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Zestaw z powietrzną
pompą ciepła
w najniższej cenie
na rynku
Ciekawe propozycje Stiebel Eltron
Monoblokowa, powietrzna pompa ciepła HPA-O 8CS Plus wyznacza nowe
standardy ogrzewania w segmencie domów jednorodzinnych. Ze względu
na minimalną emisję dźwięku pompa może być stosowana nawet w wąskich
przestrzeniach między budynkami. Nowoczesna technologia inwerterowa
zapewnia wysoką wydajność. Najwyższa jakość, efektywność i bezawaryjność
oraz atrakcyjny wygląd pomp serii HPA-O 8CS Plus bardzo szybko trafiły w gusta
firm instalatorskich oraz użytkowników końcowych.
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Powietrzne pompy ciepła typu monoblok są

w całości produkowane i montowane w fabryce.
Wszystkie elementy – wentylator, parownik, sprężarka, zawór rozprężny oraz skraplacz – zamknięte są
w jednym urządzeniu. Całość połączeń instalacji wewnątrz pompy zawierających gaz chłodniczy wykonywana jest również w czasie procesu produkcji.
Układ termodynamiczny zostaje napełniony gazem
chłodniczym, następnie szczelnie zamknięty i przetestowany w sposób niezwykle skrupulatny. Pompa
ciepła jest więc hermetyczna.
Monoblokowe pompy ciepła Stiebel Eltron to świetne rozwiązanie w przypadku modernizacji starego
systemu grzewczego i wymiany starych kotłów na
ekologiczne ogrzewanie. Można na nie uzyskać dotację z rządowego programu Czyste Powietrze oraz
ulgę podatkową. Gwarantują niezależność energetyczną i komfort użytkowania.
Naprawdę warto!
Zalety dla użytkowników
• Wysoka sprawność i energooszczędność dzięki
technologii inwerterowej.
• Komfort ciepłej wody użytkowej.
• Cicha praca dzięki inteligentnej funkcji odmrażania
oraz trybowi pracy SILENT MODE.
• Aktywne chłodzenie budynku w lecie.
• Monoblokowa konstrukcja do zewnętrznego montażu.
• Montaż bez konieczności posiadania uprawnień do
obsługi obiegów chłodniczych.
• Wygodna obsługa za pomocą urządzeń mobilnych
w połączeniu z siecią ISG*.
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• Współczynnik COP przy P7/W35 (wg EN 14511): 4,76.
• Niewielkie wymiary (wys./szer./głęb.): 812/1152/524 mm.
• Klasa efektywności energetycznej A++.
• Certyfikat KEYMARK potwierdzający kontrolę jakości,
testy wydajności wg norm UE.
• Pełna 3-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia
do 5 lat.
* Osprzęt dodatkowy

Podstawowe zadania monoblokowej pompy ciepła
• ogrzewanie domu
• przygotowanie ciepłej wody użytkowej
• chłodzenie w upalne dni

8xNAJ, czyli najważniesze argumenty dla inwestora!
• NAJlepsza cena na rynku za monoblokową, powietrzną pompę ciepła HPA-O 8 CS Plus flex Set
w pakiecie od STIEBEL ELTRON.
• NAJlepszy stosunek jakości monoblokowej pompy ciepła do ceny: otrzymujesz sprawdzony w polskich warunkach system grzewczy do domu od markowego producenta.
• NAJlepsze rozwiązanie systemu grzewczego dla
portfela. Możesz uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe z rządowego programu CZYSTE POWIETRZE oraz wykorzystać ulgę podatkową.
• NAJbardziej przystępna powietrzna, monoblokowa
pompa ciepła od STIEBEL ELTRON. Dostępna od zaraz.
• NAJbardziej bezpieczna, kompaktowa, hermetycznie zamknięta na etapie produkcji konstrukcja

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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Zestaw z monoblokową
powietrzną pompą
w najniższej cenie na rynku!
Stiebel Eltron przygotował specjalną promocyjną cenę za zestaw (1) z monoblokową powietrzną pompą ciepła HPA-O 8 CS Plus Set flex.
W zestawie oprócz pompy ciepła użytkownik otrzymuje moduł hydrauliczny HM Trend, który charakteryzuje się wysoką integracją istotnych elementów
systemu grzewczego, co korzystnie wpływa na obniżenie czasu montażu i estetykę wykonania instalacji.
W module HM Trend zintegrowano między innymi:
• regulator pracy systemu WPM3, który zapewnia
w pełni automatyczną pracę systemu pompy ciepła oraz regulację instalacji grzewczej w funkcji
temperatury zewnętrznej;
• elektroniczną pompę obiegową układu c.o./c.w.u.;
• wielostopniową grzałkę elektryczną o mocy
maksymalnej 8,8 kW;
• naczynie przeponowe układu c.o. o pojemności 24 litrów;
• zawór bezpieczeństwa.
Cena katalogowa zestawu: 25 900 zł netto
Promocyjna, NAJniższa na rynku cena zestawu:
19 950 zł netto

monoblokowa do instalacji na zewnątrz domu.
• NAJcichsza praca jednostki zewnętrznej. Dla Twojego komfortu i sąsiadów. Poziom mocy akustycznej
wynosi tylko 50 dB.
• NAJrostszy montaż systemu dla instalatora, bezpłatny nadzór uruchomienia. Dodatkowo serwis gwarancyjny i pogwarancyjny STIEBEL ELTRON
• NAJwyższy prestiż dołączenia do grona klientów
STIEBEL ELTRON: osób myślących ekologiczne, świadomych efektywności energetycznej i długoterminowych oszczędności w budżecie domowym.
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Zobacz pakiety z inwerterową, monoblokową
pompą ciepła HPA-O 8 CS Plus
Dokładnie skonfigurowane pakiety dedykowane są
do domów o powierzchni poniżej 200 m2. Mają potencjał, który można szybko wykorzystać i zastosować w nowym budownictwie, ale świetnie sprawdzają się też w domach modernizowanych.
Nowe zestawy łączą wysoką jakość z pierwszorzędną wydajnością i bardzo atrakcyjnym stosunkiem
ceny do wydajności.

1 Pakiet HPA-O 8 CS Plus flex Set (z modułem hydraulicznym);
2 Pakiet HPA-O 8 CS Plus compact Set t (z wieżą hydrauliczną HSBB 200 Classic z wbudowanym modułem hydraulicznym i zasobnikiem c.w.u.);
3 Pakiet HPA-O 8CS Plus compact D Set (z wieżą hydrauliczną z wbudowanym modułem hydraulicznym,
zasobnikiem buforowym i c.w.u.).

Więcej informacji o promocji
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