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wszystkich najważniejszych funkcji za pomocą stro-
ny internetowej lub aplikacji na telefon komórkowy 
(alpha app). Zapewnia to regulator LUXTRONIK, który 
można zamontować w dowolnym miejscu w budynku. 

Nowy wizerunek firmy

Na targach ISH alpha innotec zaprezentowała także 
odświeżony wizerunek – zmieniono logotyp i wpro-
wadzono claim „the better way to heat” (rozumiany 
jako: lepszy sposób na ogrzewanie). Bez zmian po-
została kolorystyka – czerń i czerwień.  

  Gruntowe pompy cepła alterra

W skład linii alterra wchodzą trzy serie produktów: 
podstawowa pompa gruntowa SW, kompaktowa 
SWC oraz WZS z wbudowanym zasobnikiem cwu, 
dedykowana wymagającym, dla których liczy się 
przede wszystkim oszczędność miejsca. Wszystkie 

zaprezentowane pompy charakteryzuje klasa ener-
getyczna A++ lub nawet A+++, co znacznie prze-
wyższa tradycyjne systemy grzewcze. Ich wyjątko-
wą zaletą jest też wysoka wydajność energetyczna 
(osiągają COP do 5,09 dla B0/W35), która pozwala na 
wyższą efektywność przy mniejszym zużyciu ener-
gii. Co więcej, pompy te mogą pracować zarówno  
w trybie grzania, jak i chłodzenia. Wielkim atutem li-
nii pomp ciepła alterra jest także możliwość zastoso-
wania urządzeń nie tylko w nowych budynkach, ale 
też w obiektach modernizowanych. Dzięki wysokiej 
temperaturze (wynoszącej do 65oC) pompy można 
łatwo zintegrować z, już istniejącą w budynku, wy-
sokotemperaturową tradycyjną instalacją grzewczą.
Pompy gruntowe alterra wyposażone zostały w moż-
liwość  zdalnego zarządzania. Po podłączeniu jed-
nostki do sieci domowej uzyskuje się dostęp do 

Międzynarodowe targi ISH to największa tego typu impreza dla branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania,  
a także instalacji wodnych i sanitarnych. Wśród wystawców nie zabrakło marki alpha innotec, jednego 

z europejskich liderów w dziedzinie produkcji pomp ciepła, która w tym roku  
zaprezentowała rodzinę pomp gruntowych alterra.

alpha innotec na targach ISH 
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