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w dużej czystości, a ewentualne zabrudzenia usu-
wane są bez większych problemów.
Pompa ciepła Viteco HP nie ma wbudowanych 
grzałek elektrycznych – dodatkowym źródłem 
szczytowym może tu być zarówno kominek  
z płaszczem wodnym, kocioł gazowy lub kocioł 
na paliwa stałe, jak również zewnętrzna grzałka 
elektryczna. 

Viteco X9
Pompy ciepła do ciepłej wody Viteco X9 to urzą-
dzenia zbiornikowe i bez zbiornika wody. Do wy-
boru jest pompa z zasobnikiem 200 l z wbudo-

waną wężownicą, pompa z zasobnikiem 300 l  
z jedną bądź dwiema wężownicami oraz pom-
pa bez wbudowanego zasobnika do montażu 
z zasobnikami zewnętrznymi. Serię charaktery-
zuje ujednolicony design, konstrukcja wewnętrz-
na oraz system sterowania. Panel obsługowy 
ma postać ekranu dotykowego z dużym, koloro-
wym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowym 
atutem jest możliwość sterowania całym urzą-
dzeniem za pomocą dowolnego zewnętrznego 
urządzenia (smartfon, tablet, itp.) z oprogramo-
waniem Android, z dowolnego miejsca w da-
nym obiekcie. wszystkie króćce przyłączeniowe  

Viteco HP
Pompy ciepła serii Viteco HP występują w 7 wa-
riantach modelowych: HP 7, HP 10, HP 15, HP 20, 
HP 35, HP 45 i HP 70. Zaprojektowano je w taki 
sposób, aby z jednej strony zapewnić łatwość 
montażu, a z drugiej strony zagwarantować użyt-
kownikowi prostą obsługę dzięki strukturze mo-
noblokowej łączącej w sobie te cechy. Urządze-
nia te przeznaczone są do montażu zewnętrznego 
– trwała obudowa wykonana ze szlifowanej stali 
nierdzewnej na długie lata zapewni zarówno wy-
soką estetykę, jak i niezawodną pracę pompy cie-
pła. Innowacyjne rozwiązania techniczne zawarte 
w pompach ciepła Viteco HP sprawiają, że urzą-
dzenia te charakteryzują się wysokim wskaźni-
kiem COP w szerokim zakresie temperatury ze-
wnętrznej dla powietrza zasysanego: od -25°C 
do 43°C. Urządzenie wyposażone jest w przewód  

grzejny tacy skroplin oraz drugi przewód grzejny 
kanału odpływu skroplin – wszystko po to, by sku-
tecznie zabezpieczyć całe urządzenie przed nie-
pożądanym zamarznięciem skroplin. 
Pompy ciepła Viteco HP, dzięki kompaktowej bu-
dowie, idealnie nadają się do modernizacji ist-
niejącego układu grzewczego lub do budowania 
nowych systemów ogrzewania. Są urządzeniami 
rewersyjnymi, co oznacza, że zarówno ogrzewa-
ją, jak i chłodzą pomieszczenia.
Pompy ciepła Viteco HP wykorzystują technolo-
gię EVI, dzięki której możliwa jest praca w tem-
peraturze nawet do -25°C. Kompresor scroll  
w połączeniu z elektronicznym zaworem rozpręż-
nym i precyzyjnym wykonaniem całego ukła-
du chłodniczego spowodowały, że urządzenie 
osiągnęło klasę energetyczną A+. Ochrona hy-
drofilowa parownika bardzo długo utrzymuje go  

Pompy ciepła serii Viteco modele HP to urządzenia przeznaczone do 
ogrzewania/chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Model X9 zaś to kompletna linia urządzeń do przygotowywania 
c.w.u w wersjach zarówno zbiornikowych, jak i bez zbiornika wody. w sierpniu 
2019 z kolei oferta marki Viteco została uzupełniona o nowy produkt – wiszącą 
pompę ciepła powietrze-woda Viteco HeatOn do przygotowania c.w.u.  
Ofertę hurtowni Instal-Konsorcjum uzupełniają też pompy ciepła GeniaAir.

Powietrzne PomPy ciePła 
w ofercie hurtowni  
GruPy instal-Konsorcjum

http://www.instalreporter.pl
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zasobnikowych pomp ciepła zostały przeniesio-
ne do tyłu urządzenia – dzięki temu stały się one 
uniwersalne (podejścia hydrauliczne z prawej 
bądź lewej strony). Elementem wyróżniającym 
model HPwT X9 jest dodatkowo podniesiona 
moc grzewcza do 3,6 kw. Dzięki temu z powo-
dzeniem można podłączyć to urządzenie do za-
sobników aż do pojemności 500 l. 
Urządzenia osiągają klasę energetyczną A+.

GeniaAir Split
GeniaAir Split, opracowana przez Saunier Duval, 
jest pompą ciepła o konstrukcji refrigerant-split, 
tj. z dzielonym obiegiem chłodniczym, w której 
większość elementów obiegu czynnika chłod-
niczego znajduje się w jednostce zewnętrznej.  

