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M Flex

M Flex, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe, grzewcze pompy ciepła

M Flex – 1-sprężarkowe, grzewcze pompy ciepła

Uruchomienie
w cenie!

3
Idealne do
zastosowania
w obszarach o gęstej
zabudowie.

Maksymalne obniżenie
emisji dźwięku do
otoczenia.
Obsługa za pomocą
urządzeń mobilnych.*

Automatyka nowej
generacji WPM Touch
z intuicyjnym, dotykowym
panelem obsługowym
Touch Display.

Charakterystyka
M Flex to powietrzne, grzewcze pompy ciepła nowej generacji, które wyznaczają nowe standardy na rynku pomp ciepła. Wyróżniają
się doskonałym wzornictwem, niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce i oferują wysoką wydajność, komfort użytkowania montażu.
Ich konstrukcja zorientowana jest na maksymalne obniżenie emisji dźwięku do otoczenia, co sprawia że są one idealnym rozwiązaniem
do zastosowania w obszarach o gęstej zabudowie. Modułowa automatyka nowej generacji WPM Touch wyposażona jest w intuicyjny, dotykowy panel obsługowy Touch Display i daje możliwość indywidualnej konfiguracji w różnych wariantach układów hydraulicznych oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet i urządzenia mobilne*. M Flex można wyposażyć w opcjonalny zasobnik c.w.u.
(poj. 199 lub 329 l) dopasowany wizualnie do jednostki wewnętrznej. Urządzenia posiadają 1 sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter)
i zapewniają elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. Zestaw składa się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej, którą można zamontować na ścianie za pomocą opcjonalnej konsoli ściennej MWMB 16.
Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w następujące komponenty:
· zbiornik buforowy (poj. 50 l) z zaworem przelewowym dla wymaganego natężenia przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 24 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania automatyki nowej generacji WPM Touch
Zalety:
+ Powietrzne pompy ciepła nowej generacji do grzania o mocy 6-9 kW (M Flex 0609) lub 9-16 kW (M Flex 0916).
+ Konstrukcja zorientowana na maksymalne obniżenie emisji dźwięku do otoczenia, idealna do zastosowania w obszarach o gęstej zabudowie.
+ Bogato wyposażona jednostka wewnętrzna w kompaktowej obudowie.
+ Modułowa automatyka nowej generacji WPM Touch z intuicyjnym, dotykowym panelem obsługowym Touch Display i możliwością
indywidualnej konfiguracji do współpracy z różnymi wariantami układów hydraulicznych.
+ Zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet umożliwiający obsługę za pomocą urządzeń mobilnych*.
+ Sprężarka o regulowanej mocy (inwerter) – dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania cieplnego budynku.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC wyróżniający się bardzo cichą pracą.
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię zaledwie 60 x 75 cm, jednostka zewnętrzna o
wymiarach: 85 x 60 cm jest jedną z najmniejszych jednostek zewnętrznych na rynku.
+ Opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 199 lub 329 l) dopasowany wizualnie do pompy ciepła do integracji z jednostką wewnętrzną (obok).
+ Najwyższa jakość wykonania doskonale korespondująca z nowoczesnym wzornictwem.
+ Możliwość współpracy z centralą rekuperacyjną M Flex Air.
* Zdalne sterowanie dostępne za dopłatą, niezbędny moduł NWPM Touch
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M Flex, powietrzne pompy ciepła nowej generacji
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M Flex – 1-sprężarkowe, grzewcze pompy ciepła
Model

Nr art.

Jednostka zewn.
Cena
Jednostka wewn.
Moc
grzewcza
szer. x wys. x gł. masa** szer. x wys. x gł. masa detaliczna
[kW] / COP*
[mm]
[kg]
[mm]
[kg] [netto PLN]

M Flex 0609

378550

4,2/4,16

1400 x 600 x 750

90/65

1230 x 850 x 600

90

83 490,00

M Flex 0916

378560

6,5/4,33

1400 x 600 x 750 100/75

1230 x 850 x 600

98

90 390,00

   * A2/W35, EN 1451
** Masa: z modułem / bez modułu chłodniczego

3

M Flex – dedykowane wyposażenie dodatkowe
MDHW 232 / 335 – emaliowane zasobniki c.w.u. do zabudowy bocznej
Zasobniki c.w.u. o pojemności nominalnej 199 l (MDHW) 232) lub 329 l (MDHW) 335) dopasowane wizualnie oraz konstrukcyjnie do pomp ciepła M Flex. Powierzchnia wymiany ciepła
3,2 m² (MDHW) 232) lub 3,6 m² (MDHW) 335).
Model

Nr art.

