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PomPa ciePła Geniaair SPlit 

Nowa powietrzna pompa ciepła GeniaAir Split 
wykorzystuje energię słoneczną zgromadzoną 
w powietrzu do produkcji ciepłej wody użyt-
kowej oraz ogrzewania lub chłodzenia wnętrza 
budynku. Dzięki nowej technologii pracuje bar-
dzo cicho i ekonomicznie, a moc pompy ciepła 
waha się od 3,5 kw do 12 kw – zapewnia to pe-
łen komfort użytkowania zarówno w małych, jak 
i dużych, wielorodzinnych domach. 
Najważniejsze korzyści nowej pompy ciepła Ge-
niaAir Split:
•	wysoka	wydajność	–	COP	nawet	5,0
•	atrakcyjna	cena
•	szybki	montaż	w	1	dzień
•	niezwykle	cicha	praca	–	32	dB(A)
•	niezawodne	i	długotrwałe	działanie	–	gwaran-
cja do 5 lat
w skład systemu oferowanego przez Saunier Du-
val wchodzi jednostka zewnętrzna GeniaAir Split 
oraz jednostka wewnętrzna GeniaSet Split. 
Jednostka zewnętrzna GeniaAir Split – moduł in-
stalowany na zewnętrznej ścianie budynku, da-
chu lub jako urządzenie wolnostojące w ogrodzie. 
Dzięki atrakcyjnemu wzornictwu i kompaktowym 
wymiarom pasuje do każdego otoczenia. Niska 
emisja	dźwięku	(jedynie	32	dB)	pozwala	na	mon-
taż nawet w gęstej zabudowie miejskiej
Jednostka wewnętrzna GeniaSet Split – centra-
la grzewcza jest instalowana w pomieszczeniu 
(najczęściej	w	piwnicy,	garażu,	kotłowni	lub	po-
mieszczeniu	gospodarczym).	Komponenty	syste-
mu wymagane do prostego i wydajnego montażu 
są już wbudowane do centrali grzewczej Genia-
Set. Zintegrowany zasobnik do przechowywania  

wyznaczanie nowych standardów na rynku 
urządzeń	grzewczych	to	w	Saunier	Duval	
wieloletnia	tradycja.	W	2018	weszły	do	oferty	
pompy	ciepła	GeniaAir	Split,	zaś	w	2020	–	
pompy ciepła GeniaAir Mono. Ten drugi model 
to	jedno	z	pierwszych	urządzeń	Saunier	Duval	
z	zastosowaniem	czynnika	R290.	W	przyszłości	
będzie	ich	więcej.	R290	ma	niewątpliwe	zalety	
w porównaniu z innymi czynnikami: około 75% 
mniejszą	objętość	w	obiegu,	niski	potencjał	
tworzenia	efektu	cieplarnianego	(GWP)	oraz	
umożliwia pracę z grzejnikami dzięki wysokiej 
temperaturze	zasilania	(75°C),	co	jest	szczególnie	
korzystne w projektach modernizacji instalacji.

Geniaair Mono czy Geniaair Split – 
oferta pomp ciepła marki Saunier Duval 
Wysoka	sprawność	i	ochrona	klimatu

Pompa ciepła GeniaAir Split

Szukasz pomp ciepła Geniaair?
Znajdziesz je w sieci hurtowni 
Grupy instal-Konsorcjum.
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Współczynnik	COP	(A7/W35)	sięgający	5,4	spra-
wia, że pompa GeniaAir Mono jest wyjątkowo 
efektywna energetycznie. Przy parametrach pra-
cy A7w55 pompa ciepła GeniaAir mono spełnia 
wymagania	dla	urządzeń	grzewczych	klasy	A+++.	
Niski	poziom	hałasu	wynoszący	zaledwie	28	dB(A)	 
w trybie cichym w odległości 3 m pozwala bez pro-
blemów	zainstalować	urządzenie	zgodnie	z	przepi-
sami o emisji hałasu. Jest zatem idealne do montażu 
na gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych.
Pompę	ciepła	można	podłączyć	do	wieży	hydrau-
licznej GeniaSet Mono, wyposażonej w zasobnik 
ciepłej	wody	o	pojemności	190	litrów.	Dzięki	wy-
sokiej temperaturze zasilania możliwe jest uzyska-
nie wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej 
samej	wielkości	zasobnika	(190	l	pozwala	pobrać	
do	380	l	ciepłej	wody).	W	przypadku	wyższego	za-
potrzebowania	na	ciepłą	wodę	można	połączyć	
pompę GeniaAir Mono z naściennym modułem 
hydraulicznym	HE	9-6	WB	i	zasobnikiem	dedyko-
wanym	do	pomp	ciepła,	o	pojemności	300	litrów.	 
w trakcie eksploatacji pompa ciepła zapewnia tak-
że ochronę przed bakteriami Legionella. 
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, 
która	może	być	uruchomiona	po	odpowiednim	
skonfigurowaniu systemu. Maksymalna moc chło-
dzenia dla A35w7 oscyluje na poziomie 5,2-12 kw  
w zależności od mocy urządzenia przy zachowa-
niu	współczynnika	EER	w	zakresie	3,4-3,5.
Instalacja jednostki zewnętrznej GeniaAir Mono  
i jednostki wewnętrznej GeniaSet Mono jest szybka. 
Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split mounting” 