Tylko wymiennik ciepła skraplacza jest umiesz-
czony w oddzielnej jednostce wewnętrznej w ob-
rębie budynku. Oba główne moduły są połączo-
ne ze sobą rurami z czynnikiem chłodniczym.
Pompa ciepła przede wszystkimodpowiada za do-
starczanie ciepła do budynku, elektryczne grzał-
ki pomocnicze w jednostkach wewnętrznych zaś 
wspierają pompę ciepła w zależności od układu  
i konfiguracji systemu. w ciepłe dni pompa ciepła 
może służyć do chłodzenia budynku. Pompa cie-
pła przygotowuje również ciepłą wodę użytkową.
GeniaAir to:
• niskie koszty zakupu,
• niskie zużycie energii i koszty użytkowania,
• łatwość użytkowania,
• cicha praca 32 dB(A) w odległości 5 m,
• ponad 200 litrów gorącej wody dziennie,
• COP do 5,0 (A7/ W35) A++ dla c.o., A dla c.w.u.

www.viteco.pl

www.saunierduval.pl

Wyłączny dystr ybutor marki Viteco 
i pomp ciepła Saunier Duval

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl
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Nowość w ofercie –  
pompa ciepła Viteco HeatoN

• Viteco HeatOn oferuje możliwość współpracy z za-
sobnikami c.w.u. o pojemnościach do 400 litrów.
• Zakres temperatury powietrza zasysanego do pomp 
ciepła Viteco HeatOn to -7÷43°C.
• W pompie Viteco HeatOn zainstalowano sprężarkę 
rotacyjną Panasonic. wbudowany automat odpowie-
trza instalację wodną.
• Urządzenie nie wymaga wsporników montażowych 
– zapewnia łatwy naścienny montaż.
• Małe gabaryty: wys. 690 mm, szer. 448 mm, gł. 310 mm.
• Pompę ciepła można wyposażyć w moduł interne-
towy umożliwiający zdalny podgląd parametrów pra-
cy urządzenia oraz zmianę parametrów.
• Średnia moc cieplna 3,6 kW.
• Klasa energetyczna A+.
• Gwarancja do 5 lat.
• Do zakupu, montażu i uruchomienia pomp ciepła  
Viteco HeatOn nie są potrzebne uprawnienia F-gazowe.

SzkoleNie itB: zNak BudowlaNy  
dla wyroBów do weNtylacji  
i klimatyzacji BudyNków

ITB zaprasza do udziału w szkoleniu „Znak bu-
dowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyza-
cji budynków”. Na szkoleniu przedstawiony zo-
stanie aktualny stan wiedzy dotyczący przepisów 
prawnych związanych ze znakowaniem wyrobów 
z gr. 36, procedury wydawania KOT oraz metod 
badań właściwości użytkowych. 
ITB informuje też, że w najnowszym numerze 
kwartalnika Budownictwo i Prawo (nr 3/2019) 
ukazał się artykuł „Znak budowlany dla wyro-
bów do wentylacji i klimatyzacji” autorstwa 
mgr inż. Patrycji Drozdowskiej, mgr inż. Moniki  

Lipskiej oraz mgr inż. Edyty Staniszewskiej-
-Chlebowskiej z Zakładu Oceny Technicznej ITB.  
w artykule szczegółowo omówiono nowe za-
sady wprowadzania do obrotu i udostępniania 
na rynku wyrobów do wentylacji i klimatyzacji, 
w tym proces wydawania przez ITB Krajowych 
Ocen Technicznych dla wyrobów do wentyla-
cji i klimatyzacji.
Seminarium odbędzie się 26 listopada 2019 r.  
w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB 
przy ul. Filtrowej 1 w warszawie.
Koszt uczestnictwa wynosi 400,00 zł od osoby 
i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę  
w czasie przerwy.
Źródło: ITB

daNfoSS zapraSza Na weBiNarium 
o moderNizacji iNStalacji c.o. 

Firma Danfoss zaprasza służby techniczne spół-
dzielni mieszkaniowych, zarządców budynków,  
a także projektantów na cykl webinarów do-
tyczących modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.  
w budynkach wielorodzinnych. Pierwszy z nich, 
poświęcony modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania, odbędzie się 27 listopada o godz. 
10.00-11.15. 
w trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się:
- w jaki sposób zmodernizować instalację cen-
tralnego ogrzewania, aby uzyskać efekt popraw-
nego i oszczędnego działania w każdych warun-
kach pracy instalacji?
- jak poradzić sobie z modernizacją instalacji  
o nieznanym przebiegu?
- czy budynki o różnych wysokościach moderni-
zować w ten sam sposób?
- czy równoważenie pionów klatkowych i łazien-

kowych jest uzasadnione ekonomicznie?
Prowadzący: Katarzyna Dragan – koordynator 
produktu, Danfoss Poland Sp. z o.o., Jerzy Góra-
lewicz – niezależny audytor energetyczny.
Zarejestruj się

http://www.instalreporter.pl
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