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Główne elementy klimakonwektora – wymiennik 
ciepła woda/powietrze o dużej powierzchni wymiany 
ciepła oraz wentylator promieniowy, pozwalają osią-
gać wysoką wydajność grzewczą (lub chłodniczą) oraz 
wysoki poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniu. 
Podgrzane lub schłodzone powietrze jest kierowane 
do pomieszczenia w sposób wymuszony (konwekcja 
wymuszona), a jego cyrkulacja sprzyja wyrównaniu 
temperatury w całej kubaturze pomieszczenia. 

Temperatura pracy układu w trybie 
grzania i chłodzenia

Wydajność grzewcza i chłodnicza stosowanych  
w budynku klimakonwektorów musi być dobrana od-

Tradycyjna instalacja grzejnikowa może być zasilana z kotła grzewczego lub 
pompy ciepła, zapewniając jedynie ogrzewanie domu. Coraz częściej mieszkańcy 
myślą także o komforcie cieplnym w sezonie letnim, czyli chłodzeniu. Wiąże się  
to z koniecznością zakupu najczęściej klimatyzatorów ściennych, co zwiększa 
koszty inwestycyjne, dodatkowo też klimatyzatory zajmują sporo przestrzeni  
w pomieszczeniach. Nowoczesnym alternatywnym rozwiązaniem może być  
tu zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych (fan coil). W ofercie  
Hewalex znajdują się 2 rodzaje takich urządzeń – do montażu przy podłodze  
(seria BM) oraz do montażu pod sufitem pomieszczenia (seria SC). Pełne możliwości 
klimakonwektorów można wykorzystać przy współpracy z pompami ciepła,  
które poza trybem grzania, mogą pracować w trybie aktywnego chłodzenia.

Klimakonwektory Hewalex, 
czyli pomysł na kompleksową 
instalację z PC

Komfortowe, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie domu

1  klimakonwektory wentylatorowe znajdują zastosowanie szczególnie w nowych i modernizowanych 
systemach grzewczych o maksymalnej temperaturze zasilania rzędu 50÷60oc

2  klimakonwektory wentylatorowe serii BM i Sc mogą 
być zasilane wodą grzewczą o temperaturze do 80oc. 
Pozwala to w razie potrzeby na współpracę z kotłem 
grzewczym, także znajdującym się w tzw. układzie 
hybrydowym ogrzewania domu

3  Powietrze przepływające przez klimakonwektor 
jest dodatkowo oczyszczane w filtrze wykonanym  
z polipropylenu, łatwym do samodzielnego okresowego 
płukania

http://www.instalreporter.pl
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wodą grzewczą o temperaturze zasilania/powrotu  
50/40oc, w pomieszczeniu o temperaturze we-
wnętrznej 20oc (50/40/20oc) uzyskiwać będzie  
2,8 kW mocy grzewczej. W bardzo zbliżonych wa-
runkach pracy (55/45/20oc), grzejnik 2-płytowy uzy-

skać powinien 2,7 kW mocy grzewczej. Wymaga-
na powierzchnia zabudowy dla klimakonwektora 
jest zdecydowanie mniejsza, pozwalając na jego 
zabudowę w ograniczonej przestrzeni, np. małej 
wnęce okiennej.

powiednio do potrzeb budynku. niezbędne jest tak-
że uwzględnienie maksymalnej wydajności grzew-
czej i chłodniczej pompy ciepła. klimakonwektory 
hewalex są przewidziane do zastosowania w stan-
dardowej 2-rurowej instalacji grzewczej (z zacho-
waniem warunku ochrony przed skraplaniem pary 
wodnej na powierzchni rur). Dzięki temu zastosowa-
nie klimakonwektorów jest często możliwe w istnie-
jących budynkach przy okazji modernizacji ich sys-
temu ogrzewania.
W większości przypadków pompa ciepła pracuje 
ekonomicznie z maksymalną temperaturą zasilania 
rzędu 50÷60oc. Przykładowo temperatura zasilania 
wodą grzewczą dla pomp ciepła PccO SPLit firmy 
hewalex wynosi 55oc, co jest wystarczające dla sa-
modzielnego ogrzewania nowych energooszczęd-
nych budynków. Minimalna temperatura zasilania 

wodą lodową wynosi z kolei 4oc, jednak ze wzglę-
dów ekonomicznych i użytkowych temperatura ro-
bocza pracy pomp ciepła wynosi w trybie chłodze-
nia (zasilanie/powrót): 7/12oc lub 18/23oc. należy 
pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego materia-
łu i grubości izolacji cieplnej rur instalacji grzewczo-
-chłodzącej, aby wyeliminować możliwość skrapla-
nia się wilgoci na zimnej powierzchni rur.