Pojemność
[l]

Powierzchnia
Wymiary:
Masa
wymiany ciepła szer. x wys. x gł.
[m²]
[mm]
[kg]

Cena
detaliczna
[netto PLN]

MDHW 232

M99013

199

3,2

600 x 1400 x 600

157

15 390,00

MDHW 335

M99018

329

3,6

600 x 2093 x 600

190

21 390,00

MWMB 16 – konsola ścienna do montażu jednostki zewnętrznej
Konsola ścienna do montażu na ścianie budynku jednostki zewnętrznej pomp ciepła serii: System M Comfort/Comfort Plus (MWMB 16) oraz M Flex. Uchwyt ścienny jest idealnie
dopasowany do jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Kolor grafitowo-czarny (RAL 9011)
dopasowany do koloru podstawowego jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Konstrukcja
wspornika ściennego umożliwia ukrycie złączy i przewodów chłodniczych.
Model

MWMB 16

Nr art.

Zastosowanie

M99026

M Flex
System M Comfort
System M Comfort Plus

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
[mm]

Masa
[kg]

850 x 360 x 897

28

Cena detaliczna
[netto PLN]
5 190,00

Ciąg dalszy, patrz: następna strona
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MREF – przewody chłodnicze
Przewody chłodnicze do pomp ciepła System M oraz M Flex wraz z przewodem sterowniczym i kapturkami ochronnymi.
Model

3

Nr art.

Zastosowanie

Długość przewodów
chłodniczych / sterowniczych [m]

Cena detaliczna
[netto PLN]

MREF 6-3

M99001

M Flex 0609 kW
System M 4-6 kW

3/5

1 390,00

MREF 6-7

M99002

M Flex 0609 kW
System M 4-6 kW

7/9

2 290,00

MREF 6-10

M99003

M Flex 0609 kW
System M 6–9 kW

10 / 12

3 090,00

MREF 12-3

M99004

M Flex 0916 kW
System M 9-12 kW

3/5

1 590,00

MREF 12-7

M99005

M Flex 0916 kW
System M 9-12 kW

7/9

2 590,00

MREF 12-10

M99006

M Flex 0916 kW
System M 9-16 kW

10 / 12

3 790,00

MPRO 16 – przedłużenie przewodów chłodniczych
Przedłużenie przewodów chłodniczych MFER, wstępnie zmontowane z izolacją.
Model

MPRO 16

Nr art.

Zastosowanie

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

M99023

System M 9-16 kW
M Flex 0609 kW
M Flex 0916 kW

Przedłużenie przewodów chłodniczych
12 x 1 i 18 x 1 (do jednostki zewnętrznej).

418,00

AS 2 WE / 2HK – zestawy przyłączeniowe
AS 2WE – zestaw przyłączeniowy do integracji pompy ciepła M Flex z drugim źródłem ciepła
(układ biwalentny / biwalentny–odnawialny).
AS 2HK – zestaw przyłączeniowy do rozbudowy pompy ciepła M Flex o drugi obieg grzewczy.
Model

AS 2WE

AS 2HK

Nr art.

Opis

Masa
[kg]

Cena detaliczna
[netto PLN]

AS 2WE

378770 Zestaw przyłączeniowy do integracji z drugim źródłem ciepła

2,0

1 590,00

AS 2HK

378780 Zestaw przyłączeniowy do rozbudowy o drugi obieg grzewczy

4,2

2 090,00

MASK – zestaw do chłodzenia skrzynki rozdzielczej regulatora obiegu chłodniczego
Zestaw do chłodzenia skrzynki rozdzielczej regulatora obiegu chłodniczego jednostki wewnętrznej M Flex, aby zapobiec przegrzaniu elementów elektrycznych. Instalacja jest niezbędna jeśli spodziewana temperaturze otoczenia wynosi +25°C (średnia dobowa temperatura).
W zestawie na pokrywie skrzynki rozdzielczej zamontowany wentylator włącza się automatycznie za pomocą termostatu i zapewnia w ten sposób chłodzenie elementów elektrycznych
i elektronicznych. Dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu w którym zamontowana jest
skrzynka rozdzielcza regulatora obiegu chłodniczego: +35°C (średnia dobowa temperatura).
Model

Nr art.

