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Pozyskując energię z atmosfery, pompa ciepła 
Neoheat przekazuje ją do wody w układzie grzew-
czym. Jednocześnie cały system potrzebuje za-
ledwie 1 kw energii elektrycznej do wyproduko-
wania od 3 do 5 kw ciepła grzewczego.
Pompy ciepła są instalowane w celu ogrzania domu, 
ale ich funkcje zostały dostosowane również do in-
nych potrzeb użytkowników. Pompa ciepła Neohe-
at powietrze-woda zapewnia kompletne ogrzewa-
nie domu bądź może stanowić uzupełnienie układu 
grzewczego, dając wybór użytkownikowi w jaki spo-
sób ciepło ma być dostarczane do pomieszczeń  

(ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwek-
tory). Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia  
w układ grzewczy domu kilku wymienników w różnych 
kombinacjach (np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki 
albo grzejniki i klimakonwektory), także przy ustawie-
niu innych wartości temperatury na każdym z nich. 

Wielofunkcyjność pomp ciepła 
Neoheat Standard Plus
Podgrzewanie wody użytkowej za pomocą pom-
py ciepła Neoheat wiąże się z wieloma zaletami. 
Urządzenie wyposażone zostało w stalowy zbiornik  

nierdzewny o pojemności 200 l do c.w.u. Pompa 
ma także specjalną funkcję eliminowania groźnych 
bakterii legionelli, podnosząc temperaturę wody do 
60°C za pomocą zintegrowanej grzałki elektrycznej. 
Dzięki wykorzystaniu zaworu 4-drogowego, pompa 
ciepła Neoheat może służyć także jako urządzenie 
chłodzące w upalne dni, co oznacza, że jest alterna-
tywą dla klimatyzatorów, których instalacja wyma-
gałaby stworzenia dodatkowego układu.

Komfort i ekologia
Kompaktowa konstrukcja i design pompy ciepła  

Neoheat Stadard Plus sprawia, że urządzenie ide-
alnie wpasuje się w każdą przestrzeń. Zależnie od 
preferencji i możliwości użytkownika może ona 
znajdować się w pomieszczeniu gospodarczym 
bądź w miejscu przebywania ludzi. Pompę cie-
pła cechuje bardzo cicha praca, więc nie zakłó-
ca ona domowego spokoju. Sterowanie urzą-
dzeniem odbywa się za pomocą wbudowanego 
intuicyjnego wyświetlacza dotykowego, dzięki 
któremu można zmienić ustawienia temperatu-
ry, rozplanować okres grzania/chłodzenia przy 
pomocy programatora tygodniowego, a także 
zmieniać tryby pracy (np. grzanie, chłodzenie, 
ciepła woda). Sterownik ma kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz, co sprzyja łatwej obsłudze. Nowo-
czesna technologia umożliwia komunikowanie 
się z urządzeniem poprzez sieć wi-Fi bądź zdal-
ne sterowanie. Dzięki tej dodatkowej opcji stero-
wanie może odbywać się za pomocą smartfonu 
bądź tabletu z każdego miejsca, nawet wtedy, 
gdy użytkownik przebywa poza domem.

Urządzenie z Certyfikatem Technologii 
Energooszczędnej 
Pompa ciepła Neoheat Standard Plus uzyskała 
Certyfikat Technologii Energooszczędnej progra-
mu PolREFF. Oznacza to, że spełnia wymogi tech-
niczne programu dofinansowania Czyste Powie-
trze czy też ulgi termomodernizacyjnej. 

Pompy ciepła Neoheat z serii Standard Plus zapewniają kompletne ogrzewanie domu 
i całoroczne podgrzewanie wody przy bardzo korzystnych warunkach roboczych, 
dodatkowo bez emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska. Kompaktowe 
pompy ciepła dedykowane są do ogrzewania domów jednorodzinnych, ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), a w okresie letnim nawet do chłodzenia pomieszczeń.
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