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skraplaczem. Tam para zostaje skroplona, od-
dając swoją energię cieplną wodzie grzewczej  
w instalacji. Czynnik w fazie ciekłej trafia na zawór 
rozprężny, który obniża jego ciśnienie oraz tem-
peraturę i przekazuje go ponownie do wymien-
nika ciepła – parownika. wówczas układ pracy 
pompy ciepła się zamyka i tak działa w kółko.

Split czy monoblok?

Kolejną kwestią będzie zdecydowanie, czy lepiej 
sprawdzi się pompa ciepła powietrzna typu split, 
czy monoblok. w przypadku pompy typu mono-
blok, wszystkie jej elementy znajdują się w jed-
nej obudowie montowanej na zewnątrz budyn-
ku. Z kolei splitowe pompy ciepła składają się  
z dwóch jednostek: zewnętrznej oraz wewnętrz-
nej. Na zewnątrz budynku znajduje się obudo-
wa zawierająca elementy układu chłodniczego 

– parownik, elektroniczny zawór rozprężny oraz 
sprężarka. Natomiast wewnątrz budynku mon-
towana jest jednostka zawierająca części układu 
hydraulicznego: naczynie przeponowe, wymien-
nik płytowy oraz pompa cyrkulacyjna. 

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła służy do ogrzewania 
domów oraz wody użytkowej. w tym celu wyko-
rzystuje przede wszystkim energię cieplną z po-
wietrza pobieranego z zewnątrz budynków (tzw. 
energię aerotermalną), którą generuje promie-
niowanie słoneczne. Ujmując najprościej, Słońce 
ogrzewa powietrze, a pompa powietrzna je zasysa. 
Cały układ nie wymaga zatem budowania skom-

plikowanej instalacji ani rozkopywania gruntu, jak 
to ma miejsce przy gruntowych pompach ciepła. 
Systemy takie, jak powietrzna pompa Immergas 
są zatem bardzo proste w montażu, dodatkowo 
można je instalować na każdym etapie inwestycji. 
Po zassaniu powietrza następuje oddanie ener-
gii cieplnej do czynnika roboczego, który zostaje 
w ten sposób podgrzany i paruje. Trafia do sprę-
żarki, gdzie rośnie jego ciśnienie oraz temperatu-
ra, a następnie do wymiennika ciepła zwanego 

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych 
systemów grzewczych w Polsce. w samym roku 2021 odnotowano 
wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika 
z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem 
rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie 
bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga 
termomodernizacyjna. warto jednak pamiętać, że na komfort 
użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie tylko 
sam fakt wyboru pompy ciepła powietrznej, ale też właściwego 
modelu. Na co zwracać uwagę przy jej zakupie? Lepsza będzie pompa 
ciepła powietrzna typu split czy monoblok, a może zdecydować się  
na system hybrydowy? wyjaśniamy.

Szeroka gama pomp ciepła  
i hybrydowych pomp ciepła  
w ofercie immergas
wybierz pompę ciepła, jaką chcesz 

Pompy ciepła Magis M
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Ponadto wentylator Magis M został wyposażony 
w bioniczne łopatki, które gwarantują cichą pra-
cę urządzenia. w standardzie znajduje się kom-
pletny moduł hydrauliczny do pracy w trybie c.o., 
płytowy wymiennik ciepła, pompa obiegowa oraz 
naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa  
i zawór odpowietrzający. Komfort użytkowania 
oraz efektywne zarządzanie energią gwarantu-
je automatyka, przystosowana do zarządzania 
dwiema strefami grzewczymi.

