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Pompa ciepła Haier dedykowana jest do ogrze-
wania domów jednorodzinnych o różnej po-
wierzchni. Urządzenie działa w oparciu o ekolo-
giczny czynnik R32, który podnosi efektywność 
pracy. Sprężarka DC Inverter i wykorzystane ma-
teriały wygłuszające obniżają poziom głośności 
pompy ciepła. Zastosowanie wielu funkcji przy-
czynia się do uzyskania komfortu użytkowania. 
Inteligentna technologia przeciw zamarzaniu au-
tomatycznie ocenia różnicę temperatury w celu 

zapewnienia odpowiedniej temperatury wody 
oraz czynnika w układzie, co chroni system przed 
zamarzaniem.

Konfiguracja z różnymi odbiornikami ciepła
Pompa ciepła Haier ma możliwość rozprowadze-
nia ciepła w domu za pomocą różnych odbiorni-
ków, np.: klimakonwektorów, ogrzewania podło-
gowego, czy tradycyjnych grzejników. wyróżnia się 
precyzją nastawy temperatury i błyskawicznym  

trybem ogrzewania pomieszczeń. Pompy Mono-
blok Haier dostępne są w trzech wydajnościach: 
8, 11 i 16 kw.

Dlaczego monoblok?
Pompy ciepła typu monoblok są łatwiejsze  
w montażu, ponieważ składają się tylko z jednej 
jednostki montowanej na zewnątrz i sterowni-
ka umieszczonego w dowolnym miejscu w bu-
dynku. Kompletny układ chłodniczy znajduje się 
we wnętrzu urządzenia, a więc wystarczy je tyl-
ko podłączyć do instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Oznacza to, że tę pompę ciepła można mon-
tować bez posiadania certyfikatu f-gazowego.

Pompa ciepła Haier HP250M3C to urządzenie 
do podgrzewania wody użytkowej o pojemno-
ści 240 litrów. Stabilna konstrukcja o wysokości 
1987 mm pozwala na dogodne umieszczenie  
w wybranym pomieszczeniu domu. Za pomocą 
dotykowego sterownika znajdującego się na pa-
nelu można ustawić 4 tryby pracy dostosowane 
do preferencji użytkownika. Pompa ciepła HAIER 
do c.w.u. może współpracować z kolektorem sło-
necznym lub bojlerem.

PomPy ciePła HaieR  
Do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Pompa ciepła Haier wyróżnia się wyso-
ką klasą efektowności energetycznej  
i spełnia wymogi techniczne programu 
Czyste Powietrze. Kwota dofinanso-
wania z programu wynosi 18 000 zł dla 
pompy ciepła Haier Monoblok i 9000 zł  
dla pompy ciepła HP250M3C. Pompy 
ciepła Haier z Certyfikatem Technolo-
gii Energetycznej – uzyskały pozytyw-
ną weryfikację niezależnych ekspertów 
programu PolREFF, dzięki czemu zna-
lazły się na liście Wirtualnego Dorad-
cy Technologicznego. Na pompy ciepła  
HAIER udzielana jest 3-letnia gwarancja.

Pompa ciepła Haier HP250M3C mają klasę 
efektywności energetycznej A+, co gwarantuje 
niższe koszty eksploatacyjne

Pompy ciepła to 
najbardziej efektywne  
i ekologiczne rozwiązanie, 
jakie możemy wybrać  
do ogrzewania budynków 
i przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. 
Powietrzne pompy ciepła 
niezależnie od pory 
roku czerpią energię 
słoneczną zgromadzoną 
w powietrzu 
atmosferycznym,  
która jest bezpłatna  
i dostępna  
w nieograniczonej  
ilości.
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Pompy ciepła Haier Monoblok pracują efektywnie nawet  
w trudnych warunkach pogodowych -25°C, charakteryzują się 
klasą efektywności A++
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