MASK

M99027

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

Zestaw do chłodzenia skrzynki rozdzielczej regulatora
obiegu chłodniczego

1 190,00

MWOOD – obudowa z drewna modrzewiowego
Zestaw do zamiany obudowy, składający się ze wstępnie zmontowanej płyty bocznej wraz
z izolacją oraz 26 modrzewiowych lameli ułożonych poziomo. Obudowa może być lewo- lub
prawostronna i zastępuje obudowę standardową. Lamele modrzewiowe są niepomalowane.
Model

Nr art.

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

MWOOD

M99028

Okładzina z drewna modrzewiowego, 1 panel boczny

3 590,00

MWOOD Set

M99031

Okładzina z drewna modrzewiowego, zestaw 2 paneli bocznych

7 090,00

Elementy obudowy z drewna modrzewiowego są narażone na działanie czynników atmosferycznych powodujących
proces naturalnego starzenia. Proces ten można opóźnić stosując odpowiednie preparaty zabezpieczające.
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Dane techniczne

Model
Efektywność energetyczna / klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 35°C)
Efektywność energetyczna / klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 55°C)

M Flex 0609

M Flex 0916

%

151 / A++

176 / A+++

%

114 / A+

133 / A++

Minimalna-maksymalna moc grzewcza przy A-7/W35

kW

3,2-6,3

5,7-9,5

Minimalna-maksymalna moc grzewcza przy A2/W35

kW

3,6-7,5

5,4-12,0

4,2-8,4

6,4-12,9

Moc grzewcza / COP przy A-7/W35*

Minimalna-maksymalna moc grzewcza przy A7/W35

kW/–

kW

6,0 / 3,03

9,4 / 3,03

Moc grzewcza / COP przy A2/W35*

kW/–

4,2 / 4,16

6,5 / 4,33

Moc grzewcza / COP przy A7/W35*

kW/–

4,7 / 4,76

6,9 / 4,96

SCOP – klimat umiarkowany, temperatura zasilania c.o. 35/55 °C

–

3,85 / 2,93

4,48 / 3,40

SCOP – klimat chłodny, temperatura zasilania c.o. 35/55 °C

–

3,28 / 2,48

3,70 / 3,00

M Flex 0609

M Flex 0916

60

60

Model
Maksymalna temperatura zasilania
Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania)

°C

-22 / +35

-22 / +35

Nominalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne *

m³/h / Pa

°C

0,8 / 60000

1,2 / 52000

Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne *

m³/h/Pa

0,6 / 65000

0,8 / 60000

Poziom mocy akustycznej jednostki zewn. tryb: normalny / obniżony

dB (A)

55 / 47

55 / 47

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m jednostki zewn. tryb: normalny / obniżony

dB (A)

25 / 24

25 / 24

Poziom mocy akustycznej jednostki wewn.

dB (A)

45

45

Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewn. w odległości 1 m

dB (A)

34

34

3000 / 2600

3800 / 3000

Przepływ powietrza (zakres regulacji wentylatora EC) tryb: normalny / obniżony
Wymiary jednostki wewnętrznej / zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

m³/h
mm

600 x 1400 x 750 / 850 x 1230 x 600

Masa jednostki wewnętrznej z modułem chłodniczym / bez modułu chłodniczego

kg

90 / 65

100 / 75

Masa jednostki zewnętrznej

kg

90

98

Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła (parownik / skraplacz)
Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego

cal
–/kg

G 1¼

G 1¼

R410A / 3,86

R410A / 4,78

Napięcie zasilania sprężarek

– 1N/PE ~ 230 V 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Zabezpieczenie sprężarek

A

Napięcie zasilania grzałek elektrycznych

– 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Zabezpieczenie grzałek elektrycznych

A

Napięcie zasilania sterownika / zabezpieczenie

–

Prąd rozruchowy (układ łagodnego rozruchu)

