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Magis COMBO V2  
pompa ciepła zintegrowana  
z kotłem kondensacyjnycm

Pompy ciepła typu split – Magis PRO V2
Magis PRO V2 to pompy ciepła powietrze-woda 
typu split, składające się z jednostki wewnętrz-
nej i jednostki zewnętrznej. Standardowe wy-
posażenie jednostki wewnętrznej składa się  
z 72-płytowego wymiennika płytowego, auto-
matyki oraz kompletnej grupy hydraulicznej: na-
czynia przeponowego pojemności 12 l, zaworu 
bezpieczeństwa 3 bar oraz elektronicznej pom-
py obiegowej Grundfos UPM3 PwM. Dodatko-
wo jednostka wewnętrzna zawiera fabrycznie 
zamontowany zawór 3-drogowy z napędem. 
Jednostka zewnętrzna oprócz standardowych 

elementów układu termodynamicznego zawie-
ra fabrycznie zamontowaną grzałkę dolnej tacy 
ociekowej (modele 9/12/14/16 V2). Standardowa 
automatyka pomp ciepła Magis PRO V2 pozwa-
la na obsługę 2 stref grzewczych, w tym jednej 
z mieszaczem czy zaworu 2- lub 3-drogowego 
pozwalającego oddzielić układ grzewczy c.o. 
od chłodzącego.

Innowacyjny system Magis COMBO V2 
– hybrydowa pompa ciepła
System Magis COMBO V2 to hybryda: pompa 
ciepła powietrze-woda typu split zintegrowana  

Coraz więcej osób wybiera pompy 
ciepła do ogrzewania budynku.  
Na decyzję o wyborze pompy  
wpływa kilka istotnych czynników,  
jak dostęp do dofinasowań 
rządowych przy modernizacji 
budynku, brak konieczności doprowadzania 
instalacji gazowej do budynku, a także to,  
że są jednym z najbardziej ekologicznych 
rozwiązań grzewczych.
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towemu, które są wyposażeniem fabrycznym, 
pompa Audax jest łatwa w instalacji i obsłudze. 
Odpowiednio zaprojektowany system z ogrzewa-
niem podłogowym, klimakonwektorami, grzejni-
kami, pozwala zredukować dotychczasowe kosz-
ty ogrzewania nawet o połowę. Dodatkowo takie 
rozwiązanie umożliwia korzystanie, np. latem,  
z efektywnego chłodzenia. Automatyka regulu-
je prędkość obrotową sprężarki i wentylatora,  
w wyniku czego pompa ciepła jest źródłem ciepła 
o zmiennej mocy, przystosowującej się do aktu-
alnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki zasto-
sowaniu technologii inwerterowej zużycie energii 
elektrycznej zostało znacząco zredukowane, przy 
jednocześnie zwiększonej efektywności pracy za-
równo na ogrzewanie, jak i chłodzenie, szczegól-
nie w sezonie przejściowym np. wiosna czy jesień.

Możliwość pracy w kaskadzie
Pompy ciepła Immergas z serii Audax, Magis PRO 
czy nawet Magis COMBO mogą pracować w sys-
temach kaskadowych, tworząc jeden system 
grzewczy o mocy do 64 kw. Za pracę kaskady 
pomp ciepła odpowiada sterownik centralny, któ-
ry w zależności od wymagań budynku, angażuje 
do pracy od 1 do 4 pomp ciepła. Zadaniem ste-
rownika centralnego jest również równomierne 
rozkładanie czasu pracy poszczególnych pomp 
ciepła w kaskadzie, by wydłużyć żywotność całe-
go systemu. Oprócz sterowania pracą pomp cie-
pła, sterownik centralny obsługuje pracę nawet 
8 stref grzewczych, dodatkowego źródła ciepła 
(jak np. kocioł gazowy, kocioł elektryczny) czy 
instalacji solarnej.

Ogrzewanie, produkcja c.w.u. oraz chłodzenie
Audax, Magis PRO oraz Magis COMBO coraz czę-
ściej wykorzystywane są także do chłodzenia po-
mieszczeń. Funkcja chłodzenia dostępna jest dla 
temperatury powietrza zewnętrznego od 10 do 
46°C. w tych wartościach pompa ciepła w funk-
cji aktywnego chłodzenia jest w stanie zasilić in-
stalację wodą lodową o temperaturze od 5 do 
25°C. Dzięki tak szerokiemu zakresowi tempera-
tury wody chłodzącej, pompy ciepła mogą z po-
wodzeniem współpracować w trybie chłodzenia 
zarówno z instalacją podłogową, jak i specjalnie 
do tego przeznaczonymi klimakonwektorami.  
w przypadku chłodzenia poprzez instalację pod-
łogową ważnym jest kontrolowanie poziomu wil-
gotności pomieszczeń chłodzonych. w tym celu 
sterowniki pomp ciepła Immergas wyposażono 
w czujnik wilgotności.

