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Hybrydowe pompy ciepła magis combo V2

Firma Immergas z blisko 60-letnim doświadcze-
niem w branży grzewczej ma odpowiedź na po-
wyższe pytania. w ofercie Immergas można zna-
leźć hybrydowe pompy ciepła Magis COMBO V2, 
które są połączeniem kotła gazowego z pompą 
ciepła. Ten inteligentny system, na podstawie 
wprowadzonych ustawień sam wybierze, tańsze 
i bardziej opłacalne źródło energii. Dzięki możli-
wości korzystania z dwóch źródeł ciepła hybry-
dowa pompa ciepła jest wyjątkowo ekonomiczna 

w obliczu rosnących cen surowców i energii konieczna jest zmiana sposobów myślenia o energetyce.  
Każde źródło ciepła pochodzące z energii odnawialnej powinno zostać wzięte pod uwagę, nie tylko przy 
budowie nowego domu, ale również przy termomodernizacji. Co kiedy jednak inwestor nie chce rezygnować 
z gazu, ale jednocześnie chce, aby instalacja była bardziej ekonomiczna i ekologiczna?

Czy trzeba rezygnować z kotła gazowego...
...jeśli chcesz zainstalować pompę ciepła podczas modernizacji domu?

http://www.instalreporter.pl
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Z dofinansowaniem

Hybrydowe pompy ciepła mają klasę efektywności 
energetycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C 
oraz A++ dla temperatury zasilania 55°C. Pompa 
ciepła może wytworzyć ponad 5 razy więcej energii 
cieplnej niż zużywa energii elektrycznej, nie emitu-
jąc przy tym zanieczyszczeń do atmosfery. Pom-
py ciepła gwarantują więc ogrzewanie pomiesz-
czeń i produkcję c.w.u. przy niskim udziale energii 
elektrycznej. Ten fakt potwierdza współczynnik 
COP, obrazując stosunek wytworzonej przez pom-
pę ciepła energii cieplnej do pobranej przez nią 
energii elektrycznej. Najwyższa klasa efektywno-
ści energetycznej dla pomp ciepła, wysoki współ-
czynnik COP i wykorzystanie powietrza jako źró-
dła energii sprawiają, że pompy ciepła objęte są 
dofinasowaniem w programie Czyste Powietrze. 
właściciele budynków, którzy zdecydują się na 
instalację hybrydowych pomp ciepła, mogą rów-
nież skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Od-
liczenia od podatku można dokonać przy składa-
niu oświadczenia podatkowego za rok, w którym 
dokonano zakupu urządzenia. Należy pamiętać, 
że do udokumentowania poniesionego wydatku 

należy mieć fakturę. wysokość ulgi termomoder-
nizacyjnej wynosi do 53 000 zł.

różne modele Hybrydowej pompy ciepła

Hybrydowa pompa ciepła z powodzeniem zastę-
puje inne formy ogrzewania. Dzięki zaawansowa-
nej technologii jest w stanie pracować w tempe-
raturze do -25°C. Nawet w takiej temperaturze 
zarówno ogrzeje dom, jak również zapewni sta-
ły dostęp do ciepłej wody użytkowej. Ze względu 
na możliwości podgrzewu wody użytkowej Ma-
gis COMBO występuje w dwóch wersjach:
• z kotłem dwufunkcyjnym (Magis COMBO V2),
• z kotłem jednofunkcyjnym (Magis COMBO Plus 
V2) z możliwością podłączenia zewnętrznego za-
sobnika c.w.u.
Jest w stanie zasilić instalację czynnikiem o tem-
peraturze do 65°C przy pracy pompy ciepła oraz 
do 80°C przy pracy kotła gazowego. System Ma-
gis COMBO to nie tylko ogrzewanie i ciepła woda 
użytkowa, przy wykorzystaniu klimakonwekto-
rów czy instalacji płaszczyznowej – hybrydowa 
pompa ciepła może być źródłem chłodu dla bu-
dynku w okresie letnim. 

i energooszczędna. Na podstawie wprowadzo-
nych przez użytkownika parametrów pracy wy-
korzystuje to źródło, które w danym momencie 
jest bardziej opłacalne. Jest to szczególnie waż-
ne w momencie, kiedy ceny gazu rosną, ale mimo 
wszystko nie chcemy z niego rezygnować. Jeśli 
więc w budynku istnieje przyłącze gazowe, a in-
stalacja wymaga modernizacji, warto zastano-
wić się nad zamontowaniem hybrydowej pom-
py ciepła. Istniejąca instalacja gazowa pozwoli 
na łatwe podłączenie jednostki wewnętrznej bez 
kosztownych i pracochłonnych przeróbek. 

2 w 1 obudowie

w porównaniu do systemów hybrydowych rów-
nież dostępnych na rynku, hybrydowe pompy 
ciepła Immergas to urządzenia bardziej zaawan-

sowane. Magis COMBO V2 to jedno urządzenie, 
mające w jednej obudowie dwa źródła ciepła. 
wszystko zarządzane jest przez wspólną auto-
matykę, tak aby na bieżąco wybierać to źródło, 
które w danej chwili będzie najbardziej ekono-
miczne i opłacalne. Dzięki możliwości korzy-
stania z dwóch osobnych źródeł ciepła, użyt-
kownik zyskuje niezależność energetyczną – co 
przy zmieniających się cenach gazu i prądu sta-
je się istotne. Hybrydowe pompy ciepła to rów-
nież elastyczność, możliwość dopasowania do 
indywidualnych potrzeb, jak i możliwość szyb-
kiej zmiany źródła ciepła. Kocioł gazowy wspo-
maga pracę pompy ciepła szczególnie przy ni-
skiej temperaturze, kiedy efektywność pompy 
ciepła jest niższa. Dzięki temu urządzenie za-
pewnia komfort cieplny mieszkańcom przez 
cały rok, w bardzo mroźne dni również. 
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Hybrydowe pompy ciepła objęte są bezpłatną 5-letnią gwarancją producenta. dzięki 
temu inwestor ma pewność, że urządzenie znajduje się pod opieką specjalistów. ewen-
tualne naprawy wykonane zostaną tylko na oryginalnych częściach i co ważne, nie za-
skoczą go nieprzewidziane wydatki. wystarczy jedynie zarejestrować urządzenie w pa-
nelu klienta na www.immergas.pl oraz wykonywać coroczne przeglądy gwarancyjne.
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