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Do budowy pomp ciepła PCCO używane są 
sprawdzone komponenty uznanych producen-
tów. Prace prowadzone przez zaplecze konstruk-
cyjno-rozwojowe firmy Hewalex doprowadziły 
do wdrożenia i udoskonalenia zaawansowane-
go rozwiązania, jakim jest automatyczna diagno-
styka oraz zdalny nadzór pracy pompy ciepła.  
w efekcie tego instalator, serwisant oraz użyt-
kownik uzyskują niemające na rynku odpowied-
nika wsparcie techniczne producenta. Okres gwa-
rancji na urządzenia wynosi standardowo 5 lat,  
a przeglądy kontrolne są wymagane jedynie  
w razie potrzeby ewentualnych nieprawidłowo-
ści w pracy urządzenia.

NOWOŚĆ 2020 – pOmpy ciepła pccO mONO

Do znanych już pomp ciepła PCCO SPLIT dołączyły 
w tym roku nowe urządzenia typu monoblok. Pom-
py ciepła PCCO MONO rozszerzają ofertę źródeł 
ciepła i chłodu w odpowiedzi na oczekiwania tych 
instalatorów i klientów, dla których wybór pom-
py ciepła typu SPLIT był trudny lub niemożliwy. 

mOduł pZ HX – NOWy Wymiar 
beZpiecZeństWa pracy

Na rynku dostępne są liczne rozwiązania tech-
nologiczne pozwalające na możliwie bezpiecznie 
korzystanie z pomp ciepła w najbardziej ekstre-
malnych warunkach zewnętrznych. w przypad-
ku pomp ciepła typu monoblok najważniejszym 
aspektem jest zabezpieczenie pompy ciepła przed 
ewentualnym zamrożeniem urządzenia w czasie 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej. 
Powszechnie stosowany jest glikol, który dzięki 
swoim właściwościom jest pewnym rozwiąza-
niem dla ochrony przed zamrożeniem urządze-
nia. Ma on jednak swoje wady związane z trans-
portem ciepła do budynku. wymaga stosowania 
rur o większych przekrojach czy innej armatury, 
co zwiększa nakłady inwestycyjne. Część produ-
centów dopuszcza pracę pompy ciepła na wo-
dzie grzewczej, wymagając jedynie odpowiedniej 
izolacji cieplnej rur lub systemu typu UPS. Te roz-
wiązania nie zapewniają jednak wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa, a producenci wprowadzają  

Pompy ciepła znajdują się w ofercie firmy Hewalex od ponad 10 lat.  
Ich konstrukcja podlega stałemu udoskonalaniu, a priorytetem  
w rozwoju produktu od początku było zapewnienie nie tylko korzystnych 
parametrów eksploatacyjnych, ale w szczególności komfortu  
i bezpieczeństwa montażu, uruchamiania i eksploatacji. 

POMPY CIEPŁA HEWALEX PCCO
Z automatyczną diagnostyką pracy EKONTROL Diagnostyka

Pompy ciepła PCCO mogą pracować do -25°C, mają 5-letnią gwarancję bez dodatkowych kosztów 
dla użytkownika dzięki systemowi zdalnego nadzoru EKONTROL.

 Klasa efektywności do A++ 
 Praca do -25oC na zewnątrz 
 Temperatura zasilania do 55oC 
 Tryb grzania i chłodzenia 
 Okres gwarancji 5 lat 
 Zdalny nadzór w zakresie dostawy 
 Automatyczna zdalna diagnostyka 
 Możliwość wyboru dowolnego 

koloru jednostki zewnętrznej 

Pompy ciepła PCCO MONO 
w skrócie 

Typoszereg pomp ciepła PCCO MONO obejmuje urządzenia o mocy 10, 13 oraz 20 kw (EN 14511, A7/w30-35)

http://www.instalreporter.pl
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uruchamia pompę obiegową. Funkcjonowanie tego 
układu jest całkowicie odmiennie niż w przypad-
ku standardowego UPS. Jeśli cyrkulacja wody nie 
jest wymagana, to wyłączona przetwornica nie ob-
ciąża akumulatora, co zapewnia kilkudziesięcio-
krotnie dłuższy czas ochrony skraplacza przed za-
mrożeniem. w przypadku sytuacji awaryjnej lub 
braku pozytywnego wyniku testu systemu, zare-
jestrowany użytkownik otrzymuje stosowne po-
wiadomienie poprzez wiadomość SMS i email. 

