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Plus
POBIERZ: broszurę

JAK ZAMONTOWAĆ:
zobacz film
instruktażowy

MASZ PYTANIA:
znajdź konsultanta
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Instalator
rekomenduje
monoblokową
pompę ciepła, a…
Stiebel Eltron dostarcza argumentów ZA
Nikt dziś już nie kwestionuje niebagatelnej roli instalatora w procesie sprzedaży
rozwiązań instalacyjnych. Stopień zaufania inwestora do instalatora wzrasta,
jeśli jest on polecony przez znajomych, u których wykonał już świetną robotę.
Jakich jednak argumentów może użyć instalator, by przekonać potencjalnego
klienta do… monoblokowej pompy ciepła? Skuteczność, bezpieczeństwo,
ekologia, komfort pracy tych urządzeń, a także dodatkowy argument:
specjalnie przygotowany zestaw wysokiej klasy urządzeń w najniższej cenie
na rynku? Przekonajmy się, używając poniższych argumentów.

Zalogowani wiedzą więcej → REJESTRACJA
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Pakiet HPA-O 8 CS
Plus compact Set

PRZEKONAJ INWESTORA,

czyli dlaczego warto zamontować
monoblok?
Jest kilka argumentów natury technicznej/konstrukcyjnej monoblokowych pomp ciepła, które mocno
przemawiają do inwestorów:
• monoblok jest kompletnym urządzeniem z fabrycznie…
• brak czynnika chłodniczego w budynku oznacza…
• pompy ciepła typu monoblok pracują cały…
• możliwość zmiany trybu pracy…
• pompy ciepła typu monoblok to nie nowość…
• zakup markowej pompy ciepła to inwestycja na…
Na rynku polskim tego typu pompy STIEBEL ELTRON
pracują już z powodzeniem od lat. Co więcej, mogą
współpracować z istniejącym systemem grzewczym.

POBIERZ: pełna lista
argumentów

ZOBACZ obiekt referencyjny:
dom jednorodzinny
w Międzyborowie

Pakiet HPA-O 8CS
Plus compact D Set

Ważne dla instalatora, czyli
techniczne aspekty pomp ciepła
HPA 8 CS Plus w pigułce
› superszczelny układ, napełniony fabrycznie gazem
chłodniczym;
› nie potrzebujesz kupować gazów chłodniczych i prowadzić dokumentacji związanej ich sprzedażą i zakupem;
› nie potrzebujesz specjalistycznych i kosztownych
narzędzi potrzebnych w przypadku montażu pomp
typu split;
› nie potrzebujesz posiadać drogich uprawnień F-gazowych;
› szybki, prosty montaż: w czasie instalacji jednego
splita zamontujesz dwie pompy typu monoblok;
› zestawy zaspakajające różne potrzeby klientów:
Flex, Compact, Compact D (sprawdź w ulotce);
› parownik o konstrukcji przeznaczonej wyłącznie do
pomp ciepła. Specjalnie zaprojektowane lamele, które odbierają 90% ciepła z przepływającego powietrza. Split: zaledwie 40%. Zaburzony przepływ powietrza, powodujący wolniejsze zamarzanie pompy;
› kontrola systemu przed uruchomieniem po stronie Stiebel Eltron. Możesz skupić się na kolejnych
projektach bez potrzeby powrotu do już zakończo-
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Zestaw HPA 8 CS Plus SET flex w najniższej cenie na rynku!
Monoblokowa, powietrzna pompa ciepła HPA-O 8
CS Plus przeznaczona jest do montażu na zewnątrz
budynku.
Moduł hydrauliczny HM Trend należący do zestawu zawiesza się na ścianie. W module wbudowane
zostały:
› regulator pompy ciepła WPM3;
› pompa obiegowa;
› zawór przełączający c.o./c.w.u.;
› 3-stopniowa grzałka elektryczna;
› zawór bezpieczeństwa;
› naczynie wzbiorcze układu c.o. o pojemności 24 litrów.
Pakiet umożliwia elastyczną konfigurację.
Jest przeznaczony do domów jednorodzinnych
o powierzchni < 200 m².
Zapewnia realizację 3 funkcji: ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda (z zewnętrznym zasobnikiem).
Do karty produktu
Do promocji

nych instalacji i wykonywanie prac serwisowych;
› gwarancja: do 5 lat;
› wszystkie elementy układu zostały zaprojektowane i wykonane w Niemczech.

Wsparcie STIEBEL ELTRON,
czyli nie jesteś sam!
Stiebel Eltron posiada wieloletnie doświadczenie, dlatego możesz być pewien, że oferowane zestawy mają

najwyższą jakość i są odpowiednio skonfigurowane.
Produkty mają niezbędną dokumentację techniczną oraz certyfikaty unijne.
W razie potrzeby otrzymasz pomoc projektową.
Nasz dział techniczny jest do Twojej dyspozycji.

ZADZWOŃ DO NAS!
Wsparcie techniczne

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

rekl ama

Pakiet HPA-O 8 CS
Plus flex Set
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