C20 / B32

C 10

10

10

1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C 13 A
Inverter

Inverter

Prąd znamionowy dla A2/W35 / cos φ

A/–

5,2 / 0,99

2,3 / 0,99

Znamionowy / maksymalny pobór mocy przy A2/W35 *

kW

1,1 / 2,9

1,55 / 4,9

W

do 200

do 200

Moc grzałki elektrycznej (3 stopnie mocy)

kW

2/4/6

2/4/6

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

3

3

Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa

bar

2,5

Pobór mocy wentylatora

A

Sposób odszraniania

–

Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem

–

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Współczynnik GWP czynnika chłodniczego

–
kgCO2eq

2,5
Odwrócenie obiegu

Tak

Tak

Tak

Tak

2088

2088

tCO2eq

7,6

9,9

Produkt zamknięty hermetycznie

–

Tak

Tak

Kolor obudowy

–

Biały/czarny

Biały/czarny

Ekwiwalent CO2

3

* EN 14511
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Zestawienie podstawowego osprzętu
Moduł niemieszanego
obiegu grzewczego

Moduł mieszanego
obiegu grzewczego

Moduł mieszaczowy
do systemów biwalentnych

Pompa obiegowa
obiegu grzewczego

WWM 25

MMH 25

MMB 25

UPE 80-25PK / UP 75-25PK

Zasobniki c.w.u.

Zasobniki c.w.u.
dopasowane wizualnie

Zasobniki c.w.u.
biwalentne

Grzałki do zasobników c.w.u.

WWSP 229 / 335 / 442 / 556

MDHW 232 / 335

WWSP 432 SOL / 540 SOL

FLH… / FLHU…

Przewody chłodnicze
z przewodem sterowniczym

Przedłużenie przewodów
chłodniczych

Zestawy
przyłączeniowe

Konsola ścienna

MREF…

MPRO 16

AS 2WE / AS 2HK

MWMB 16

3
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Przykład instalacji z 1-sprężarkową grzewczą pompą ciepła M Flex (układ biwalentny z kotłem gazowym)

4

3
5

6
A

9

7

11

2

3
1

10

8

1

Pompa ciepła M Flex – jednostka zewnętrzna

2

Pompa ciepła M Flex – jednostka wewnętrzna

3

Zasobnik c.w.u. WWSP

4

Kocioł gazowy – szczytowe źródło ciepła

5

Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM*

6

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH*

7

Zestaw przyłączeniowy do rozbudowy o drugi obieg grzewczy AS 2HK

8

Zestaw przyłączeniowy do integracji z drugim źródłem ciepła AS 2WE

9

Moduł mieszaczowy do systemów biwalentnych MMB 25

10 Zasobnik c.w.u. dopasowany wizualnie do jednostki wewnętrzną pompy ciepła
11 Konsola do montażu jednostki zewnętrznej na ścianie
A Wariant podstawowy z podłączeniem 1 obiegu grzewczego bezpośredniego

w oparciu o wbudowaną fabrycznie pompę obiegową

* Pompa obiegowa nie wchodzi w skład zestawu

Schemat przedstawia ideowe rozwiązanie wykorzystujące wybrane komponenty wyposażenia dodatkowego.
Ich wielkość i dobór należy skonfrontować z wybranym modelem pompy ciepła.
Pompy ciepła ∙ Cennik 2023
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M Flex, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia

M Flex Cooling – 1-sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia

Uruchomienie
w cenie!

3
Idealne do
zastosowania
w obszarach o gęstej
zabudowie.

Maksymalne obniżenie
emisji dźwięku do
otoczenia.
Obsługa za pomocą
urządzeń mobilnych.*

Automatyka nowej
generacji WPM Touch
z intuicyjnym, dotykowym
panelem obsługowym
Touch Display.

