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Pompy ciepła Genia Air dostępne są w mocach grzewczych od 3 do 12 kw

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 – przyjazny 
środowisku czynnik chłodniczy o GwP = 3 (poten-
cjał tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik 
służący do ilościowej oceny wpływu danej sub-
stancji na efekt cieplarniany. Im mniejszy, tym 
czynnik jest bardziej ekologiczny). 
Pompy ciepła GeniaAir Mono mają parametry 
podobne do instalacji na paliwa kopalne, dzię-
ki więc temperaturze zasilania sięgającej 75°C 
pompę można eksploatować w instalacji z grzej-
nikami, np. w trybie monowalentnym (bez wspo-
magania grzałką elektryczną). Możliwość osią-
gnięcia 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.
Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A) 
w trybie cichym w odległości 3 m pozwala bez 
problemów zainstalować urządzenie zgodnie  
z przepisami 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.
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, 
która może być uruchomiona po odpowiednim  

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda, w połączeniu z optymalnym 
stosunkiem jakości do ceny. Powietrzna pompa ciepła GeniaAir gwarantuje 
wysoki poziom komfortu i niskie koszty energii. wytrzymała technologia 
i sprawdzone podzespoły Saunier Duval zapewniają niezawodność, 
komfort, niskie koszty serwisowania i długą żywotność. w ofercie 
producenta znajdują się 2 technologie pomp ciepła – split i monoblok.

Powietrzne PomPy ciePła  
Geniaair mono i Geniaair Split
Proste ogrzewanie, proste chłodzenie, po prostu ekonomicznie

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła montowana na gruncie
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GeniaAir Split to:
- niskie koszty zakupu,
- niskie zużycie energii i koszty użytkowania,
- cicha praca – 32 dB(A)* w odległości 5 m,
- ponad 200 litrów gorącej wody dziennie,
- COP do 5,0 (A7/w35), A+++ dla c.o., A dla c.w.u.

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 ogro-
dzie. Jednostka zewnętrzna zawsze zajmuje taką 
samą powierzchnię. Także położenie przyłączeń 
czynnika ziębniczego jest identyczne w każdej  

wielkości w celu ujednolicenia kolejności czyn-
ności podczas instalowania. Niska emisja dźwię-
ku – jedynie 32 dB(A) – pozwala na montaż na-
wet w gęstej zabudowie miejskiej.
Jednostka wewnętrzna GeniaSet Split – centra-
la grzewcza ze zintegrowanym zasobnikiem do 
przechowywania ciepłej wody 188 litrów jest 
instalowana w pomieszczeniu. Komponenty 
systemu wymagane do prostego i wydajnego 
montażu są już wbudowane do centrali grzew-
czej GeniaSet.
Jednostkę wewnętrzną można zastąpić wiszą-
cą stacją hydrauliczną, która będzie idealnym 
wyborem dla tych, którzy chcą ogrzewać dom, 
ale nie potrzebują podgrzewać wody. Będzie to 
też dobre rozwiązanie gdy zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę jest wysokie – wystarczy dodać do 
stacji hydraulicznej zasobnik wolnostojący (300-
400 litrów).

skonfigurowaniu systemu. Maksymalna moc 
chłodzenia dla A35w7 oscyluje na poziomie 
5,2-12 kw w zależności od mocy urządzenia 
przy zachowaniu współczynnika EER w zakre-
sie 3,4-3,5.
Instalacja GeniaAir Mono jest szybka. Dzięki kon-
cepcji instalacji dzielonej „split mounting” dwie 
osoby mogą zamontować jednostkę zewnętrzną 
i zdejmowaną wieżę hydrauliczną w wybranych 
miejscach niemal błyskawicznie. Montaż i urucho-
mienie systemu może następnie przeprowadzić  
jeden instalator. Instalacja pompy GeniaAir Mono 
nie wymaga uprawnień do prac z czynnikami 
chłodniczymi (certyfikat F-Gaz). Pompę Genia-
Air Mono można montować na gruncie, ścianie 
lub dachu. Dla każdej opcji montażu dostępy jest 
odpowiedni osprzęt.

GeniaAir Mono to: 
- instalacja w jeden dzień bez uprawnień na czyn-
niki chłodnicze, 
- cicha praca 28 dB(A) w odległości 3 m, dzięki 
systemowi Sound Safe,
- COP do 5,4 (A7/w35), A+++ dla c.o., A dla c.w.u.,
- 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.

GeniaAir Split 

Dzięki nowej technologii GeniaAir Split pracu-
je bardzo cicho i ekonomicznie, a moc pom-
py ciepła waha się od 3,5 kw do 12 kw – za-
pewnia to pełen komfort użytkowania zarówno  

w małych, jak i dużych, wielorodzinnych domach. 
GeniaAir jest pompą ciepła o konstrukcji refri-
gerant-split, tj. z dzielonym obiegiem chłodni-
czym, w której większość elementów obiegu 
czynnika chłodniczego znajduje się w jednost-
ce zewnętrznej. Tylko wymiennik ciepła skra-
placza jest umieszczony w oddzielnej jednostce 
wewnętrznej w obrębie budynku. Oba główne 
moduły są połączone ze sobą rurami z czynni-
kiem chłodniczym. Za dostarczanie ciepła do 
budynku przede wszystkim odpowiada pompa 
ciepła. Elektryczne grzałki pomocnicze w jed-
nostkach wewnętrznych wspierają pompy cie-
pła w zależności od układu i konfiguracji syste-
mu. w ciepłe dni pompa ciepła może służyć do 
chłodzenia budynku.

Saunier Duval 
tel.: 22 323 01 80, infolinia: 801 80 66 66 

info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl
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Pomp ciepła GeniaAir dostępne  
w sprzedaży tylko w sieci hurtowni 
Grupy Instal-Konsorcjum.

Jednostka zewnętrzna Genia Air Split z jednostką wewnętrzną ze zintegrowanym zasobnikiem 
ciepłej wody i regulatorem MiPro
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