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Technologia gorącego gazu 
(HGW – Hot Gas Water)
Standardowa pompa ciepła przesyła całą podgrza-
ną wodę do instalacji grzewczej lub do podgrzew-
cza c.w.u. i ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, 
przekazując 100% wody w jednym kierunku w da-
nym czasie. Dzięki zastosowaniu technologii gorą-
cego gazu (Hot Gas Water – HGW) Thermia opraco-
wała unikalną metodę przygotowania c.w.u. 

W prawie każdym nowo budowanym domu jednorodzinnym standardem są dwie łazienki, nierzadko jedna z nich wyposażona jest  
w dużą wannę lub tzw. jacuzzi. I choć sama ilość konsumowanej ciepłej wody nie wzrosła znacząco, to zmienił się sposób korzystania 
z niej i oczekiwania w zakresie dostępności i ilości. Dzisiaj kiedy nawet 50% wody zużywanej w przeciętnym gospodarstwie 
domowym stanowi ciepła woda użytkowa do celów sanitarnych, każdy chce mieć pewność, że cała rodzina będzie mogła korzystać 
ze związanych z nią udogodnień jednocześnie i w dowolnym czasie. Firma Thermia opracowała dwa rozwiązania, dwie technologie, 
które wspierają produkcję ciepła wody użytkowej, zdecydowanie przewyższające rozwiązania konkurentów. 

Pompy ciepła Thermia – 
lider w produkcji ciepłej 
wody użytkowej
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Do 50% zużycia wody 
w gospodarstwie domowym
stanowi ciepła woda użytkowa 
do celów sanitarnych 

Łączne zużycie wody
w gospodarstwie domowym

Zużycie wody w gospodarstwie domowym
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Łączne zużycie wody
w gospodarstwie domowym

Dostępność ciepłej wody użytkowej (40°C) 
w zasobniku c.w.u. o pojemności 180 litrów, 
wykorzystującym technologię HGW

http://www.instalreporter.pl
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Poprzez zastosowanie tej technologii rozwiązany 
został pozornie nierozwiązywalny problem: zwięk-
szenie efektywności w skali roku przy jednoczesnym 
zwiększeniu temperatury i ilości przygotowywanej 
ciepłej wody użytkowej. 
Jednocześnie z podgrzewaniem wody przeznaczo-
nej do rozprowadzenia w domowej instalacji grzew-
czej przygotowywana jest ciepła woda użytkowa  
o bardzo wysokiej temperaturze z wykorzystaniem 
dodatkowego wymiennika ciepła (wymiennika go-
rącego gazu). 
Oznacza to, że tym okresie roku, kiedy dom jest 
ogrzewany, uzyskuje się mnóstwo ciepłej wody użyt-
kowej po bardzo niskich kosztach.

Technologia HGW to komfort domowników
Dzięki pompie ciepła w technologii gorącego gazu 
można częściej i dłużej przebywać pod prysznicem. 
Do kąpieli pod prysznicem zwykle zużywa się ok. 
35-40 litrów wody o temperaturze 40°C. W grunto-
wych pompach ciepła serii Diplomat Optimum G3 
ilość przygotowanej wody wynosi 419 litrów, a w wer-
sji Diplomat Inverter – aż 545 litrów, co umożliwia 
korzystanie nawet z „9 pryszniców” w tym samym 
czasie. Jest to wygodne w dużej rodzinie albo gdy 
podejmujemy gości w domu. Podobne porównanie 
można odnieść do kąpieli w wannie, gdzie średnie 
zużycie c.w.u. wynosi 150 litrów. 
Dzięki naszej pompie ciepła można brać kąpiel  
w wannie dwa razy częściej niż przy zastosowaniu 
innych pomp ciepła wyposażonych w tradycyjne 
zbiorniki c.w.u. Ta supernowoczesna technologia 
zapewnia wystarczającą ilość ciepłej wody użytko-
wej dla całej rodziny nawet w szczycie zapotrze- 
bowania.

Pod względem przygotowania  
c.w.u. pompy ciepła wyposażone  
w technologie HGW i TWS należą  
do najlepszych na rynku. 
W ofercie Thermii obie technologie 
są dostępne w modelach Diplomat 
Inverter oraz Diplomat Optimum G3. 
Co więcej pompy Diplomat Inverter 
oraz Diplomat Optimum G3 są 
dostępne w promocji „-4000 zł”  
do końca maja br. 

