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Co wyróżnia typoszereg PCCO MONO?
Pompy ciepła są oferowane przez firmę Hewalex 
od ponad 10 lat. Typoszereg pomp ciepła PCCO 
MONO zawiera szeroki wybór urządzeń, zarówno 
jednofazowych (PCCO MONO 6, 9, 11), jak i trój-
fazowych (PCCO MONO 15 i 18). Każdy z mode-
li ma klasę efektywności energetycznej A++ 
dla temperatury zasilania 55°C (A+++ dla 35°C), 

co pozwala na uzyskanie maksymalnego pozio-
mu dofinansowania w ramach programu Czyste 
Powietrze na te urządzenia. 
Pompy ciepła z serii PCCO MONO mają wysoki 
współczynnik efektywności COP na poziomie 4,5-
4,8 (A7/w35). Szczegółowe dane dotyczące warto-
ści COP dla poszczególnych modeli pomp ciepła 
znajdują się na stronie internetowej producenta 

(www.hewalex.pl) oraz w dokumentacji technicznej.
Dzięki zastosowaniu czynnika R32 pompy cie-
pła PCCO MONO mają szerszy (niż pompy ciepła 
na czynniku R410A) zakres pracy sprężarki. Urzą-
dzenia bowiem mogą uzyskać temperaturę wody 
grzewczej na wylocie ze skraplacza pompy ciepła 
do 58°C, nawet przy temperaturze zewnętrznej 
-15°C. Z kolei minimalna temperatura zewnętrz-
na, przy której urządzenie może pracować to aż 
-25°C (-23°C dla PCCO MONO 6) z temperaturą 
wody grzewczej 50°C. Taki zakres pracy sprężar-
ki pozwala na zastosowanie pompy ciepła jako 
jedynego źródła grzewczego w budynku. Każda  
z pomp dodatkowo może być wyposażona w wbu-
dowany podgrzewacz elektryczny o mocy 3 lub  
6 kw. Ponadto pompy ciepła są przystosowane 
do pracy w tzw. układzie hybrydowym, z dodatko-
wym źródłem grzewczym (np. kotłem gazowym). 

Komponenty najwyższej jakości i Europejski 
Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q
Pompy ciepła z serii PCCO MONO posiadają wyso-
kiej jakości komponenty, m.in. podwójną rotacyjną  
sprężarkę inwerterową Mitsubishi. Sprężarki te 
mają możliwość modulacji mocy, dopasowując 
ją do aktualnego zapotrzebowania na ciepło dla 
budynku, dzięki czemu minimalizowane są nad-
wyżki cieplne w okresach przejściowych. Powo-
duje to, że sprężarka inwerterowa może rzadziej 
się załączać i pracować w dłuższych cyklach, co 
wpływa na zwiększenie jej żywotności. 
Pompy ciepła PCCO MONO zakończyły wła-
śnie proces certyfikacji zgodnie z wymagania-
mi znaku jakości EHPA-Q. Jest on przyznawany 
pompom ciepła o wydajności cieplnej do 100 kw.  
Musi ona wówczas przejść badania zgodnie z mię-
dzynarodową normą EN 14511 (dla określenia 
współczynnika efektywności COP), EN 16147 (dla 
określenia wydajności ciepłej wody użytkowej)  
i EN 12102 (dla określenia pomiaru hałasu i poziomu  

mocy akustycznej). Testy te są wykonywane przez 
niezależne akredytowane ośrodki badawcze.
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest wbudo-
wana w jednostce wewnętrznej pompy ciepła zin-
tegrowana rozdzielnia elektryczna. Jest to przede 
wszystkim ułatwienie montażowe, np. w przypad-
ku podłączenia zewnętrznego źródła grzewczego. 
w jednostce zewnętrznej pompy ciepła znajduje 
się również zawór czterodrogowy, dzięki któremu 
pompy ciepła z serii PCCO MONO mogą praco-
wać zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. 
 
Pełna kontrola nad pracą urządzenia
Sterownik pompy ciepła jest wbudowany w jed-
nostce wewnętrznej. Jego obsługa odbywa się za 
pomocą wygodnego i intuicyjnego panelu. Dzię-
ki współpracy Działu Technicznego, instalatorów 
i serwisantów sterownik jest na bieżąco rozbu-
dowywany, aby sprostać oczekiwaniom użyt-
kowników pomp ciepła firmy Hewalex. Obecnie 
sterownik ma szereg funkcji, pozwalających na 
pełną kontrolę nad pracą urządzenia oraz całej 
instalacji, m.in.:

w ofercie pomp ciepła Hewalex doszło w ostatnich miesiącach do  
szeregu zmian. Głównie ze względu na wprowadzenie do oferty nowej 
generacji pomp ciepła PCCO MONO. Ich wysokie walory użytkowej zostały 
właśnie potwierdzone uzyskaniem Europejskiego Znaku Jakości dla  
Pomp Ciepła EHPA-Q.

