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Chłodzenie aktywne – oszCzędność 
na wiele sposobów
 
Chłodzenie aktywne w pompach ciepła powie-
trze/woda, odpowiada większym lub mniejszym 
potrzebom. To system zarówno do subtelnego 
obniżania temperatury, jak i do „zadań specjal-
nych” – gdy chcemy szybko i znacząco schłodzić 

pomieszczenia. Niezależnie od sytuacji zyskujemy 
– oprócz oczywistej oszczędności finansowej (nie 
ma potrzeby inwestowania w dwa osobne syste-
my: do grzania i do chłodzenia), przejmujemy kon-
trolę nad komfortem cieplnym w domu o każdej 
porze roku. Oszczędzamy też cenną przestrzeń na 
zewnątrz i wewnątrz budynku, jaką trzeba by prze-
znaczyć na dodatkowe systemy do chłodzenia.

współczesny, świadomy inwestor często poszukuje kompleksowych 
rozwiązań dla grzania i chłodzenia, a tym samym – oszczędności. 
Odpowiedzią na jego potrzeby są powietrzne pompy ciepła  
z chłodzeniem aktywnym. Dlaczego? Sens ekonomiczny rewersyjnych 
pomp ciepła jest niepodważalny. Zimą ogrzewają dom, a latem –  
dzięki odwróceniu obiegu czynnika chłodniczego, pompa pracuje  
jak tradycyjna klimatyzacja, zapewniając komfortową temperaturę,  
bez potrzeby inwestowania w żaden odrębny system chłodzenia. 

Oszczędne grzanie i chłOdzenie w jednym systemie 
Pompy ciepła z serii alira LwAV od alpha innotec

Bartosz Świerczewski

do 31 sierpnia 2021 trwa 
promocja na powietrzne 
inwerterowe pompy ciepła 
serii alira lwaV z chłodzeniem 
aktywnym. Można zyskać 
nawet 5000 zł netto!

pompa ciepła cena  
katalogowa*

cena  
promocyjna* korzyść*

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 34 500 zł 31 500 zł 3000 zł
LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 42 200 zł 39 200 zł 3000 zł
LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 37 600 zł 34 600 zł 3000 zł
LWAV 82R1/3-HV 12-3 38 100 zł 35 100 zł 3000 zł
LWAV 122R3-HV 12-3 45 300 zł 41 300 zł 4000 zł
LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 44 300 zł 40 300 zł 4000 zł
LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 46 400 zł 41 900 zł 4500 zł
LWAV 122R3-HSV 12.1M3 53 600 zł 48 600 zł 5000 zł

*Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT)Przejdź  Szczegóły promocji

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocjepompy.pl/
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Chłodzenie aktywne w instalaCji 
płaszCzyznowej
 
Chłodzenie aktywne odbywa się przy udziale 
sprężarki, a do dystrybucji chłodu można wy-
korzystać z powodzeniem domową instalację 
płaszczyznową (podłogową, sufitową lub ścien-
ną). Regulator pompy ciepła pozwala kontrolo-
wać temperaturę na zasilaniu, aby nie spadła 
ona poniżej punktu rosy (średnio 18°C). Tym sa-
mym zapobiegamy skraplaniu się na powierzch-
niach chłodzenia pary wodnej zawartej w po-
wietrzu. Chłodzenie aktywne z wykorzystaniem 
instancji płaszczyznowych, jest w stanie zniwelo-
wać zbyt wysoką temperaturę do poziomu kom-
fortowej. Dodatkowo chłód jest rozprowadza-
ny równomiernie, bez nawiewów i podmuchów 
powietrza. Unikamy drastycznych różnic tem-
peratury, co jest bardzo korzystnym dla zdro-
wia i zrównoważonym sposobem na chłodzenie 
pomieszczeń. Jeśli jednak potrzebujemy chło-
dzić intensywniej, można to zrobić za pomocą 
klimakonwektorów. 

Chłodzenie do zadań speCjalnyCh, 
Czyli MoC Chłodzenia aktywnego
 
Intensywność chłodzenia płaszczyznowego, choć 
ograniczona punktem rosy, w większości przy-

padków jest wystarczająca do uzyskania kom-
fortowego chłodu. 
Czasem jednak zdarza się, że zapotrzebowa-
nie na chłód jest większe. Tu także chłodzenie 
aktywne sprawdza się doskonale, gdyż pozwa-
la osiągnąć bardzo niski parametr temperatu-
ry na zasilaniu (nawet 7°C). w takim przypadku 
warunkiem jest wyposażenie (lub doposaże-
nie) instalacji w klimakonwektory. Uzyskujemy 
wtedy chłodzenie poprzez kontrolowany i regu-
lowany nawiew, czyli jak w klasycznej klimaty-
zacji, schładzając szybko i intensywnie do po-
żądanego poziomu. 

alira lwaV – poMpy Ciepła alpha 
innoteC z ChłodzenieM aktywnyM
 
Powietrzne pompy ciepła alira LwAV z modulacją 
mocy (inwerter) oraz funkcją chłodzenia aktyw-
nego są wydajnym rozwiązaniem do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użyt-
kowej, dostępnym w jednym wygodnym syste-
mie. występują w dwóch zakresach mocy grzew-
czej 8 i 12 kw, w konfiguracjach z regulatorem, 
modułem hydraulicznym lub stacją hydraulicz-
ną (wbudowany zasobnik c.w.u. 180 i 300 l), da-
jąc możliwość wielu elastycznych rozwiązań in-
stalacji zarówno dla mniejszego, jak i większego 
zapotrzebowania.

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Wyłączny przedstawiciel marki 

alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin 

tel. (63) 245 34 79 
www.hydro-tech.pl  

www.alphainnotec.pl
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