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COMBO V2 na podstawie wprowadzonych usta-
wień wybiera, z którego źródła energii w danej 
chwili lepiej korzystać. Gwarantuje to wysoką efek-
tywność energetyczną, przy możliwie najniższych  

kosztach eksploatacji. Zyskujemy również więk-
szą niezależność energetyczną w przypadku 
wzrostu cen któregoś z surowców. Klasa ener-
getyczna Magis Combo V2 dla temperatury 35°C 

Dzięki jego właściwościom można ograniczyć 
ilość czynnika R32 w instalacji o 30% w porów-
naniu z innymi czynnikami dostępnymi na ryn-
ku. Niewielka ilość zastosowanego w pompach 
czynnika R32 powoduje, że nie muszą być reje-
strowane w CRO (Magis Pro V2 4 kw, 6 kw, 9 kw 
oraz wszystkie modele Magis Combo V2). Nale-
ży pamiętać, że zarówno Magis Combo V2 jak  
i Magis Pro V2 nie tylko ogrzewają i produkują 
ciepłą wodę użytkową, ale również chłodzą la-
tem, dzięki czemu z powodzeniem jednym sys-
temem możemy zastąpić system klimatyzacji. 

Hybrydowa pompa ciepła  
magis combo V2 – dwa źródła ciepła, 
większe oszczędności 

Hybrydowe pompy ciepła to nowoczesny system, 
który ogrzeje dom i zapewni komfort ciepłej wody 
użytkowej, a w upalne dni schłodzi budynek.  

Kocioł kondensacyjny korzysta z gazu, natomiast 
pompa ciepła wykorzystuje energię zawartą  
w powietrzu zewnętrznym na cele ogrzewania  
i produkcji c.w.u. Dzięki takiemu połączeniu Magis 

w ofercie Immergas dostępna 
jest nowa generacja pomp ciepła 
Magis Pro V2 oraz hybrydowych 
pomp ciepła Magis Combo V2. 
Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii w obydwóch rodzinach, 
nowa generacja to większa 
wydajność, energooszczędność  
i jeszcze cichsza praca.  
Ponadto w pompach zastosowano 
ekologiczny czynnik chłodniczy R32. 

Nowa geNeracja pomp ciepła w ofercie immergas
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Magis Combo występuje w 2 wersjach:
· dwufunkcyjnej (Magis Combo V2) – podgrzew 
ciepłej wody odbywa się przepływowo przy pra-
cy kotła gazowego,
· jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus V2) z moż-
liwością podłączenia zasobnika c.w.u. w zależ-
ności od warunków, ciepła woda użytkowa przy-
gotowywana jest przez pompę ciepła lub kocioł 
gazowy.
Automatyka, w którą zostały wyposażone pom-
py ciepła umożliwia sterowanie 2 niezależny-
mi strefami grzewczymi (w tym jedną z miesza-
czem). Oznacza to, że pompa ciepła standardowo 
współpracuje z np. ogrzewaniem podłogowym 
oraz obsługuje grzejniki. Ponadto pompy mają 
możliwość rozbudowy obsługi do 3 stref grzew-
czych oraz są przystosowane do bezpośrednie-
go podłączenia zasobnika c.w.u, dzięki wbudo-
wanemu zaworowi 3-drogowemu.

pompy ciepła magis pro V2 – wydajne, 
ekologiczne, energooszczędne

Nowa generacja pomp ciepła powietrze-woda 
typu split – Magis Pro V2 to przyjazne dla śro-
dowiska. Jednak nie tylko ekologiczne działa-
nie jest ich głównym atutem. To wydajne i ener-
gooszczędne urządzenia, które sprawdzą się 
zarówno w budynkach nowych, jak i moderni-
zowanych. Dzięki bogatej gamie produktów za-
spokoją zapotrzebowanie na cele grzewcze i cie-
płą wodę użytkową każdego użytkownika. Szeroki 
zakres modulacji mocy pozwala na dostosowa-
nie pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania  

