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w układy (kaskady) – kilku/kilkunastu urządzeń.
Zwiększono wydajność nowych modeli 16-30GT, 
co jest zasługą nowoczesnych sprężarek spiralnych  
z technologią EVI, pozwalających na utrzymanie mocy 
grzewczej przy zwiększaniu się temperatury zasilania.
Technologia EVI umożliwia uzyskanie wyższego ci-
śnienia skraplania przy obniżaniu temperatury koń-
ca sprężania. Wyższe ciśnienie skraplania natomiast 
pozwala na uzyskanie wyższej temperatury wody na 
wyjściu z pompy ciepła, nawet 60°C. Dzięki temu urzą-
dzenia doskonale sprawdzą się w modernizowanych 
instalacjach grzewczych z układami grzejnikowymi, 
chociaż wiadomo, że najlepsze efekty zawsze uzy-
skamy łącząc pompę ciepła z instalacją podłogową.
Pompy ciepła Airmax2 dużej mocy charakteryzują 
się wysokim COP: do 4,7 przy A7W35 oraz wyższym 
COP (niż jednostki mniejszej mocy) przy punkcie 
pracy A7W55, czyli generalnie przy wyższej tempe-
raturze zasilania. Wszystkie jednostki zostały prze-
badane w niezależnym laboratorium według normy  
EN 14511 (badanie wydajności i COP) oraz EN 14825 
(badanie SCOP) i osiągnęły doskonałe wyniki po-
twierdzone certyfikatem. Urządzenia uzyskały wy-
soką klasę efektywności energetycznej do A++.

Wysoka temperatura zasilania obiegu grzewczego – 
nawet do 60°C – jest jedną z głównych zalet nowych 
pomp ciepła produkowanych przez Galmet.

8 modeli Airmax2 – sposób na 
najtańsze ogrzewanie domu  
i przygotowanie c.w.u.

Typoszereg produkowanych przez Galmet powietrz-
nych pomp ciepła Airmax2 zapewnia inwestorom nie-
spotykaną uniwersalność zastosowań, funkcjonal-
ność i oszczędności w każdym systemie grzewczym.  

Zadanie specjalistów z Działu Badawczo-Roz-
wojowego firmy Galmet nie polegało tylko na pro-
stym zwiększeniu mocy pomp ciepła Airmax2. Kon-
strukcje zostały udoskonalone – jednostki dużej 
mocy, dzięki wprowadzonym modyfikacjom, stały 
się przede wszystkim bardziej wydajne w trudniej-
szych warunkach pracy (wysokiej temperaturze). 
Przygotowano je, aby efektywniej realizować więk-
sze zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u., czyli szybciej 
dostarczać ciepło odbiorcom w obszerniejszych bu-
dynkach bez wzrostu kosztów jednostkowych. Nowe 
modele Airmax2 są pod tym względem bardzo 
oszczędne.

Duży może więcej

Najmocniejsza z nowych pompa ciepła Airmax2 to 
model 30GT o mocy nominalnej ok. 30 kW, który 
pozwala obsługiwać obiekty do 400 m2 (przy za-
łożeniu standardowego zapotrzebowania na cie-
pło 50 W/m2 i zużycia 200 l/dobę). Takie założe-
nie obejmuje jednak głównie budynki mieszkalne.  
W przypadku obiektów użyteczności publicznej czy 
przemysłowych powierzchnia może być większa, 
ponieważ zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. czy 
c.w.u. mogą być tam niższe. Jeszcze większe moż-
liwości otrzymujemy, łącząc pompy ciepła Airmax2 

Gama powietrznych pomp ciepła 
Airmax2, które ze względu na swoje 
doskonałe parametry, polskie 
pochodzenie i atrakcyjne ceny 
błyskawicznie stała się liderem rynku, 
powiększona została o modele dużej 
mocy i obecnie obejmuje jednostki  
6, 9, 12, 15 GT oraz nowe: 16, 21, 26 
i 30 GT. Nikt nie będzie miał już kłopotu  
z precyzyjnym dobraniem optymalnego 
urządzenia do potrzeb grzewczych.