Charakterystyka
M Flex Cooling to powietrzne pompy ciepła nowej generacji do ogrzewania i chłodzenia, które wyznaczają nowe standardy na rynku
pomp ciepła. Wyróżniają się doskonałym wzornictwem, niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce i oferują wysoką wydajność, komfort użytkowania montażu. Ich konstrukcja zorientowana jest na maksymalne obniżenie emisji dźwięku do otoczenia, co sprawia że są
one idealnym rozwiązaniem do zastosowania w obszarach o gęstej zabudowie. Modułowa automatyka nowej generacji WPM Touch
wyposażona jest w intuicyjny, dotykowy panel obsługowy Touch Display i daje możliwość indywidualnej konfiguracji w różnych wariantach układów hydraulicznych oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet i urządzenia mobilne*. M Flex Cooling można wyposażyć
w opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 199 lub 329 l) dopasowany wizualnie do jednostki wewnętrznej. Urządzenia posiadają 1 sprężarkę
o regulowanej mocy (inwerter) i zapewniają elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi. Zestaw składa się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej, którą można zamontować na ścianie za pomocą opcjonalnej konsoli ściennej MWMB 16.
Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w następujące komponenty:
· zbiornik buforowy (poj. 50 l) z zaworem przelewowym dla wymaganego natężenia przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 24 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania automatyki nowej generacji WPM Touch
Zalety:
+ Powietrzne pompy ciepła nowej generacji do ogrzewania i chłodzenia o mocy 6-9 kW (M Flex 0609HBC M) lub 9-16 kW (M Flex 0916HBC).
+ Konstrukcja zorientowana na maksymalne obniżenie emisji dźwięku do otoczenia, idealna do zastosowania w obszarach o gęstej zabudowie.
+ Bogato wyposażona jednostka wewnętrzna w kompaktowej obudowie.
+ Modułowa automatyka nowej generacji WPM Touch z intuicyjnym, dotykowym panelem obsługowym Touch Display i możliwością
indywidualnej konfiguracji do współpracy z różnymi wariantami układów hydraulicznych.
+ Zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet umożliwiający obsługę za pomocą urządzeń mobilnych*.
+ Sprężarka o regulowanej mocy (inwerter) – dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania cieplnego budynku.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC wyróżniający się bardzo cichą pracą.
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię zaledwie 60 x 75 cm, jednostka zewnętrzna
o wymiarach: 85 x 60 cm jest jedną z najmniejszych jednostek zewnętrznych na rynku.
+ Opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 199 lub 329 l) dopasowany wizualnie do pompy ciepła do integracji z jednostką wewnętrzną (obok).
+ Najwyższa jakość wykonania doskonale korespondująca z nowoczesnym wzornictwem.
+ Możliwość współpracy z centralą rekuperacyjną M Flex Air.
* Zdalne sterowanie dostępne za dopłatą, niezbędny moduł NWPM Touch
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M Flex Cooling – 1-sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Model

Nr art.

Jednostka wewn.
Moc
grzewcza
szer. x wys. x gł. masa
[kW] / COP*
[mm]
[kg]

Jednostka zewn.
szer. x wys. x gł. masa
[mm]
[kg]

Cena
detaliczna
[netto PLN]

M Flex 0609
HBC M

381080

4,2/4,16

1400 x 600 x 750

155

1230 x 850 x 600

90

na zapytanie

M Flex 0916
HBC

381090

6,5/4,33

1400 x 600 x 750

175

1230 x 850 x 600

98

na zapytanie

   * A2/W35, EN 1451

3

M Flex Cooling – dedykowane wyposażenie dodatkowe
MDHW 232 / 335 – emaliowane zasobniki c.w.u. do zabudowy bocznej
Zasobniki c.w.u. o pojemności nominalnej 199 l (MDHW) 232) lub 329 l (MDHW) 335) dopasowane wizualnie oraz konstrukcyjnie do pomp ciepła M Flex (Cooling). Powierzchnia wymiany ciepła 3,2 m² (MDHW) 232) lub 3,6 m² (MDHW) 335).
Model

Nr art.

Pojemność
[l]

Powierzchnia
Wymiary:
Masa
wymiany ciepła szer. x wys. x gł.
[m²]
[mm]
[kg]

Cena
detaliczna
[netto PLN]

MDHW 232

M99013

199

3,2

600 x 1400 x 600

157

15 390,00

MDHW 335

M99018

329

3,6

600 x 2093 x 600

190

21 390,00

MWMB 16 – konsola ścienna do montażu jednostki zewnętrznej
Konsola ścienna do montażu na ścianie budynku jednostki zewnętrznej pomp ciepła serii:
System M Comfort/Comfort Plus (MWMB 16) oraz M Flex (Cooling). Uchwyt ścienny jest
idealnie dopasowany do jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Kolor grafitowo-czarny (RAL
9011) dopasowany do koloru podstawowego jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Konstrukcja wspornika ściennego umożliwia ukrycie złączy i przewodów chłodniczych.
Model

MWMB 16

Nr art.

