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jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Powoduje to 
jednak istotny wzrost kosztów inwestycji (dodat-
kowy wymiennik ciepła, pompa obiegowa, glikol), 
a przede wszystkim eksploatacji (wyższe zuży-
cie energii elektrycznej, obniżenie efektywności).

Typoszereg pomp ciepła PCCO firmy Hewalex 
zyskał w 2020 roku kilka istotnych modyfika-
cji. Chcąc zwiększyć świadomość ekologiczną  
w Polsce, firma Hewalex zdecydowała się na roz-
szerzenie swojej oferty o nowy typoszereg PCCO 
MONO, a więc urządzeń typu monoblok.

Nowy typoszereg, szersze zakres mocy i moż-
liwości zastosowania
w obecnej ofercie znajdują się 4 modele pomp 
ciepła PCCO SPLIT, o mocy nominalnej 6, 10, 13 
oraz 20 kw oraz 3 modele nowego typoszeregu 
PCCO MONO o mocy nominalnej 10, 13 oraz 20 kw.  
wszystkie pompy są typu średniotemperaturowe-
go, a więc pozwalają uzyskiwać na zasilaniu tem-
peraturę do 55oC (przy 0oC i 45oC przy -20oC), a ich 
praca jest możliwa do temperatury zewnętrznej 
-25oC. Umożliwia to zastosowanie ich jako samo-
dzielnego źródła ciepła lub we współpracy z in-
nym w tzw. układzie hybrydowym. Każda z pomp 
może być wyposażona we wbudowany podgrze-
wacz elektryczny o mocy 3 lub 6 kw.
 
NOWOŚĆ 2020. Innowacyjna ochrona przed 
zamarzaniem dla pomp ciepła PCCO MONO
Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania 
pomp ciepła typu monoblok jest ich zabezpiecze-
nie przed zamarzaniem. Dla większości urządzeń 
standardem jest stosowanie dodatkowego obiegu 
z czynnikiem niezamarzającym (glikol) pomiędzy 

PomPy ciePła HeWaLeX 
Pcco SPLiT i Pcco moNo
Ze zdalnym systemem automatycznej diagnostyki

Pompy ciepła PCCO mogą pracować do -25oC, objęte 
są 5-letnią gwarancją bez wymagania okresowych 
przeglądów dzięki systemowi zdalnego nadzoru  
i diagnostyki EKONTROL

Klasy efektywności energetycznej pomp ciepła PCCO są  
w większości na poziomie A++, a nawet najwyższym A+++ 
jak w przypadku PCCO SPLIT 6kw (35oC). Na życzenie możliwy 
jest wybór koloru jednostki zewnętrznej z palety RAL

 Wymiennik pośredni wymaga do 5K wyższej temperatury zasilania od wymaganej  
  = spadek COP do -20% = wzrost kosztów ogrzewania do +20% 

 Glikol ma niższe ciepło właściwe i pojemność cieplną oraz większą gęstość 
  = wzrost kosztów ze względu na większy przepływ wody w pompy skraplaczu 

Glikol Woda 

Woda 

PCCO MONO 
Układ na wodzie 
+ Moduł Zabezpieczający 
   PZ HX 

STANDARD: 
układ z wymiennikiem 
pośrednim, dodatkową 
pompą obiegową i glikolem 

Całkowicie odmienną koncepcję wpro-
wadza sprzedawany w zestawie z pompą 
ciepła PCCO MONO Moduł Zabezpiecza-
jący PZ HX. Pozwala on na pracę bezpo-
średnio na wodzie. Instalator nie ponosi 
żadnego ryzyka związanego z zamro-
żeniem urządzenia, producent bowiem 
deklaruje, że przez 48 godzin przy tem-
peraturze zewnętrznej -20oC skraplacz 
pompy ciepła będzie zabezpieczony. Do-
piero gdy przerwa w zasilaniu będzie 
dłuższa, to obowiązkiem użytkownika 
będzie opróżnienie urządzenia z wody. 