Klimakonwektor kontra grzejnik

Wymuszony przepływ powietrza przez klimakon-
wektor nie tylko sprzyja szybkiemu osiąganiu za-
kładanej temperatury w pomieszczeniu, ale także 
zwiększa znacząco wydajność w porównaniu do tra-
dycyjnego grzejnika płytowego. na przykład klima-
konwektor przypodłogowy hewalex BM450 zasilany 

Ciepła woda użytkowa CWU 

PCCO SPLIT 
7/10/13 kW 

Zbiornik buforowy wody grzewczej 

Klimakonwektory BM 
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System  
ogrzewania/ 
chłodzenia 

Klimakonwektory SC 

Podgrzewacz CWU serii OKC/HP 

4  Przykładowy schemat systemu grzewczego z pompą ciepła PccO SPLit i klimakonwektorami

Grzejnik 2-płytowy  |  2600  900 mm  |  Q (55/45/20) = 2,7 kW Klimakonwektor BM450   
1094  580 mm 
Q (50/40/20) = 2,8 kW 

5  Powierzchnia czołowa grzejnika o takiej samej mocy grzewczej jak klimakonwektor 
przypodłogowy jest średnio 4 razy większa

SC-12YB SC-18YB BM 450 BM 550 

Moc grzewcza - maksymalna 
(zasilanie 50 oC) 

4,00 kW 5,77 kW 2,80 kW 4,20 kW 

Moc chłodnicza - maksymalna 
Moc chłodnicza - jawna 
(zasilanie 7 oC) 

1,78 kW 
1,35 kW 

3,37 kW 
2,55 kW 

2,20 kW 
1,90 kW 

3,10 kW 
2,60 kW 

Maks. zużycie energii 35 W 72 W 27 W 33 W 

Zakres temperatury wody 480 oC 

Przepływ powietrza 750 m3/h 1150 m3/h 200460 m3/h 300580 m3/h 

Maks. poziom głośności 35 dB(A) 37 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 

Szer.Wys.Głęb. 890280210 1020315210 1094580129 1294580129 

Średnica przyłączy wody 2 G3/8” 2 G1/2” 2 G1/2” 2 G1/2” 

Cena netto, zł 1.500,- 1.750,- 2.300,- 2.500,- 

6  Dane techniczne klimakonwektorów hewalex

http://www.instalreporter.pl


Sterowanie według potrzeb 
użytkowników

klimakonwektory przypodłogowe serii BM mają ste-
rowniki dotykowe wbudowane bezpośrednio w urzą-
dzenie, z kolei klimakonwektory podsufitowe serii 
Sc sterowane są bezprzewodowo (pilot). Dodatko-
wo praca wentylatora (wydajność) oraz nastawa po-
łożenia łopatek dla nawiewu powietrza może być 
także dostosowana do potrzeb mieszkańców, także 
w odniesieniu do pory dnia. Dzięki temu w nocy nie 
tylko jest możliwa standardowa obniżka tempera-
tury wewnątrz budynku, ale również obniżenie wy-
dajności wentylatora tak, aby maksymalnie zmniej-
szyć głośność pracy.
z racji niskiego poziomu głośności (seria BM maks. 
44 dB(a), seria Sc maks. 37 dB(a)) praca klimakon-
wektora może być całkowicie niesłyszalna (dla po-
równania nowe lodówki osiągają zwykle poziom gło-
śności rzędu 39÷43 dB(a)).

Szersze informacje na temat klimakonwektorów oraz 
pozostałej oferty firmy hewalex można uzyskać na 
stronie hewalex.pl (www.hewalex.pl). 

Do podstawowych korzyści 
wynikających z zastosowania 
klimakonwektorów Hewalex  
można zaliczyć:
•	wysoki	poziom	komfortu	cieplnego	
latem i zimą
•	wysoka	wydajność	grzewcza	 
i chłodnicza
•	wymuszona	cyrkulacja	powietrza	
w pomieszczeniu
•	filtracja	powietrza	cyrkulacyjnego
•	wykorzystanie	2-rurowej	
tradycyjnej instalacji grzewczej
•	zastąpienie	grzejników	i	oddzielnej	
klimatyzacji
•	niższa	temperatura	zasilania	niż	
grzejników
•	minimalny	poziom	szumów	
podczas pracy
•	trwała	i	odporna	na	warunki	pracy	
konstrukcja
•	nowoczesny	i	uniwersalny	design

7  Sterownik klimakonwektora pozwala wybrać jeden z czterech trybów pracy: automatyczny/ogrzewanie/
chłodzenie/osuszanie pomieszczenia
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