / dopłaty obowiązują tylko przy zamówieniu pakietu!
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BRINE COMFORT

Pakiety z pompami ciepła i osprzętem

Pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 6-22TU i osprzętem

1
Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów BRINE COMFORT
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Gruntowa pompa ciepła serii SI 6-22TU z automatyką WPM Econ5
i dotykowym panelem obsługowym Touch Display

8

Kołnierzowa grzałka elektryczna zasobnika c.w.u.

9

Zanurzeniowa grzałka elektryczna zbiornika buforowego

Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW

10 MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła

3 Zasobnik c.w.u. serii WWSP
4 Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV

11 Zbiornik buforowy PSP 100U o poj. 100  l
do zabudowy pod pompą ciepła (SI 6-14TU)

5 Pompa obiegowa instalacji c.o.

12 Stacja pasywnego chłodzenia PKS 14 Econ

6 Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

13 Zestaw dolnego źródła ciepła SZB

7 Pompa obiegowa dolnego źródła ciepła pompy ciepła

14 Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH
15 Pompa obiegowa do modułu MMH

komponenty standardowe pakietów
wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty
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16 Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ
17 Moduł zdalnego sterowania NWPM Touch
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