Zastosowanie

M99026

M Flex (Cooling)
System M Comfort
System M Comfort Plus

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
[mm]

Masa
[kg]

850 x 360 x 897

28

Cena detaliczna
[netto PLN]
5 190,00

Ciąg dalszy, patrz: następna strona

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

87

M Flex Cooling

M Flex, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia

MREF – przewody chłodnicze
Przewody chłodnicze do pomp ciepła System M oraz M Flex (Cooling) wraz z przewodem
sterowniczym i kapturkami ochronnymi.
Model

3

Nr art.

Zastosowanie

Długość przewodów
chłodniczych / sterowniczych [m]

Cena detaliczna
[netto PLN]

MREF 6-3

M99001

M Flex (Cooling) 6-9 kW
System M 4-6 kW

3/5

1 390,00

MREF 6-7

M99002

M Flex (Cooling) 6-9 kW
System M 4-6 kW

7/9

2 290,00

MREF 6-10

M99003

M Flex (Cooling) 6-9 kW
System M 6–9 kW

10 / 12

3 090,00

MREF 12-3

M99004

M Flex (Cooling) 9-16 kW
System M 9-12 kW

3/5

1 590,00

MREF 12-7

M99005

M Flex (Cooling) 9-16 kW
System M 9-12 kW

7/9

2 590,00

MREF 12-10

M99006

M Flex (Cooling) 9-16 kW
System M 9-16 kW

10 / 12

3 790,00

MPRO 16 – przedłużenie przewodów chłodniczych
Przedłużenie przewodów chłodniczych MFER, wstępnie zmontowane z izolacją.
Model

MPRO 16

Nr art.

M99023

Zastosowanie

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

System M 9-16 kW
Przedłużenie przewodów
M Flex (Cooling) 6-9 kW chłodniczych 12 x 1 i 18 x 1
M Flex (Cooling) 9-16 kW (do jednostki zewnętrznej).

418,00

MASK – zestaw do chłodzenia skrzynki rozdzielczej regulatora obiegu chłodniczego
Zestaw do chłodzenia skrzynki rozdzielczej regulatora obiegu chłodniczego jednostki wewnętrznej M Flex (Cooling), aby zapobiec przegrzaniu elementów elektrycznych. Instalacja jest niezbędna jeśli spodziewana temperaturze otoczenia wynosi +25°C (średnia dobowa temperatura).
W zestawie na pokrywie skrzynki rozdzielczej zamontowany wentylator włącza się automatycznie za pomocą termostatu i zapewnia w ten sposób chłodzenie elementów elektrycznych i elektronicznych. Dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu w którym zamontowana jest skrzynka
rozdzielcza regulatora obiegu chłodniczego: +35°C (średnia dobowa temperatura).
Model

Nr art.

MASK

M99027

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

Zestaw do chłodzenia skrzynki rozdzielczej regulatora
obiegu chłodniczego

1 190,00

MWOOD – obudowa z drewna modrzewiowego
Zestaw do zamiany obudowy, składający się ze wstępnie zmontowanej płyty bocznej wraz
z izolacją oraz 26 modrzewiowych lameli ułożonych poziomo. Obudowa może być lewo- lub
prawostronna i zastępuje obudowę standardową. Lamele modrzewiowe są niepomalowane.
Model

Nr art.

Opis

Cena detaliczna
[netto PLN]

MWOOD

M99028

Okładzina z drewna modrzewiowego, 1 panel boczny

3 590,00

MWOOD Set

M99031

Okładzina z drewna modrzewiowego, zestaw 2 paneli bocznych

7 090,00

Elementy obudowy z drewna modrzewiowego są narażone na działanie czynników atmosferycznych powodujących
proces naturalnego starzenia. Proces ten można opóźnić stosując odpowiednie preparaty zabezpieczające.