Więcej na poland.thermia.com 

Wartość i korzyści dla użytkownika

•	Korzystanie	z	gorącej	wanny	i	prysznica	często	i	bez	pośpiechu	dzięki	ciągłej	dostawie	ciepłej	wody.	
•	Niższe	rachunki	za	energię.	
•	Większa	ilość	ciepłej	wody	użytkowej	–	w	porównaniu	z	innymi	standardowymi	pompami	ciepła,	
Thermia Optimum G3 lub Thermia Inverter umożliwia przygotowanie z wykorzystaniem 180-litrowe-
go zasobnika nawet 419 litrów lub 545 litrów ciepłej wody o temperaturze 40°C. 
•	Osiągnięcie	temperatury	ciepłej	wody	do	ponad	90°C	w	zasobniku,	regularnie	przeprowadzany	cykl	
pasteryzacji (zapobieganie powstawaniu bakterii Legionella). 
•	Zwiększenie	efektywności	przygotowania	c.w.u.	nawet	o	20%	w	skali	roku.

Obejrzyj animację:  
jak działa technologia 
gorącego gazu

Dzięki pompie ciepła w technologii gorącego gazu można częściej 
i dłużej przebywać pod prysznicem. Do kąpieli pod prysznicem zwykle 
zużywa się ok. 35–40 litrów wody o temperaturze 40°C. W modelach 
serii Diplomat Optimum G3 ilość przygotowanej wody wynosi 419 
litrów, a w wersji Inverter aż 545 litrów, co umożliwia korzystanie nawet 
z 9 pryszniców w tym samym czasie. Jest to wygodne w dużej rodzinie, 
albo gdy podejmujemy gości w domu. Podobne porównanie można 
odnieść do kąpieli w wannie, gdzie średnie zużycie c.w.u. wynosi 150 
litrów. Dzięki naszej pompie ciepła można brać kąpiel w wannie dwa 
razy częściej niż przy zastosowaniu innych pomp ciepła wyposażonych 
w tradycyjne zbiorniki c.w.u. Nasza supernowoczesna technologia 
zapewnia wystarczającą ilość ciepłej wody użytkowej dla całej rodziny! 
Możesz mieć pewność, że w szczycie zapotrzebowania masz do 
dyspozycji nawet więcej ciepłej wody, niż potrzebujesz.

Pompa ciepła Thermia z technologią HGW  
jest prawdziwym przyjacielem rodziny, 
gwarantując najwyższy komfort kąpieli.

Dzięki technologii HGW ilość dostępnej ciepłej wody użytkowej jest zwiększona nawet o 75%, a jednocześnie koszty 
jej przygotowania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

3| Thermia

Ilość kąpieli pod prysznicem

Thermia Diplomat G3 i Thermia Inverter ze 180-litrowym 
zasobnikiem c.w.u., wspomaganym przez technologie HGW i TWS. 

Typowa pompa ciepła z 200-litrowym tradycyjnym zasobnikiem c.w.u.Inna 
marka 

•  bezstresowe korzystanie z gorącej wanny i prysznica  
 dzięki ciągłej dostawie ciepłej wody 

• niższe rachunki za energię – przygotowanie ciepłej  
 wody użytkowej jest niemal 3-krotnie bardziej  
 efektywne niż w powszechnie stosowanych  
 urządzeniach; Thermia Optimum G3 potrafi  
 przygotowywać ciepłą wodę użytkową przy   
 współczynniku efektywności nawet 1:5, podczas 
 gdy rozwiązania oferowane przez innych producentów  
 osiągają współczynnik 1:2  
 
•  większa ilość ciepłej wody użytkowej – w porównaniu 

z innymi standardowymi pompami ciepła, Thermia 
Optimum G3 lub Thermia Inverter umożliwia 
przygotowanie z wykorzystaniem 180-litrowego 
zasobnika nawet 419 litrów lub 545 litrów ciepłej wody 
o temperaturze 40°C

•  osiągnięcie temperatury ciepłej wody do ponad 
90º C w zasobniku, regularnie przeprowadzany cykl 
pasteryzacji (zapobieganie powstawaniu bakterii 
Legionella) 

•  zwiększenie efektywności przygotowania c.w.u. nawet 
o 20 procent w skali roku

max

min

Technologia HGW poprawia
zdolność do pokrycia

szczytowego
zapotrzebowania
na ciepłą wodę.

Zużycie ciepłej wody użytkowej
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W jaki sposób technologia 
HGW może poprawić 
komfort domowników 
korzystających z łazienki?

Liczba kąpieli pod prysznicem

Liczba kąpieli pod prysznicem
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Technologia TWSZaSobnik Tradycyjny

Warto podkreślić, iż pompy ciepła Thermia wykorzystują również technologię TWS (Tap Water 
Stratification – termiczne uwarstwienie wody), czyli wbudowana wężownica zapewnia zwiększenie 
efektywności wymiany ciepła i skuteczniejsze uwarstwienie wody w zasobniku c.w.u.  
W tradycyjnym dwupłaszczowym podgrzewaczu c.w.u. wymiana ciepła następuje powoli,  
poprzez przestrzeń międzypłaszczową i jest mniej efektywna. W technologii TWS podgrzanie  
wody po opróżnieniu zasobnika trwa dwukrotnie krócej niż w rozwiązaniu tradycyjnym. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=2Ixkb9qj-Xk&feature=youtu.be
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