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WOLF CHA MOnObLOCk 

Zastosowanie technologii inwerterowej zapew-
nia wysoką wydajność i niskie koszty użytkowa-
nia. Duży zakres modulacji pozwala w większym 
stopniu dopasować parametry działania pompy 
do konkretnych potrzeb użytkownika. Umożliwia 
to uzyskanie komfortowych warunków w domu 
o każdej porze roku. Niezwykle cichą pracę gwa-
rantuje dopracowanie licznych detali technolo-
gicznych, takich jak wolno obracający się wen-
tylator, którego łopatki zostały zaprojektowane 
na wzór skrzydeł sowy, czy dźwiękoszczelna obu-
dowa z EPP. 
wszystko to sprawia, że pompa ciepła CHA Mo-
noblock emituje dźwięk na poziomie < 35 dB(A) 
(emisja dźwięku w trybie nocnym w odległości 
3 m od urządzenia), co czyni ją cichszą od desz-
czu. Zastosowany czynnik chłodniczy R290 (pro-
pan) jest przyjazny dla środowiska i nie szkodzi 
warstwie ozonowej. Umożliwia on także uzyska-
nie wysokiej temperatury zasilania, dochodzą-
cej do 70°C. Taka temperatura zapewnia ochro-
nę przed Legionellą bez użycia dodatkowego 
źródła ciepła.
Pompa ciepła CHA Monoblock została zapro-
jektowana tak, aby umożliwić szeroką modu-
lację i dostosowanie parametrów działania do 
indywidualnych potrzeb i upodobań użytkow-
nika. Niezwykle pomocny jest przy tym dostęp-
ny dodatkowo moduł wOLF LINK HOME i portal 
Smartset. Dzięki nim, użytkownik może w do-
wolnym momencie i z dowolnego miejsca na 
świecie sprawdzić aktualny status swojej pom-
py ciepła, a także sterować jej nastawami. Po-
trzebne jest jedynie urządzenie z dostępem do 
Internetu. Jest to praktyczne nie tylko dla użyt-
kownika, ale także serwisanta, który bez wy-
chodzenia z domu będzie mógł sprawdzić od-
czyty urządzenia. 

Producenci prześcigają się w tworzeniu ultranowoczesnych urządzeń, które będą niezwykle wydajne  
i energooszczędne, a także nie będą emitowały do atmosfery szkodliwego CO2. Doskonałym przykładem 
ekologicznych produktów są wysokoefektywne pompy ciepła firmy wolf. Pompy ciepła powietrze-woda wolf, 
charakteryzują się jednymi z najlepszych parametrów wśród tego typu urządzeń na rynku, produkowane są  
w całości w niemieckich fabrykach wolf GmbH w Mainburgu. Jest to gwarancją najwyższej jakości „made in Germany”.

Przegląd Powietrznych PomP ciePła wolF
wysoka wydajność, precyzja wykonania, harmonijny design

wOLF CHA Monoblock 
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14511), bogate wyposażenie standardowe spra-
wia, że splitowe pompy ciepła BwL-1S(B) to jed-
no z lepszych i skuteczniejszych rozwiązań z za-
kresu ogrzewania i chłodzenia dostępnych na 
rynku, a do wyboru dostępne są trzy modele  
o mocach 5, 7, 10, 14 lub 16 kw. Moduł wewnętrzny 
wyposażony jest w izolowany skraplacz ze sta-
li szlachetnej. Osprzęt stanowi m.in. pompa wy-
sokosprawna o sterowanej prędkości obroto-
wej (EEI < 0,23)

Cechy powietrznych pomp ciepła bWL-1S(b):
•	Trzy	jednostki	o	mocach:	5,	7,	10,	14	lub	16	kW.
•	Współczynnik	COP	do	3,8	(EN	14	511).
•	Klasa	efektywności	energetycznej	A++