88

Pompy ciepła ∙ Cennik 2023

M Flex Cooling

M Flex, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia

Dane techniczne
Model

M Flex 0609HBC M

M Flex 0916HBC
180 / A+++
136 / A++

Efektywność energetyczna / klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 35°C)

%

154 / A++

Efektywność energetyczna / klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 55°C)

%

116 / A+

Minimalna-maksymalna moc grzewcza przy A-7/W35

kW

3,2-6,3

5,7-9,5

Minimalna-maksymalna moc grzewcza przy A2/W35

kW

3,6-7,5

5,4-12,0

Minimalna-maksymalna moc grzewcza przy A7/W35

kW

4,2-8,4

6,4-12,9

Moc grzewcza / COP przy A-7/W35*

kW/–

6,00 / 3,00

9,40 / 3,00

Moc grzewcza / COP przy A2/W35*

kW/–

4,20 / 4,16

6,50 / 4,33

Moc grzewcza / COP przy A7/W35*

kW/–

4,70 / 4,76

6,80 / 4,96

Moc chłodzenia / EER przy A27 / W18*

kW/–

6,80 / 4,10

10,40 kW / 4,20

Moc chłodzenia / EER przy A35 / W18*

kW/–

4,80 / 2,10

4,80 kW / 2,10

M Flex 0609HBC M

M Flex 0916HBC

Model
Maksymalna temperatura zasilania

°C

60

60

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania)

°C

-22 / +35

-22 / +35

Nominalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne *

0,8 / 60000

1,2 / 52000

Poziom mocy akustycznej jednostki zewn. tryb: normalny / obniżony

dB (A)

52 / 48

55 / 47

Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewn. w odległości 10 m, tryb: normalny / obniżony

dB (A)

25 / 24

25 / 24

Poziom mocy akustycznej jednostki wewn.

dB (A)

45

45

Wymiary jednostki wewnętrznej / zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

m³/h / Pa

mm

600 x 1400 x 750 / 850 x 1230 x 600

Masa jednostki wewnętrznej

kg

155

175

Masa jednostki zewnętrznej

kg

90

98

R410A / 3,80

R410A / 4,78

Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego
Napięcie zasilania sprężarek

–/kg

– 1N/PE ~ 230 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Napięcie zasilania grzałek elektrycznych

– 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Zabezpieczenie grzałek elektrycznych

A

10

10

Napięcie zasilania sterownika / zabezpieczenie

–

1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C 13 A

Prąd rozruchowy (układ łagodnego rozruchu)

A

Inverter

Inverter

Prąd znamionowy dla A2/W35 / cos φ

A/–

5,2 / 0,99

2,3 / 0,99

Znamionowy / maksymalny pobór mocy przy A2/W35 *

kW

1,1 / 2,9

1,55 / 4,9

W

do 200

do 200

Moc grzałki elektrycznej (3 stopnie mocy)

kW

2/4/6

2/4/6

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

3

3

Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa

bar

2,5

Pobór mocy wentylatora

3

Sposób odszraniania

–

2,5
Odwrócenie obiegu

Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem

–

Tak

Tak

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

–

Tak

Tak

Produkt zamknięty hermetycznie

–

Tak

Tak

Kolor obudowy

–

Biały/czarny

Biały/czarny

* EN 14511
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Zestawienie podstawowego osprzętu
Moduł mieszanego
obiegu grzewczego

Pompa obiegowa
obiegu grzewczego

Moduł mieszanego
obiegu grzewczego

UPE 80-25PK / UP 75-25PK

WWSP 229 / 335 / 442 / 556
MDHW 232 / 335

Grzałki do zasobników c.w.u.

Przewody chłodnicze
z przewodem sterowniczym

Przedłużenie przewodów
chłodniczych

Konsola ścienna

FLH… / FLHU…

MREF…

MPRO 16

MWMB 16

Zasobniki c.w.u.

Zasobniki c.w.u.
biwalentne

3

90

WWSP 432 SOL / 540 SOL
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Przykład instalacji z 1-sprężarkową pompą ciepła M Flex Cooling

4

3

5

3

2

1

1

Pompa ciepła M Flex Cooling – jednostka zewnętrzna

2

Pompa ciepła M Flex Cooling – jednostka wewnętrzna

3

Zasobnik c.w.u. MDHW 232 dopasowany wizualnie do jednostki wewnętrzną pompy ciepła

4

Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH*

5

Konsola do montażu jednostki zewnętrznej na ścianie

* Pompa obiegowa nie wchodzi w skład zestawu

Schemat przedstawia ideowe rozwiązanie wykorzystujące wybrane komponenty wyposażenia dodatkowego.
Ich wielkość i dobór należy skonfrontować z wybranym modelem pompy ciepła.
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