dwie	osoby	mogą	zamontować	jednostkę	zewnętrz-
ną i zdejmowaną wieżę hydrauliczną w wybranych 
miejscach niemal błyskawicznie. Montaż i urucho-
mienie	systemu	może	następnie	przeprowadzić	je-
den instalator. Instalacja pompy GeniaAir Mono nie 
wymaga	uprawnień	do	prac	z	czynnikami	chłodni-
czymi	(certyfikat	F-Gaz).	Pompę	GeniaAir	Mono	moż-
na	montować	na	gruncie,	ścianie	lub	dachu.	Dla	każ-
dej opcji montażu dostępy jest odpowiedni osprzęt.

Pompa Geniaair mono w skrócie: 
•	szybka	instalacja	w	jeden	dzień	bez	uprawnień	
na czynniki chłodnicze, 
•	niska	emisja	hałasu:	28	dB(A)	w	odległości	3	m,	
dzięki systemowi Sound Safe (przejdź i posłuchaj),
•	wysoka	sprawność	–	COP	(A7/W35)	sięgający	5,4,
•	do	25%	więcej	ciepłej	wody	użytkowej	po	po-
łączeniu z GeniaSet Mono w porównaniu z typo-
wymi pompami ciepła typu split, 
•	elastyczność	zastosowań:	w	nowo	budowanych	
domach, projektach modernizacji, dzięki tempe-
raturze	zasilania	sięgającej	75°C,
•	możliwość	pracy	do	temperatury	powietrza	ze-
wnętrznego	-25°C,	idealna	dla	warunków	klima-
tu chłodnego.

ciepłej wody o pojemności 188 litrów pokrywa 
standardowe zapotrzebowanie czteroosobowej 
rodziny. Jeśli zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
jest	większe,	można	zastosować	hydrauliczną	sta-
cję wieszaną na ścianie w połączeniu z zasobni-
kiem wolnostojącym zamiast GeniaSet. 
Jednostkę	wewnętrzną	można	zastąpić	wiszącą	
stacją hydrauliczną, która będzie idealnym wy-
borem	dla	tych,	którzy	chcą	ogrzewać	dom,	ale	
nie	potrzebują	podgrzewać	wody.	Będzie	to	też	
dobre rozwiązanie dla tych, których zapotrzebo-
wanie na ciepła wodę jest wysokie – wystarczy, że 
dokupią do stacji hydraulicznej zasobnik wolno-
stojący	(pojemność	na	poziomie	300-400	litrów).

PomPa ciePła Geniaair mono

w pompach ciepła GeniaAir Split producent uży-
wa	czynnika	chłodniczego	R410a,	natomiast	pom-
pa ciepła typu monoblok jest napełniona natural-
nym	czynnikiem	chłodniczym	R290.	R290	to	czynnik	
chłodniczy	kategorii	A3	(według	DIN	EN	378).	R290	
ma właściwości podobne do czynnika chłodnicze-
go	R600A	kategorii	A3	(izobutan),	także	szeroko	sto-
sowanego przez producentów artykułów gospodar-
stwa domowego i odpowiedzialne firmy logistyczne. 
Czynniki	chłodnicze	R290	i	R600A	są	używane	od	lat	 
w dostępnych w handlu lodówkach, osuszaczach, prze-
nośnych klimatyzatorach i suszarkach bębnowych. 
Pompy ciepła GeniaAir Mono mają parametry 
podobne do instalacji na paliwa kopalne, dzię-
ki	temperaturze	zasilania	sięgającej	75°C	pompę	
można	eksploatować	w	instalacji	z	grzejnikami,	
np.	w	trybie	monowalentnym	(bez	wspomaga-
nia	grzałką	elektryczną).	Możliwość	osiągnięcia	 
temperatury	wody	grzewczej	na	poziomie	65°C	
przy	temperaturze	powietrza	zewnętrznego	-10°C	
zapewnia, iż GeniaAir Mono ogrzeje każdy dom 
jednorodzinny nawet w chłodnym klimacie.
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Obejrzyj  jak zamontować 
pompę ciepła GeniaAir Split

Obejrzyj  Webinarium 
o GeniaAir Mono 

Obejrzyj  jak zamontować 
pompę ciepła GeniaAir Mono

http://www.instalreporter.pl
https://simulator.vaillant-group.com/saunier-duval/soundbox/int/?langs=PL&startlang=PL&products=GAS,GAM&startproduct=GAS&theme=SD&volume=0#!/de
https://ik.pl/szkolenia/akademia-ik-dla-profesjonalistow-webinarium-nt-pomp-ciepla-saunier-duval-geniaair-split
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlv5w86VdjyLmNtlyxA1-gd-1z-OY8jQn
https://ik.pl/szkolenia/akademia-ik-dla-profesjonalistow-webinarium-pompy-ciepla-saunier-duval-geniaair-mono
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlv5w86VdjyKr_UO9C9uy2UbVo63YnfdL
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