•	Maksymalna	temp.	na	zasilaniu	63°C.
•	Minimalna	temp.	powietrza	-25°C.
•	Niski	poziom	emisji	dźwięku	<	27	dB	(A).
•	Grzałka	elektryczna	(6/9	kW).
•	Możliwość	połączenia	z	innymi	źródłami	ciepła	
(olej/gaz/biomasa/solar).
•	Wersja	opcjonalna	to	centrala	ciepła,	tzn.	urzą-
dzenie jest wyposażone w zbiornik ciepłej wody.
•	Obsługa	za	pomocą	zintegrowanego	modułu	
wyświetlacza AM. 
•	Moduł	złącza	LAN/WLAN	zapewnia	kompatybil-
ność modelu BwL-1S(B) z systemami typu Smart- 
Home i gwarantuje bardzo łatwą obsługę za po-
mocą aplikacji Smarset wOLF lub przeglądarki 
internetowej.

najważniejsze cechy CHA-Monoblock:
•	Dostępna	w	mocach	7	lub	10	kW.
•	Wysoki	stopień	modulacji.
•	Wydajna	i	niezwykle	cicha	praca.
•	Ekologiczny	czynnik	chłodniczy	R290.
•	Wyjątkowy,	cieszący	oko	design.
•	Kompaktowe	wymiary	i	łatwy	montaż.
•	Wbudowana	grzałka	elektryczna	o	mocy	9	kW.
•	Możliwość	zintegrowania	z	inteligentnym	syste-
mem zarządzania energią.
•	Łatwe	sterowanie	online	przez	smartfona	lub	
laptopa.

bWL-1-I – pOMpy CIepłA dO MOntAżu 
WeWnętrznegO

Zastosowano w nich sprężarkę czynnika chłod-
niczego z podwójnym odprzężeniem drgań oraz 

sterowane bezstopniowo, oszczędne wentylato-
ry powietrza. w efekcie, pompy ciepła BwL-1 są 
bardzo ciche, a dźwięk mierzony w odległości 
10 m od urządzenia wynosi mniej niż 27 dB (A). 
Dzięki regulowanemu elektronicznie systemowi 
miękkiego startu, uruchomienie urządzenia odby-
wa się praktycznie bezgłośnie. BwL-1 zapewniają 
temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej do 
63°C. Aby zwiększyć komfort cieplny, pompy BwL-1  
standardowo wyposażono w układ dodatkowe-
go ogrzewania elektrycznego, regulowany elek-
tronicznie w zakresie 1-6 kw.

Cechy powietrznych pomp ciepła bWL-1-l:
•	Cztery	jednostki	o	mocy:	8,	10,	12,	14	kW.
•	Doskonała	efektywność	energetyczna	urządze-
nia, współczynnik COP do 4.
•	Maksymalna	temp.	na	zasilaniu	63°C.
•	Minimalna	temp.	powietrza	-25°C.
•	Niski	poziom	emisji	dźwięku	<	27	dB	(A).
•	Układ	dodatkowego	ogrzewania	(1-6	kW).
•	Łatwy	w	obsłudze	regulator	WPM-1,	możliwość	
sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca 
w budynku.

bWL-1S(b), CzyLI SpLIt W OFerCIe

Splitowa pompa ciepła BwL-1S(B) składa się  
z dwóch modułów – wewnętrznego i zewnętrz-
nego. Jednostka zewnętrzna może być zamon-
towana na budynku na wsporniku ściennym lub 
na gruncie. Zastosowana w pompach BwL-1S(B)
sprężarka inwerterowa umożliwia optymalne 
wykorzystanie pompy splitowej do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Maksymalna odległość montażu pomiędzy 
modułami wewnętrznym i zewnętrznym to 25 m. 
Szeroka oferta przygotowanych akcesoriów spra-
wia, że montaż urządzenia jest szybki i prosty.  
Wysoki	współczynnik	COP	3,8	(A2/W35	wg	EN	
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Powietrzna pompa ciepła BwL-1-I

Powietrzna pompa ciepła BwL-1S(B)
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