POMPY CIEPŁA PCCO MONO
Maksimum gwarancji i bezpieczeństwa

Uporządkowana modułowa budowa jednostki wewnętrznej 
ułatwia prowadzenie prac montażowych i serwisowych

http://www.instalreporter.pl
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• obsługa 3 obiegów grzewczych instalacji c.o.  
(w tym: 3 pompy obiegowe, 1 mieszacz),
• wybór trybu pracy komfortowy lub ekonomiczny,
• współpraca z dodatkowym źródłem grzewczym 
w trybie c.o i c.w.u.,
• sterowanie pompą cyrkulacji c.w.u.,
• obsługa trybu higienicznego,
• obsługa zdalna dzięki platformie EKONTROL  
w standardzie,
• możliwość akumulacji ciepła przy wykorzysta-
niu tanich taryf energetycznych,
• możliwość współpracy z instalacją fotowolta-
iczną.

Zdalny monitoring i automatyczna diagno-
styka pompy ciepła
Innowacyjny system zdalnego monitoringu i au-
tomatycznej diagnostyki pompy ciepła poprzez 
system EKONTROL pozwala na pełną kontrolę 
pompy ciepła w dowolnym miejscu i o każdej 
porze. Panel EKONTROL umożliwia:
• zmianę wszystkich nastaw dostępnych w ste-
rowniku pompy ciepła,
• podgląd historii pracy pompy ciepła,
• wgląd w statystyki dotyczące zużycia energii 
elektrycznej przez sprężarkę pompy ciepła,
• pomiar energii cieplnej wytworzonej oraz współ-
czynnika COP (po zamontowaniu opcjonalnego 
przepływomierza impulsowego),
• generowanie dobowych raportów diagnostycz-
nych,
• otrzymywanie powiadomień o błędach/alar-
mach podczas pracy urządzenia.
Automatyczna diagnostyka pompy ciepła oraz 
zdalny dostęp działu technicznego producenta 

do parametrów pracy umożliwia bezawaryjną 
pracę urządzenia. Dzięki temu nie są wymaga-
ne przeglądy pompy ciepła w okresie trwania 
gwarancji. Ponadto EKONTROL gwarantuje moż-
liwość zdalnego wsparcia instalatora poprzez ser-
wis fabryczny producenta w momencie pierw-
szego uruchomienia urządzenia. 

Bezpieczeństwo użytkowania
Standardowym rozwiązaniem dla pomp ciepła 
typu MONOBLOK jest zastosowanie czynnika nie-
zamarzającego, zwykle glikolu. wymusza to z ko-
lei rozbudowę instalacji o dodatkowy wymien-
nik ciepła i pompę obiegową.
Firma Hewalex, jako producent pomp ciepła, 
jest zwolennikiem stosowania wody grzewczej 
do bezpośredniego odbioru ciepła ze skraplacza 
pompy ciepła. w związku z tym konieczne jest 
zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia 
przed zamarznięciem wody w wymienniku cie-
pła przy braku zasilania w energię elektryczną. 
Z innowacyjnym rozwiązaniem firmy Hewalex  
w postaci Modułu Zabezpieczającego PZ HX, nie 
trzeba obawiać się przerw w dostawie energii 
elektrycznej. Moduł ten zapewnia 100% ochro-
nę przeciwzamrożeniową. 
 
Szkolenia techniczne
Firma Hewalex prowadzi stale szkolenia technicz-
ne z zakresu montażu i uruchamiania pomp cie-
pła. Są one prowadzone zarówno w wersji online, 
jak i stacjonarnie w siedzibie firmy w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Zapisów można dokonać bez-
pośrednio na stronie internetowej hewalex.pl  
(https://www.hewalex.pl/szkolenia/).

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 

www.hewalex.pl
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Dostęp do panelu EKONTROL możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową w serwisie ekontrol.
pl lub przez aplikację mobilną (wersja na Android i iOS)

Porównanie standardowego wariantu pracy pompy ciepła typu monoblok z glikolem oraz wariantu 
pracy z wodą grzewczą przy zastosowaniu Modułu Zabezpieczającego PZ HX

http://www.instalreporter.pl
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