Nowe pompy ciepła 
Airmax2 16-30 GT

Rodzi się moc!

Z dofinansowaniem jeszcze taniej! 
Najwydajniejsze urządzenia, korzystające  
z odnawialnych źródeł energii, takie 
 jak pompy ciepła, dotowane są we 
wszystkich krajowych, samorządowych  
i wojewódzkich programach dofinansowań, 
także w programie „Czyste powietrze”. 
Kontakt ze specjalistą ds. dofinansowań 
pod nr telefonu: 692 086 899.

http://www.instalreporter.pl


Urządzenia te są szczególnie przydatne w obiek-
tach z instalacją wymagającą wyższej temperatury 
zasilania (czyli grzejnikowych). Pamiętajmy jednak, 
że niezależnie od tego faktu, zawsze najkorzystniej 
energetycznie i finansowo sprawdzi się instalacja 
podłogowa – i taka jest najbardziej zalecana.
Airmax2 wyróżnia się najlepszym stosunkiem ja-
kości urządzenia do jego ceny, a także najkorzyst-
niejszym odniesieniem całościowych kosztów in-
westycji do późniejszych kosztów ogrzewania c.o. 
i c.w.u. na przestrzeni wielu lat eksploatacji sys-
temu. Największe zyski będą odczuwane w du-
żych obiektach, gdzie uzyskiwane oszczędności,  
w stosunku do mniej ekonomicznych źródeł ogrze-
wania (np. kotła olejowego), są proporcjonalnie 

większe, a przez to inwestor może liczyć na szyb-
szy zwrot inwestycji.

Błyszczy na tle konkurencji

O przewadze pomp ciepła Airmax2 nad konkurencją 
decydują także:
· bardzo intuicyjny sterownik z kolorowym wyświe-
tlaczem,
· bogate wyposażenie standardowe,
· budowa monoblokowa z hermetycznym układem 
chłodniczym – niepodważalna zaleta w stosunku do 
splitów,
· wysoka sprawność i najwyższa jakość komponentów.
· dostęp do instalatorow i serwisantów w całym kraju

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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W zestawie najkorzystniej

Opisane korzyści można powiększyć, implemen-
tując pompę ciepła do Hybrydowego Systemu 
Grzewczego. Jest to forma zestawu, który można 
elastycznie konfigurować z jednym dodatkowym 
lub kilkoma innymi źródłami ciepła. Szczególnie 
duże oszczędności można uzyskać, kompilując  
w jednym zestawie urządzenia wykorzystują-
ce odnawialne źródła energii, np. pompę ciepła  
z zestawem fotowoltaicznym, solarnym lub ko-
tłem c.o. na pellet. Kumulacja korzyści czyni ta-
kie systemy wręcz autonomicznymi, czyli samo-
wystarczalnymi energetycznie.

Takie ekologiczne systemy są zdecydowanie bar-
dziej wydajne i uniwersalne, niezależne od warun-
ków atmosferycznych oraz w znacznie większym 
stopniu zapewniają bezpieczeństwo cieplne miesz-
kańców i budynku. Zestaw zawsze konfigurowany 
jest w oparciu o najnowsze rozwiązania i techno-
logie, które będą aktualne jeszcze przez wiele lat.
Klienci zawsze mogą liczyć na pomoc specjali-
stów Krajowego Centrum Doradztwa Techniki 
Grzewczej w doborze, konfiguracji i dopasowaniu 
urządzeń grzewczych do konkretnego budynku, 
wybranego systemu i istniejącej infrastruktury.

Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl

POMPA CIEPŁA 
DO POTĘGI DRUGIEJ

 AIRMAX2

POMPA CIEPŁA DO C.O. I C.W.U.

Dbałość o zdrowie użytkowników – większość energii pochodzi ze źródeł 
odnawialnych – OZE. Niskie koszty ogrzewania domu i wody użytkowej – klasa 
energetyczna A++ i wysoka sprawność. Łatwość i wygoda obsługi dzięki 
sterownikowi z kolorowym panelem dotykowym i modułem internetowym. 
Niższe koszty instalacji - dotowana w programie „Czyste Powietrze”.
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