http://www.instalreporter.pl
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każdorazowo z systemem zdalnego nadzoru 
EKONTROL. Stanowi to warunek utrzymania 
5-letniej gwarancji. Prawdziwą wartość system 
monitoringu prezentuje jednak w swojej nowej 
odsłonie EKONTROL DIAGNOSTYKA. Powstał on 
na bazie wieloletnich doświadczeń w prowadze-
niu zdalnego nadzoru kilkuset pomp ciepła. Pod-
stawą działania jest stale prowadzona analiza  
54 danych pracy pompy ciepła. 
Są to w szczególności informacje z czujników tem-
peratury, ciśnienia i przepływu. Dane podlegają 
analizie i służą sporządzaniu automatycznych 
raportów udostępnianych zarówno użytkowni-
kowi, jak i firmie serwisowej. Dzięki temu zyskuje 
się pewność, że urządzenie pracuje w optymal-
nych zakresach. Jeśli nie, to stawiana jest dia-
gnoza potencjalnego niedomagania wraz z za-
leceniem dla dalszego postępowania.
Szczególną przydatność system EKONTROL DIA-
GNOSTYKA wykazuje jednak we wczesnym wy-
krywaniu niedomagań, które mogą z czasem do-
prowadzić do unieruchomienia pompy ciepła. 
Klasycznym przykładem może być niewłaści-
wa ilość czynnika chłodniczego – za mała w wy-
niku powstania nieszczelności lub za duża przy 
nieodpowiednim napełnianiu, czy uzupełnianiu.  
w praktyce system EKONTROL DIAGNOSTYKA 
jest w stanie wykryć już niewielki ubytek czyn-
nika kilka czy kilkanaście dni wcześniej od mo-
mentu zadziałania presostatu. Można więc wcze-
śniej wezwać serwis i uniknąć unieruchomienia 
pompy ciepła oraz poniesienia kosztów uzupeł-
niania układu większą ilością czynnika. 

Diagnostyka pozwala wykryć także takie niepra-
widłowości, jak: obecność powietrza w obiegu 
chłodniczym, zanieczyszczenie parownika, czy 
filtra wody grzewczej. Znając objawy, można też 
łatwiej znaleźć wady fizyczne układu takie jak np. 
przewężenia rur czynnika przy ich nieprawidło-
wym gięciu. System EKONTROL pozwala ogra-
niczyć do minimum niezbędne przeglądy okre-
sowe, a także te wynikające z ustawy f-gazowej. 
Jego przydatność będzie mógł docenić nie tyl-
ko użytkownik, ale także instalator i serwisant.

Moduł PZ HX nie jest typowym systemem UPS, 
przez co nieużywany stale akumulator (zawarty  
w zestawie razem z pompą ciepła) nie rozładuje się  
w krótkim czasie. Nad poprawnością pracy czu-
wa algorytm opracowany od podstaw przez dział 
techniczny i konstrukcyjny firmy Hewalex. Jego 
elementem jest program testowy (dzienny/mie-
sięczny), który sprawdza czy akumulator ma od-
powiednią pojemność, czy układ elektryczny jest 
poprawnie podłączony, czy zapewniony jest wy-
magany przepływ wody grzewczej. w razie nie-
pokojących objawów, użytkownik otrzyma wcze-
śniejszą informację SMS/email o konieczności 
sprawdzenia i ewentualnej wymiany akumulatora.

EKONTROL DIAGNOSTYKA 24/7/365 
– nowy wymiar opieki technicznej 
nad użytkownikiem pompy ciepła
Pompy ciepła PCCO w ostatnich latach oferowano  

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 

www.hewalex.pl
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Automatyczna diagnostyka  
pracy pompy ciepła obejmuje: 
 54 dane pomiarowe  

 (temperatury, ciśnienia, przepływy) 
 2400 pomiarów dziennie 
 raport z analizą pracy pompy ciepła 

EKONTROL DIAGNOSTYKA 
Bezcenna pewność,  
że wszystko jest porządku 

Aplikacja EKONTROL w wersji mobilnej zawiera 
podstawowe potrzebne użytkownikowi opcje,  
a w wersji na komputer stacjonarny rozszerzone  
dane przydatne dla fachowców

System EKONTROL DIAGNOSTYKA decyduje o tym kiedy należy dokonać przeglądu pompy ciepła  
i w razie potrzeby umówić wizytę serwisową

Przejdź  Szczegółowe informacje  
o pompach ciepła PCCO

Obejrzyj  Film z montażu pompy ciepła 
PCCO SPLIT 13kW

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/
https://www.youtube.com/watch?v=eC0ILi6HVRM
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