z jednofunkcyjnym lub dwufunkcyjnym kotłem 
gazowym. Urządzenie ma możliwości ogrzewa-
nia, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użyt-
kowej. Jednostka wewnętrzna zawiera kocioł  
o mocy 27 kw na potrzeby podgrzewu c.w.u.  
i 24 kw na c.o. Elementy kotła gazowego są zin-
tegrowane z modułem hydraulicznym pompy 
ciepła w jednej obudowie. Takie połączenie to 
idealne rozwiązanie do modernizowanych bu-
dynków z przyłączem gazowym ogrzewanych 
za pomocą grzejników. w tego typu budynkach 
często zamiana grzejników na niskotemperatu-
rowe ogrzewanie płaszczyznowe wiązałaby się 
z kosztowną inwestycją. Gdy temperatura na 
zewnątrz spada mocno poniżej 0°C, instalacja 
grzejnikowa wymaga wyższej temperatury zasi-
lania. w takich warunkach praca kotła gazowe-
go generuje niższe koszty niż praca pompy cie-
pła wspomaganej grzałką elektryczną. Co więcej 
moc grzewcza oraz temperatura zasilania ge-
nerowane przez kondensacyjny kocioł gazowy 
są wyższe od tych w pompie ciepła. Oznacza to 
efektywniejsze osiąganie wymaganej tempera-
tury w ogrzewanych pomieszczeniach. Z kolei, 
gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest 
wyższa od 0°C, COP pompy ciepła osiąga wyso-
kie wartości i jej praca generuje niższe koszty od 
pracy kotła gazowego. Zastosowanie hybrydowej 
pompy ciepła to gwarancja wysokich oszczęd-
ności przy ogrzewaniu budynków oraz produk-
cji ciepłej wody użytkowej.
Nowa generacja hybrydowych pomp ciepła Ma-
gis COMBO V2 to jeszcze lepsze parametry pra-
cy, a dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego 
R32 urządzenia są bardziej przyjazne dla środo-
wiska. Ich efektywność energetyczna dla tempe-
ratury 35°C wynosi aż A+++. 

Pompa ciepła typu monoblok – AUDAX
Dzięki pompie obiegowej i wymiennikowi pły-

Budowa, CoP, zużyCie energii 
elektryCznej 

w najnowszej gamie pomp ciepła Magis PRO V2 
oraz Magis COMBO V2 zastosowano sprężarki 
typu Twin-Rotary. Konstrukcja sprężarki oparta 
o dwie krzywe mimośrodowe cechuje się wyso-
ką kulturą pracy. Sprężarka pracuje cicho oraz 
nie przenosi silnych drgań na całą konstrukcję 
pompy ciepła. Dodatkowo zastosowanie eko-
logicznego czynnika R32 w modelach 4, 6 oraz  
9 V2 pozwoliło na znaczną poprawę efektywno-
ści pracy. Urządzenia zachowują do 80% nomi-
nalnej mocy grzewczej w warunkach A-20/w35! 
Z kolei współczynnik COP w warunkach A7/w35 
osiąga wartości nawet 5,2. Na uwagę zasługu-
ję również sezonowy współczynnik efektywno-
ści energetycznej (SCOP) tych modeli, który dla 
temperatury zasilania 35°C wynosi 4,6. Oznacza 
to, że w ciągu całego sezonu grzewczego praca 
pompy ciepła generuje do 4,6 razy więcej ener-
gii grzewczej od pobieranej w tym czasie energii 
elektrycznej. Dzięki takim sprawnościom pom-
py ciepła Magis PRO V2 pozwalają ogrzewać bu-
dynki jako jedne z najtańszych w eksploatacji 
źródeł ciepła. 
Dla przykładu:
Dom o powierzchni ogrzewanej 150 m2 oraz 
zapotrzebowaniu na ciepło na ogrzewanie bu-
dynku: 15 000 kwh/rok, ogrzewany za pomocą 
instalacji podłogowej (maksymalne temperatu-
ry zasilania 35/30°C). w tych warunkach pracy 
współczynnik SCOP pompy ciepła Magis PRO 
V2 może osiągnąć wartość 4,6.
15 000 : 4,6 = 3361 kwh – zużycie energii elek-
trycznej przez pompę ciepła.
w przeliczeniu na zł, przy założeniu ceny brutto 
0,65 zł/kwh energii elektrycznej, otrzymujemy: 
3361 x 0,65 zł = 2184,65 zł – roczny koszt ogrze-
wania budynku.
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