eKONtrOL – OpieKa i Wsparcie 
prOduceNta dLa facHOWca  
i użytKOWNiKa

Hewalex od wielu lat rozwija autorski system 
EKONTROL. Razem z aplikacją dostępną na każ-
dy system operacyjny sprawdza się idealnie jako 

narzędzie do zarządzania systemem grzewczym. 
Pompy ciepła PCCO MONO również mogą być 
obsługiwane zdalnie przez dowolne urządzenie 
mobilne. System jest darmowy. Efektem wielu 
lat doświadczeń analiz pracy pomp ciepła jest 
system EKONTROL DIAGNOSTYKA. Sprawdza się  
idealnie w wykrywaniu nieprawidłowości w pra-
cy urządzenia jeszcze zanim pojawią się stany 
alarmowe. Dzięki temu klient jest w stanie otrzy-
mać pomoc, zanim jej będzie w rzeczywistości 
potrzebował. 

dodatkowe obostrzenia do warunków gwaran-
cji lub wymagają problematycznego opróżniania 
układu wodnego w razie przerwy w dopływie prądu. 
Innowacyjne rozwiązanie dla pomp ciepła typu 
monoblok wprowadziła wraz z pompami PCCO 

MONO firma Hewalex. występuje ono pod nazwą 
Modułu Zabezpieczającego PZ HX. Moduł składa się  
z kilku elementów. To przede wszystkim sterownik, 
który na podstawie sygnału z czujników temperatury 
zabudowanych na zasilaniu i wyjściu ze skraplacza  
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODUŁU ZABEZPIECZAJĄCEGO PZ HX

•	Brak	konieczności	stosowania	pośredniego	wymiennika	ciepła	oraz	dodatkowej	pompy	
obiegowej – układ grzewczy pracuje w całości na wodzie.
•	Wysoka efektywność bezpośredniej wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym 

i wodą grzewczą (brak potrzeby zwiększenia temperatury zasilania z pompy ciepła o min. 
5°C obniżającego efektywność COP nawet o -20%).
•	Uzyskiwanie	możliwie	najwyższej	temperatury	na	zasilaniu	(jeden	wymiennik,	zamiast	

dwóch) istotnej dla instalacji grzejnikowych, a także podgrzewania wody użytkowej.
•	Niższy koszt eksploatacji z uwagi na wyższą efektywność COP oraz brak kosztów 

związanych z pracą dodatkowej pompy obiegu glikolowego. 
•	Bezpieczeństwo	i	komfort	użytkowania	bez	dodatkowych	czynności	obsługowych	w	razie	

braku zasilania elektrycznego.
•	Gwarancja	ochrony	pompy	ciepła	przed	zamarzaniem	przez	48 godzin przy temperaturze 

zewnętrznej -25°c. w razie uszkodzenia – wymiana gwarancyjna urządzenia.
•	Opcja	pomiaru	współczynnika	efektywności	COP	po	podłączeniu	przepływomierza	

impulsowego.

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 

Zdalny nadzór EKONTROL w wersji mobilnej oraz 
rozszerzonej na komputer znajduje się zakresie dostawy 
pomp ciepła PCCO

Przejdź  Oferta pomp ciepła 
HeWALeX PCCO

Przejdź  jak działa eKONTrOL 
diagnostyka?

Obejrzyj  Film z montażu pompy 
ciepła PCCO i inne filmy 

Przejdź  Pompy ciepła na żywo  
w aplikacji eKONTrOL 

Przejdź  Formularz on-line 
doboru pompy ciepła PCCO 

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/
https://www.hewalex.pl/strony/ekontrol-diagnostyka.html
https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/filmy/
https://ekontrol.pl/pl/demo/
https://www.hewalex.pl/formularz-doboru-pomp-ciepla-pcco/
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