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Dwie najpopularniejsze powietrzne pompy ciepła do c.w.u. Galmet, czyli Basic GT oraz Small 
GT zyskały dodatkową funkcjonalność, która znacznie podnosi komfort ich obsługi: dostęp 
online, który dotąd możliwy był właściwie tylko w urządzeniach klasy premium. Pozwala on na 
wygodną zdalną kontrolę parametrów i sterowanie pracą urządzenia przez Internet.

Komfortowe sterowanie online
w pompach ciepła Galmet

Panel menu online Panel menu online – dostępne funkcje

Zaleta +
Pompy ciepła typu powietrze-woda Basic GT  
i Small GT są doskonale znane chyba wszystkim 
inwestorom. Rekordowa wydajność COP (pomp 
Basic) – 3,76 (A20/w10-55) / 3,49 (A15/w10-55) 
PN-EN 16147, wyjątkowa oszczędność potwier-
dzona najwyższą klasą energetyczną A+ i spraw-
dzona trwałość sprawiły, że urządzenia te pracu-
ją w budynkach w całej Europie. Tylko w naszym 
kraju zapewniają ciepłą wodę w dziesiątkach  

tysięcy domów. Do długiej listy zalet Galmet do-
dał kolejne, które plasują te dwa modele w wyż-
szej kategorii sprzętów smart. Nowy sterownik 
pomp ciepła ma funkcje wcześniej niedostępne 
dla użytkowników. Basic GT i Small GT obsługi-
wane są obecnie przez sterownik ST53.3
 
Moduł internetowy – komfort premium
Po połączeniu sterownika pomp ciepła Basic GT  
i Small GT z opcjonalnym modułem internetowym 
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pełen dostęp do funkcji pompy ciepła bez osobi-
stej wizyty w domu klienta. Może zdalnie kontrolo-
wać i modyfikować: minimalną temperaturę pra-
cy, temperaturę progu ECO- ECO+, temperaturę 
funkcji Antylegionella oraz wiele innych opcji zwią-
zanych ze sterowaniem urządzeniem. Zakładka 
ta daje także możliwość załączenia dodatkowe-
go źródła ciepła, konfiguracji ustawień dodatko-
wego źródła oraz zarządzania pracą pozostałych 
elementów powietrznej pompy ciepła do c.w.u.
w menu tym instalator może również modyfi-
kować histerezę temperatury zadanej, czy funk-
cję załączenia grzałki w przypadku niskiej tem-
peratury powietrza zasilającego pompę ciepła. 

Moduł internetowy – wygoda 
dla użytkownika i instalatora
Pompy ciepła Basic GT i Small GT wyposażone 
w sterownik ST53.3 zapewniają użytkownikom 
najwyższy komfort obsługi oraz zadowolenie  
z posiadania najnowocześniejszego rozwiązania, 
przewyższając przy tym dostępne na rynku kon-
kurencyjne urządzenia z tego segmentu. Uzupeł-
nienie intuicyjnego sterownika możliwością zdal-
nego zarządzania tymi modelami pomp ciepła 
przez Internet maksymalnie dopasowuje urzą-
dzenia do oczekiwań konsumentów i zwiększa 
poczucie bezpieczeństwa i komfortu w procesie 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zdalny dostęp do pompy ciepła to również nowe 
możliwości dla instalatora, który w dowolnym 
momencie może sprawdzić i modyfikować pa-
rametry eksploatacyjne systemu ogrzewania.

Ekspert zawsze pomoże
Obszerne informacje, porady i pomoc w konfigu-
racji urządzeń grzewczych oraz w doborze pomp 
ciepła można zawsze uzyskać w Krajowym Cen-
trum Doradztwa Techniki Grzewczej. Jego eks-
perci są dostępni pod nr telefonu 77 403 45 60 lub 
adresem e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl

uzyskuje się dostęp online do aktualnych para-
metrów pracy urządzenia. Można w pełni stero-
wać pracą pomp ciepła np. przy użyciu aplikacji 
w smartfonie. Za pośrednictwem modułu ST-505 
uzyskuje się dostęp zdalny do wszystkich usta-
wień sterownika.

Zakładka po zakładce…
Komfortowe zdalne zarządzanie pracą pompy cie-
pła umożliwia intuicyjne menu kafelkowe serwisu 
online/aplikacji. Od razu po zalogowaniu do sys-
temu użytkownik otrzymuje podgląd wszystkich 
najważniejszych parametrów pracy pompy ciepła.
Informacje dotyczące:
· aktualnej temperatury wody w zbiorniku,
· temperatury zadanej,
· stanu pracy pompy ciepła, zbiornika, grzałki, 
sprężarki i wentylatora,
· trybu pracy pompy (ECO, Party, Antylegionella).
w funkcji Tygodniówka można precyzyjnie ustawić 
harmonogram pracy urządzenia dla poszczególnych 
dni tygodnia. Precyzyjne zaprogramowanie pracy 
urządzenia pozwala na uzyskanie dużych oszczęd-

ności – wynika to m.in. z użycia odpowiedniej tary-
fy prądu lub z załączeń pompy tylko w określonych 
godzinach zgodnie z preferencjami domowników.
Funkcja Antyzamarzanie – to zabezpieczenie zbior-
nika pompy ciepła przed zamarznięciem. Gdy 
temperatura wody w zbiorniku spadnie poniżej 
określonej wartości, załączy się pompa ciepła lub 
grzałka w celu podniesienia temperatury wody.
Menu Użytkownika pozwala również aktywować 
bądź dezaktywować pompę cyrkulacyjną, usta-
wić jej czas pracy, czas przerwy i zmienić harmo-
nogram. w menu tym sprawdzić można również 
czas pracy pompy ciepła, jej podzespołów oraz 
ilości wytworzonej energii. Zdalnie można rów-
nież aktywować tryb Czuwanie (Standby). w try-
bie tym pompa ciepła jest wyłączona – aktywne 
pozostają funkcje zabezpieczające urządzenie.  
Z trybu tego warto korzystać np. podczas urlopu.

Ekspresowy serwis
System online/aplikacja to również gwarancja eks-
presowego serwisu online. w ramach specjalnego 
konta serwisowego serwisant/instalator zyskuje 

Krajowe Centrum Doradztwa 
Techniki Grzewczej

tel. 77 403 45 60 
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl
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Panel menu online – modyfikacja temperatury zadanej zbiornika

Pompa ciepła Basic 200
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