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ale także może szybko i skutecznie przygo-
tować ciepłą wodę użytkową bez dodatko-
wych źródeł ciepła. Jednostka zewnętrzna 
pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, 
które następnie jest przejmowane przez czyn-
nik chłodniczy i przekazywane do jednostki 
wewnętrznej. 
Kompaktowe rozmiary jednostki zewnętrznej 
umożliwiają jej dyskretny montaż na zewnątrz 
już istniejących lub nowo powstających bu-
dynków mieszkalnych. Pompy ciepła ROTEX 
dostępne są o mocach 11, 14 lub 16 kW dla 
warunków A7/W65. 

Technologia inwerterowa
Dzięki zastosowaniu drugiego obiegu chłod-
niczego w jednostce wewnętrznej, jest ona  
w stanie podnieść temperaturę do 80°C  
i przekazać tę energię do instalacji ogrzewa-
nia i podgrzewania wody użytkowej.  
W pompach ciepła marki ROTEX zastosowa-
no tzw. technologię inwerterową, która po-
zwala oszczędzać energię i zapewnia bardzo 
cichą pracę. Technologia ta umożliwia płyn-
ne dostosowywanie mocy pompy ciepła do 

bieżących potrzeb. Umieszczone wewnątrz 
urządzenia elektroniczne układy regulacyjne 
przejmują funkcję zarządzania wydajnością, 
bez konieczności ingerencji użytkownika. Na-
wet w warunkach temperatury zewnętrznej 
rzędu -20°C prawidłowo dobrana pompa 
ciepła HPSUhitemp zapewnia temperaturę zasi-
lania instalacji sięgającą 65°C.

Bufor ciepła HybridCube®

Sercem systemu jest bufor ciepła. Przecho-
wuje on wytworzone ciepło i w określonym 
czasie uwalnia je do systemu grzewczego.  
W celu wykorzystania możliwości urządzenia, 
opracowano moduł HybridCube®, który jest 
odpornym na korozję buforem wody grzew-
czej wykonanym z tworzywa sztucznego, wy-
posażonym w podgrzewacz c.w.u. z wymien-
nikiem ciepła w postaci elastycznej rury ze 
stali nierdzewnej. 
Stanowi on doskonałe połączenie bufora 
ciepła i przepływowego ogrzewacza wody 
o wyjątkowych właściwościach higienicz-
nych i dużej wydajności c.w.u. Dzięki wy-
sokim parametrom pracy pompy ciepła 

ROTEX 
Pompy ciepła powietrze-woda
ROTEX HPSUhitemp – idealne 
do modernizacji instalacji 
grzewczej
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  Dzięki możliwości uzyskiwania temperatu-
ry zasilania do 80°C (bez użycia grzałki, czy 
dodatkowego źródła ciepła) ROTEX przekra-
cza barierę maksymalnej temperatury zasila-

nia dla pompy ciepła, która była określana 
do tej pory na poziomie około 55-65°C. Urzą-
dzenie to może działać nie tylko we wszyst-
kich istniejących instalacjach grzewczych, 

Pompy ciepła typu powietrze-
woda są idealne do modernizacji, 
ponieważ mogą być użyte 
praktycznie wszędzie, bez 
konieczności wykonywania 
kosztownych odwiertów. 
Jednak w przypadku instalacji 
grzewczych, w których 
temperatura zasilania przekracza 
55oC powinniśmy stosować 
dodatkowe – szczytowe źródło 
ciepła. Jest jednak inne, nowe 
rozwiązanie – pompa ciepła 
powietrze-woda ROTEX.
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HPSUhitemp jest możliwe uzyskiwanie c.w.u. 
o temperaturze do 65oC! 

Współpraca z innymi źródłami ciepła
Ponadto, kompaktowa jednostka wewnętrz-
na służy jako magazyn ciepła dla wielu moż-
liwych źródeł dodatkowego ciepła. Każda 
jednostka HybridCube jest już standardowo 
wyposażona w system podłączenia płaskich 
kolektorów słonecznych w systemie DRAIN-
-BACK (system solarny bez glikolu). We-
wnętrzna konstrukcja tego modelu umożliwia 
wykorzystanie energii słonecznej nie tylko do 
ogrzewania c.w.u., ale również do efektyw-
nego wspomagania instalacji grzewczej w 
budynku. Bezproblemowe jest również pod-
łączenie do tego urządzenia, kotła stało-
palnego czy kominka z płaszczem wodnym. 
Dzięki tej nowej technologii magazynowania 
ciepła, różne źródła ciepła są bardzo efek-
tywne a instalacje nie wymagają skompliko-
wanego montażu.  
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