budynku i jego mieszkańców, co obniża koszty 
eksploatacji. Pompy ciepła całkowicie zastępu-
ją inne formy ogrzewania, jak kotły na pellet czy 
węglowe, a dzięki wykorzystywaniu energii po-
zyskanej z powietrza, nie potrzebują dodatko-
wych pomieszczeń na opał.
w ofercie Immergas dostępna jest już nowa ge-
neracja pomp ciepła Magis Pro V2 o mocy –  
4, 6 oraz 9 kw. Teraz oferta tych pomp ciepła 
powietrze-woda typu split została rozszerzona  
o nowe modele o mocy grzewczej: 12, 14 oraz 
16 kw (A7/w35). 
wersja Magis Pro V2 to również wysoka efektyw-
ność energetyczna A+++ dla temperatury zasi-
lania 35°C, A++ dla temperatury zasilania 55°C 
(zwiększone dofinansowanie w programie Czy-
ste Powietrze). Pompy ciepła z serii Magis Pro 
V2 cechuje niski spadek mocy grzewczej nawet 
w ekstremalnie niskiej temperaturze powietrza 
zewnętrznego, a współczynnik COP w warun-
kach A7/w35 osiąga wartość do 5,2. Podobnie 
jak w Magis Combo V2 automatyka, w którą zo-
stały wyposażone pompy ciepła umożliwia ste-
rowanie 2 niezależnymi strefami grzewczymi  
(w tym jedną z mieszaczem). Ponadto pompy 
mają możliwość rozbudowy obsługi do 3 stref 
grzewczych oraz są przystosowane do bezpo-
średniego podłączenia zasobnika c.w.u, dzięki 
wbudowanemu zaworowi 3-drogowemu. 
Urządzenia te można zakupić również w zestawie. 
Dzięki temu zyskujemy kompletny, zintegrowa-
ny systemy grzewczy, pozwalający na zaspoko-
jenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytko-
wą i zapewniający komfort cieplny domowników.

wynosi aż A+++ oraz A++ dla temperatury 55°C. 
Dzięki tym właściwościom urządzenie kwalifiku-
je się do otrzymania wyższego dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze (dofinansowanie 
nawet do 18 000 zł).
Nowa gama składa się z pomp ciepła o mocy: 4, 6 
i 9 kw (A7/w35). Jednostka wewnętrzna zawiera 
elementy kotła kondensacyjnego o mocy 27 kw 
na potrzeby podgrzewu c.w.u. i 24 kw na potrze-
by c.o., które są zintegrowane z modułem hydrau-
licznym pompy ciepła. Rozwiązania konstrukcyj-
ne i technologiczne pozwalają na pracę pompy 
ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Pompy 
ciepła Magis Combo V2 zachowują również wyso-
ki współczynnik COP nawet przy niskiej tempera-
turze powietrza zewnętrznego. w warunkach A7/
w35 współczynnik COP dla Magis Combo V2 osią-
ga wartość do 5,2, co pozwala na uznanie jej za 
jedną z bardziej ekonomicznych i wydajnych urzą-
dzeń. Pompa ciepła jest w stanie zasilać instalację 
czynnikiem o temperaturze nawet 65°C. 
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THE SIGN OF THE FUTURE

POMPY CIEPŁA Z GWARANCJĄ NAWET DO 5 LAT

wraz z wprowadzeniem nowej generacji pomp 
ciepła Magis Combo V2 i Magis Pro V2 Immer-
gas wprowadził nowe warunki gwarancyjne 
pomp ciepła.
Pompy Magis Pro V2 i hybrydowe pompy cie-
pła Magis Combo V2 zakupione w zestawach 
po 1 kwietnia 2021 otrzymują bezpłatną 3-let-
nią gwarancję producenta, którą można prze-
dłużyć do 5 lat po wykupieniu pakietu gwa-
rancyjnego DUO.
Od 1 kwietnia została wprowadzona moż-
liwość przedłużenia 2-letniej gwarancji dla 
pomp zakupionych poza zestawem, o kolej-
ne 3 lata, po wykupieniu pakietu SOLO. 

Magis Pro V2 o mocy 12-16 kw
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