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Obie pompy ciepła Extensa AI R32 i Extensa 
AI Duo R32 to wersje powietrze-woda, charak-
teryzujące się solidną koncepcją hydrauliczną 
dzięki opatentowanemu współosiowemu wy-
miennikowi ciepła, intuicyjnym i przyjaznym 
dla użytkownika interfejsem oraz możliwością 
zdalnej obsługi za pośrednictwem aplikacji  
COZYTOUCH dzięki systemowi sterowania  
NAVISTEM 400S. 
Oba modele tych pomp ciepła mają praktycznie 
te same parametry i tę samą budowę, jedynie  
w wersji Duo moduł wewnętrzny zawiera zinte-
growany zbiornik c.w.u.
Modele dostępne są w trzech mocach: 5 kw (COP 
4,74), 6 kw (COP 4,65), 8 kw (COP 4,43), wartość 
współczynnika COP wyliczona została zgodnie  
z normą EN 14511 dla temperatury (7/35oC).

Budowa pomp ciepła extensa ai

moduł wewnętrzny montowany wewnątrz bu-
dynku. Składa się on ze zbiornika buforowego, 
we wnętrzu którego znajduje się opatentowa-
ny wymiennik grzewczy z wbudowaną grzałką  
3 kw z możliwością zwiększenia mocy do 6 kw. 
Zaawansowany z kolei programator panelu stero-
wania umożliwia zarządzanie wieloma obiegami 
grzewczymi oraz parametrami pracy urządzenia.
moduł zewnętrzny montowany na zewnątrz 
budynku składa się z wentylatora, sprężarki, pa-
rownika oraz zaworu rozprężnego. Cały moduł 
izolowany jest akustycznie oraz termicznie. Au-
tomatyka sterująca jego pracą (VPAM) umożli-
wia płynną pracę sprężarki z wykorzystaniem 
10-stopniowego systemu modulacji mocy.

Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom tech-
nicznym zewnętrzny moduł charakteryzuje bar-
dzo cicha praca, generująca hałas na poziomie 
około 41 dB (model 5 i 6 kw). 

extensa ai R32 – uRządzenia z opcjonalnym 
wyposażeniem i zaBezpieczeniem

Pompy ciepła serii Extensa AI R32 i Extensa AI 
Duo R32 to urządzenia w najwyższym stopniu 
przemyślane pod kątem konstrukcyjnym, opty-
malnej ekonomicznej pracy i minimalnego od-
działywania na środowisko – jednym słowem 

przyjazne dla użytkownika i jego otoczenia. 
warto zwrócić uwagę na kilka ich najważniej-
szych cech.
• Czynnik chłodniczy R32 jest wydajniejszy i bar-
dziej ekologiczny, ma bardzo niewielkie oddzia-
ływanie substancji na środowisko naturalne, 
wskaźnik tworzenia bowiem efektu cieplarnia-
nego (GwP) dla R32 jest prawie trzy razy niższy 
niż dla wypieranego przez niego R410A.
• W urządzeniach tych zastosowano sprężarkę 
scroll compressor – spiralną o wysokim stop-
niu efektywności, w pełni hermetyczną. Dzięki  
izolowanej akustycznie i termicznie obudowie 

Od listopada ubiegłego roku w ofercie firmy Atlantic dostępne są nowe 
modele pomp ciepła Extensa AI i Extensa AI Duo, pracujące na czynniku 
chłodniczym R32. Zapewniają nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie 
domu połączone z niskimi kosztami eksploatacji. Model z oznaczeniem 
Duo zapewnia oprócz ogrzewania obiektu także produkcję ciepłej wody 
użytkowej dzięki wbudowanemu zbiornikowi pojemności 190 litrów. 

