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CHA Monoblock to urządzenie klasy premium, zaprojektowane 
z myślą o bezawaryjnej pracy przez długie lata. Ciesząca oko 
obudowa kryje w sobie szereg rozwiązań technologicznych. 
Dzięki nim pompa charakteryzuje się wysoką wydajnością, 
bezproblemową obsługą, szerokim zakresem modulacji, a także 

niezwykle cichą pracą. wykorzystanie 
ekologicznego czynnika chłodniczego 
sprawia, że urządzenie jest przyjazne 
środowisku. Dzięki dopracowanym 
do ostatniego szczegółu innowacjom, 
pompa ciepła CHA Monoblock zapewnia 
komfortowe warunki w domu. Dostarcza 
miłe ciepło zimą i przyjemny chłód latem, 
pozostając cichą i niezawodną. 

WOLF CHA MONOBLOCK 
Innowacyjna pompa ciepła powietrze/woda

http://www.instalreporter.pl
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Przemyślana konstrukcja w najwyższej 
jakości „made in Germany” 

Nowa pompa ciepła wOLF łączy w sobie harmo-
nijny design, przemyślaną kolorystykę, wysoką 
jakość materiałów i precyzję wykonania. Uzna-
ny projektant luksusowych jachtów, Espen Øino, 
stworzył prostą, lecz unikalną bryłę CHA Mono-
block specjalnie dla wOLF. Jego celem było opra-
cowanie urządzenia, które doskonale wtapia się 
w otoczenie, jednocześnie stanowiąc niepowta-
rzalny akcent wzorniczy domu. 
Nowoczesny design CHA Monoblock ma nie tylko 
cieszyć oko. To urządzenie zaprojektowane tak, 
aby jego instalacja była tak prosta, jak to możliwe. 
Opcja wyboru tylnego lub dolnego podłączenia 
hydraulicznego zapewnia dopasowanie do indy-
widualnych potrzeb i warunków montażowych. 
Kompaktowe wymiary urządzenia sprawiają,  

że montaż i transport stają się jeszcze łatwiejsze. 
Pompa CHA Monoblock może być także połą-
czona z zasobnikami i buforami jako centrala 
grzewcza dzięki rozwiązaniu modułowemu all-in-
-one. Pozwala to na dalszą oszczędność miejsca.  
Dodatkowy moduł EEBus umożliwia połączenie 
z systemami fotowoltaiki dzięki technologii plu-
g&play. Dzięki temu można w bardziej optymal-
ny sposób wykorzystać produkowaną energię  
i w konsekwencji oszczędzać pieniądze. Obudo-
wa pompy została wykonana z materiałów od-
pornych na czynniki atmosferyczne oraz pro-
mienie UV i stawia czoła nawet najtrudniejszym 
warunkom otoczenia. Urządzenie może bezpiecz-
nie funkcjonować nawet w regionach z silnymi 
opadami śniegu. w zestawie z pompą CHA Mo-
noblock znajduje się wszystko co niezbędne do 
instalacji urządzenia, a także grzałka elektrycz-
na o mocy 9 kw jako dodatkowe źródło ciepła. 

nowoczesne rozwiązania
Przyjazne środowisku

Zastosowanie technologii inwerterowej zapew-
nia wysoką wydajność i niskie koszty użytkowa-
nia. Duży zakres modulacji pozwala w większym 
stopniu dopasować parametry działania pompy 
do konkretnych potrzeb użytkownika. Umożliwia 
to uzyskanie komfortowych warunków w domu  
o każdej porze roku – miłego ciepła w zimie i przy-
jemnego chłodu w lecie. Niezwykle cichą pracę 
gwarantuje dopracowanie licznych detali tech-
nologicznych, takich jak wolno obracający się  
wentylator, którego łopatki zostały zaprojektowa-
ne na wzór skrzydeł sowy, czy dźwiękoszczelna 
obudowa z EPP. wszystko to sprawia, że pompa 
ciepła CHA Monoblock emituje dźwięk na pozio-
mie < 35 dB(A) (emisja dźwięku w trybie nocnym 
w odległości 3 m od urządzenia), co czyni ją cich-
szą od deszczu. Zastosowany czynnik chłodni-
czy R290 (propan) jest przyjazny dla środowiska 
i nie szkodzi warstwie ozonowej. Umożliwia on 
także uzyskanie wysokiej temperatury zasilania 
dochodzącej do 70°C. Taka temperatura zapew-
nia ochronę przed Legionellą bez użycia dodat-
kowego źródła ciepła. CHA Monoblock spełnia 
także wymogi programu Czyste Powietrze.

szeroki zakres modulacji i sterowanie 
Przez internet

Pompa ciepła CHA Monoblock została zaprojekto-
wana tak, aby umożliwiać szeroką modulację i do-

stosowanie parametrów działania do indywidual-
nych potrzeb i upodobań użytkownika. Niezwykle 
pomocny jest przy tym dostępny dodatkowo mo-
duł wOLF LINK HOME i portal Smartset. Dzięki 
nim, użytkownik może w dowolnym momencie 
i z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić ak-
tualny status swojej pompy ciepła oraz sterować 
jej nastawami za pomocą dowolnego smartfo-
na czy laptopa z dostępem do Internetu.Jest to 
praktyczne nie tylko dla użytkownika, ale też ser-
wisanta, który bez wychodzenia z domu będzie 
mógł sprawdzić odczyty urządzenia, co znacz-
nie ułatwia i przyspiesza ewentualną naprawę. 

NajważNiejsze cechy  
cha MoNoblock

•	Nowoczesny	design	autorstwa	projektanta	
luksusowych jachtów Espena Øino.
•	Szeroki	zakres	modulacji,	umożliwiający	

dostosowanie parametrów działania 
urządzenia do potrzeb użytkownika  
i aktualnych warunków.
•	Wysoka	wydajność.
•	Niezwykle	cicha	praca.
•	Materiały	odporne	na	czynniki	

atmosferyczne.
•	Niewielkie	wymiary	i	prosty	montaż.
•	Środek	chłodniczy	przyjazny	środowisku.
•	Szerokie	wyposażenie	w	standardzie.
•	Najwyższa	jakość	„Made	in	Germany”.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
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