Hybrydowe pompy ciepła 
– nowość w ofercie immergaS

Immergas jako jedna z pierwszych firm w Pol-
sce promuje technologię hybrydową. Dostęp-
na w ofercie hybrydowa pompa ciepła Magis 
COMBO V2 łączy w sobie kocioł kondensacyjny 
z powietrzną pompą ciepła typu split. Takie roz-
wiązanie oferuje znacznie więcej możliwości i do-
datkowo pozwala zaoszczędzić energię. 
Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy cie-
pła jest dostępna w wersjach o mocy: od 4 do 
16 kw. Jednostka wewnętrzna zawiera elementy  

kotła kondensacyjnego o mocy 28 lub 32 kw na 
potrzeby c.w.u. i 24 lub 32 kw na potrzeby c.o.
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne po-
zwalają na pracę hybrydowej pompy ciepła do 
temperatury zewnętrznej -25°C. Pompa ciepła 
jest w stanie zasilać instalację czynnikiem o tem-
peraturze 65°C (wersja 4-9 kw) lub 55° C (wersja 
12-16 kw). Dodatkowo Magis COMBO V2 wystę-
puje w wersji z kotłem dwufunkcyjnym lub jedno-
funkcyjnym z możliwością podłączenia zasobni-
ka c.w.u. Dzięki czemu można wybrać urządzenie, 
które najlepiej odpowie na potrzeby inwestora.
Magis COMBO V2 zajmuje niewiele miejsca i po-
zwala na znaczne oszczędności energii dzię-
ki swojej wysokiej efektywności energetycz-
nej. Szczególnie dobrze sprawdzi się w domach  
z przyłączem gazowym (nowych i modernizowa-
nych). Dzięki zastosowaniu dwóch źródeł ciepła 
użytkownik ograniczy wydatki na ogrzewanie, 
wybierając to źródło ciepła, które jest bardziej 
opłacalne. To również bezpieczeństwo, bo ko-
rzystanie z dwóch odrębnych paliw, daje cią-
głość pracy urządzenia, nawet w wypadku bra-
ku jednego z nich.

Zasada pracy obu typów pomp ciepła jest taka 
sama, główna różnica to konstrukcja urządze-
nia. ważnym aspektem jest fakt, iż do montażu 
pompy typu monoblok niewymagane są upraw-
nienia F-gazowe, które przy pompie typu split są 
konieczne. Często o wyborze rozwiązania split 

czy monoblok decydują indywidualne wyma-
gania każdej instalacji.
w ofercie Immergas znajdziemy zarówno pompy 
typu split – Magis PRO V2, jak i niedawno wpro-
wadzone pompy typu monoblok – Magis M. 
Nowy model monobloków to pompy ciepła  
o mocy od 4 aż do 30 kw, które z łatwością moż-
na dopasować do każdego budynku. Urządzenia 
od 4 do 16 kw występują w wersji jednowenty-
latorowej. Urządzenia od 18 do 30 kw – w wersji 
dwuwentylatorowej. 
Dzięki możliwości połączenia kaskadowego aż  
6 pomp można stworzyć system świetnie pra-
cujący w dużych obiektach, jak hale przemysło-
we czy magazyny.

teraz do oferty dodana została hybrydowa pompa ciepła na bazie pompy monoblok.  
Victrix Hybrid to najnowsza propozycja immergas. to nowoczesne urządzenie łączy  
24 kw kocioł gazowy i pompę monoblok o mocy 4 kw. Sterownik ma możliwość wpro-
wadzania cen energii elektrycznej oraz gazu. te dane poparte odczytem temp. zew.  
i kalkulacją współczynnika cop pozwalają wybrać to źródło ciepła, które w danej chwili 
jest optymalne i opłacalne. Victrix Hybrid o niewielkich gabarytach, spokojnie zmieści się  
w kamienicach, blokach wielorodzinnych czy w segmentach. łatwość instalacji (bez upraw-
nień f-gazowych), niska cena, ekonomiczna praca, ekologia (czynnik r32) i bezpieczeń-
stwo dzięki dwóm źródłom ciepła to najważniejsze zalety nowej hybrydowej pompy ciepła.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl

re
kl

am
a

Victrix Hybrid

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.pl

	_GoBack
	_GoBack