ExtEnsa aI (Duo) R32 – 
najnowsze pompy ciepła 
powIEtRzE-woDa atlantIc
Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami
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oraz systemowi tłumienia drgań poziom hałasu 
jej pracy nie przekracza 45 dB.
• Pompy ciepła Extensa AI (Duo) R32 mogą pra-
cować w systemie rewersyjnym umożliwiającym 
automatyczne przejście urządzenia z trybu grza-
nia do trybu chłodzenia i odwrotnie, gwarantu-
jąc przez cały rok komfort na najwyższym pozio-
mie – ciepło zimą, chłód latem.
• Jedną z najbardziej przydatnych funkcji jest 
tryb Auto – praca urządzenia z uwzględnieniem 
wszystkich trybów pracy oraz funkcji termo-
statu/elektroniki w celu zapewnienia optymal-
nej równowagi pomiędzy komfortem cieplnym  
a oszczędnością energii.
• Inny praktyczny tryb to Frost mode – praca urzą-
dzenia w zakresie gwarantującym utrzymanie 
temperatury pomieszczenia na poziomie 7-10°C. 
Opcja zalecana do włączenia w okresach dłuż-
szej nieobecności domowników (wakacje, ferie 
zimowe etc.).
• Auto-diagnostyka – funkcja autodiagnostyki 
własnej w wypadku ewentualnej usterki poda-
je informację o niej na wyświetlaczu urządzenia.
• Automatyczny bezpiecznik termiczny zabezpie-
czający urządzenie przed nadmiernym wzrostem 
temperatury jego pracy.
• Model Duo wyposażony jest też w funkcję Anti 
Legionella – zabezpieczenie przeciwbakteryjne, 
które dzięki odpowiednim ustawieniom fabrycz-
nym temperatury wewnątrz zbiornika, zmniejsza 
do minimum ryzyko rozwijania się w nim bakte-
rii Legionelli.
Nie bez znaczenia jest też system opieki serwi-
sowej i gwarancja producenta. 
Serwis 48h firmy Atlantic to profesjonalny serwis 
gwarantujący czas interwencji na poziomie 48 go-
dzin od momentu zgłoszenia usterki, udostępnia-
jący bezpłatną infolinię serwisową czynną w go-
dzinach pracy biura oraz możliwość zgłoszenia 
i śledzenia usterki poprzez stronę internetową.

2 lata gwarancji z kolei to okres bezwarunkowej 
gwarancji, jaką objęte jest urządzenie, gwaran-
cja zaś na sprężarkę i zasobnik c.w.u. to aż 5 lat.

Bogata ofeRta aKcesoRiÓw 
dodatKowych

Do pomp ciepła Extensa AI R32 i Extensa AI Duo 
R32 producent oferuje też wiele akcesoriów do-
datkowych. 
Są wśród nich różnorodne systemy zarządzania 
pracą urządzeń, jak np.:
- centralka COZYTOUCH umożliwiająca zdalne 
sterowanie urządzeniem oraz jego funkcjami za 
pomocą aplikacji mobilnej,
- programator A59 NB – podstawowy programa-
tor z funkcją zmiany trybów pracy (KOMFORT, 
ECO) oraz możliwością zmiany zakresu tempe-
ratury pomieszczenia,
- programator A75 – zaawansowany programa-
tor z przeniesieniem wszystkich funkcji automa-
tyki znajdującej się w module wewnętrznym,
- OZw 672 – centralka komunikacyjna do zdalnej 
obsługi i monitorowania pracy pompy ciepła.
Inne akcesoria dodatkowe związane są z hydrau-
liką i pracą w rozbudowanych układach czy udo-
gnieniami i bezpieczeństwem montażu. Są to 
więc zestawy do podłączania drugiego obiegu, 
sondy, pompy, bufory, zestawy podłączenia ko-
tła czy zasobnika c.w.u., ale też podkładki anty-
wibracyjne i stelaże montażowe. 

Schemat budowy jednostki wewnętrznej Extensa AI

Schemat budowy jednostki wewnętrznej Extensa AI Duo
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