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Wyróżniki pomp ciepła pcco mono

Pompy ciepła znajdują się w ofercie firmy Hewa-
lex od ponad 10 lat. Typoszereg pomp ciepła z se-
rii PCCO MONO zawiera szeroki wybór urządzeń, 
zarówno jedno- (PCCO MONO 6, 9, 11), jak i trój-
fazowych (PCCO MONO 15 i 18). Każdy model ma 
klasę efektywności energetycznej min. A++ dla 
temperatury zasilania 55°C oraz A+++ dla 35°C 
zasilania. Pozwala to na uzyskanie maksymal-
nego poziomu dofinansowania na te urządzenia,  
w ramach szeregu programów dofinansowujących 
zakup pompy ciepła, np. Moje Ciepło oraz Czyste  
Powietrze. współczynnik efektywności COP pomp 

ciepła PCCO MONO na poziomie 4,5-4,8 (A7/w35) 
gwarantuje wysoką wydajność pracy urządzenia. 
Zastosowanie czynnika R32 sprawia, że pompy 
ciepła PCCO MONO mają szerszy (niż pompy cie-
pła na czynniku R410A), zakres pracy sprężarki. 
Maksymalna temperatura na zasilaniu wynosi 
58°C (nawet do temperatury zewnętrznej -15°C). 
Z kolei minimalna temperatura zewnętrzna, przy 
której urządzenie może pracować to aż -25°C 
(-23°C dla PCCO MONO 6) – przy czym temperatu-
ra wody grzewczej na wylocie ze skraplacza pom-
py ciepła wynosi 50°C. Taki zakres pracy sprężarki  
pozwala na zastosowanie pompy ciepła jako je-
dynego źródła grzewczego w budynku. Każda  

z pomp dodatkowo może być wyposażona w wbu-
dowany podgrzewacz elektryczny o mocy 3 kw lub 
6 kw. Ponadto pompy ciepła są przystosowane 
do pracy w tzw. układzie hybrydowym, z dodatko-
wym źródłem grzewczym (np. kotłem gazowym). 

najWyższej klasy komponenty

Pompy ciepła PCCO MONO mają wysokiej jakości 
komponenty, m.in. podwójną rotacyjną sprężar-
kę inwerterową Mitsubishi. Sprężarki inwerterowe 
mogą modulować mocą, dopasowując ją do ak-
tualnego zapotrzebowania na ciepło dla budynku. 
Dzięki temu zminimalizowane są nadwyżki cieplne 
w okresach przejściowych. Ten zabieg ma na celu 
zapobieganie zbyt częstemu załączaniu się sprę-
żarki i zapewnienie dłuższych cyklów jej pracy. To  
z kolei wpływa na zwiększenie żywotności sprężarki. 
w jednostce wewnętrznej pompy ciepła zasto-
sowano szereg rozwiązań, mających na celu uła-
twienie prac montażowych. w tej jednostce znaj-
duje się wbudowana zintegrowana rozdzielnia 
elektryczna, która pozwala na intuicyjne podłą-
czenie zewnętrznego źródła grzewczego. Dodat-
kowo znajdziemy pompę obiegową (skraplacza) 
wilo oraz zawór trójdrogowy, przełączający pracę  

pomiędzy instalację centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej. 
Jednostki zewnętrzne pompy ciepła wyposa-
żone są również w zawór czterodrogowy, dzięki 
któremu urządzenia te mogą pracować zarów-
no w trybie grzania, jak i chłodzenia. 

pełna kontrola nad pracą urządzenia

Pompa ciepła ma sterownik, znajdujący się  
w jednostce wewnętrznej. Jego obsługa odby- 
wa się za pomocą wygodnego i intuicyjnego pa-
nelu. Dzięki współpracy działu technicznego, in-
stalatorów i serwisantów sterownik jest na bieżą-
co rozbudowywany, aby ułatwić użytkownikowi 
sterowanie pracą swojego urządzenia oraz ca-
łej instalacji, przy zapewnieniu jak największych 
możliwości dostosowania jej do własnych po-
trzeb. Obecnie sterownik ma szereg funkcji, po-
zwalających na pełną kontrolę nad pracą urzą-
dzenia oraz całej instalacji, m.in.:
· 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.,

w ostatnich miesiącach w ofercie pomp ciepła Hewalex wprowadzono 
szereg modernizacji, związanych przede wszystkim z pojawieniem się 
nowej generacji pomp ciepła – PCCO MONO. Pompy ciepła z tej serii mają 
Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q. 
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· 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 fotowoltaiczną.

zdalny monitoring i automatyczna 
diagnostyka pompy ciepła

Hewalex umożliwia użytkownikom swoich urzą-
dzeń dostęp do zdalnego monitoringu i automa-
tycznej diagnostyki pompy ciepła poprzez sys-
tem EKONTROL, co pozwala na pełną kontrolę 
urządzenia w dowolnym miejscu i o każdej po-
rze. 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.

Dostęp do panelu EKONTROL możliwy jest poprzez 
przeglądarkę internetową w serwisie ekontrol.pl lub 
przez aplikację mobilną (wersja na Android i iOS). 
Automatyczna diagnostyka pompy ciepła oraz 
zdalny dostęp działu technicznego producenta 

do parametrów pracy umożliwia bezawaryjną  
pracę urządzenia. Dzięki temu nie są wymagane 
przeglądy pompy ciepła w okresie trwania gwa-
rancji. Ponadto EKONTROL gwarantuje możliwość 
zdalnego wsparcia instalatora poprzez serwis fa-
bryczny producenta w momencie pierwszego 
uruchomienia urządzenia. 

BezpieczeństWo użytkoWania

Standardowym rozwiązaniem dla pomp ciepła 
typu monoblok jest zastosowanie czynnika nieza-
marzającego, którym zwykle jest glikol. wymusza 
to z kolei rozbudowę instalacji o dodatkowy wy-
miennik ciepła i pompę obiegową. Firma Hewa-
lex jest zwolennikiem stosowania wody grzewczej 
do bezpośredniego odbioru ciepła ze skraplacza 
pompy ciepła. w związku z tym konieczne jest za-
stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed 
zamarznięciem wody w wymienniku ciepła przy 
braku zasilania w energię elektryczną. Z innowacyj-
nym rozwiązaniem firmy Hewalex w postaci Modu-
łu Zabezpieczającego PZ HX, nie trzeba obawiać się 
przerw w dostawie energii elektrycznej. Moduł ten 
zapewnia 100% ochronę przeciwzamrożeniową. 

szkolenia techniczne

Firma Hewalex prowadzi szkolenia techniczne  
z zakresu montażu i uruchamiania pomp cie-
pła. Odbywają się one w formie online oraz stacjo-
narnej, w siedzibie firmy w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Zapisy dokonywane są bezpośrednio 
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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Wbudowany w jednostce 
wewnętrznej 

W zakresie dostawy 
rozszerzona usługa nadzoru 
EKONTROL DIAGNOSTYKA 

8P
8C

 

Alternatywa* 
WiFi Repeater 

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