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Pompy ciepła marki KELLER 10K i 15K wykorzy-
stują naturalny ekologiczny czynnik chłodniczy 
R290 (propan). Dzięki konstrukcji urządzenia opar-
tej o inwerterową sprężarkę cechują się niskim 
zużyciem energii oraz wysoką wydajnością COP 
do 5,29. w urządzeniu można płynnie regulować 
wydajność, dzięki funkcji regulowanej prędkości 
pracy wentylatora i pompy wody. 

PROSTOTA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU 

Pompami można sterować bezprzewodowo, pa-
rametry ich pracy monitorowane są w czasie rze-
czywistym. Całe jednostki montuje się w sposób 
bardzo prosty, niewymagający uprawnień F-gaz. 
Użytkownik końcowy na pewno doceni krótki  

czas rozmrażania zredukowany do minimum oraz 
system ogrzewania tacy skroplin. ważnym atu-
tem pompy KELLER Monoblok R290 jest również 
bardzo niski poziom hałasu. 

ZASOBNIKI DO DOBRANIA W PAKIETACH

Pompy ciepła występują w pakietach m.in z za-
sobnikami c.w.u. Hydrotower z wężownicą. 
Zasobniki pojemności 200 l mają:
· sterownik współpracujący z pompą ciepła, 
· grupę bezpieczeństwa, 
· naczynie przeponowe, 
· grzałkę elektryczną, 
· zawór przełączający c.o./c.w.u., 
· zawory ułatwiające napełnienie instalacji. 

Design i świetne parametry to kluczowe plusy nowych pomp ciepła 
KELLER 10K i 15K – Monoblok R290, których premiera miała miejsce 
na Targach Instalacje w Poznaniu. To już absolutny hit sprzedażowy 
w Grupie SBS, dlatego warto poznać je bliżej.

Monoblok z czynnikieM 
R290 od SbS
Energia natury

Pompy ciepla Keller 10K i 15K z zasobnikiem Hydrotower Pompy ciepla Keller 10K i 15K z Hydroboxem

http://www.instalreporter.pl
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Jeśli użytkownik woli mniejsze urządzenia wspie-
rające pracę pompy ciepła, świetnym rozwiąza-
niem będzie Hydrobox. wyposażono go w:
· sterownik współpracujący z pompą ciepła, 
· grupę bezpieczeństwa, 
· naczynie przeponowe, 
· grzałkę elektryczną, 
· zawór przełączający c.o./c.w.u.,
· zawory ułatwiające napełnienie instalacji. 

KLUCZOWE STEROWANIE 

w ofercie Grupa SBS posiada także sterownik 
współpracujący z pompą ciepła. Możliwe jest ste-
rowanie urządzeniem przez aplikację w smart-
phonie. Sterownik do pompy ciepła Keller ma 
dotykowy wyświetlacz z przejrzystym interfej-
sem, dzięki czemu urządzeniem można zarzą-
dzać w prosty sposób.

Pompy ciepła Keller dostępne są w pakietach:
- pompa ciepła Keller 10K + Hydrobox
- pompa ciepła Keller 15K + Hydrobox
- pompa ciepła Keller 10K + Hydrotower
- pompa ciepła Keller 15K + Hydrotower
- pompa ciepła Keller 10K + sterownik
- pompa ciepła Keller 15K + sterownik

PomPy ciePła Keller w sKrócie:

•	 naturalny	ekologiczny	czynnik	chłodniczy	
R290 (propan)

•	 niskie	zużycie	energii,	dzięki	inwerterowej	
sprężarce

•	 płynna	regulacja	wydajności	dzięki	
regulowanej prędkość pracy wentylatora i 
pompy wody

•	 wysoka	wydajność	grzewcza	przy	niskiej	
temperaturze otoczenia

•	 kompaktowa	budowa	typu	monoblok
•	 klasa	energetyczna	A+++/A++	(	35/55°C)
•	 bardzo	niski	poziom	hałasu	59/61	dB(A)
•	 bezprzewodowe	sterowanie	urządzeniem
•	 łatwy	montaż	całej	jednostki	na	zewnątrz	

budynku (instalacja bez uprawnień F-gaz)
•	 parametry	pracy	monitorowane	w	czasie	

rzeczywistym
•	 zredukowany	czas	rozmrażania	oraz	system	

ogrzewania tacy skroplin
•	 przetwornik	przepływu	wody	z	pomiarem	

przepływu wody
•	 możliwość	modernizacji	starszych	instalacji	

dzięki współpracy z tradycyjnymi grzejnikami
•	 estetyczny	i	nowoczesny	design

Przejdź  Poznaj pompy ciepła Keller

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl 

www.grupa-sbs.pl
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Sterownik

czyste Powietrze+,  
czyli Prefinansowanie  
w Programie
w programie Czyste Powietrze zostanie zastoso-
wane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie 
bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. wła-
ściciele domów jednorodzinnych ubiegający się  
o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieple-
nie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wy-
płatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem re-
montu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” 
do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji.
Proponowana zasada prefinansowania to ko-
lejna zmiana w programie, która wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględ-
niając skomplikowane obecnie uwarunkowania 
geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosną-
ce ceny nośników energii. Teraz beneficjenci nie 
będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je 
relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację.  
– Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, 
czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczę-
ciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. 
Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, 
ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się ta-
kiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy 
kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy,  
że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną 
się remonty w polskich domach. Szacujemy, że po-
nad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać  
z programu i przejść na bardziej ekologiczne źró-
dła ogrzewania swoich domów – podkreśla Anna  
Moskwa, minister klimatu i środowiska.
Nowe rozwiązanie jest skierowane do benefi-
cjentów	2)	i	3)	części	programu	Czyste	Powietrze	 
i będzie dostępne tylko dla nowych osób skła-
dających wniosek o dofinansowanie. warun-
kiem wypłaty prefinansowania ma być przesła-
nie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej  

z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych 
prac. w ramach realizowanego przedsięwzięcia 
możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wyko-
nawcami. Mogą one zostać dostarczone na eta-
pie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca 
będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie  
w wysokości do 50% najwyższej możliwej wyso-
kości dotacji, przypadającej dla danego wykonaw-
cy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. 
Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za 
pośrednictwem generatora wniosków o dofinan-
sowanie NFOŚiGw (GwD) – z możliwością podpi-
sania wniosku elektronicznie profilem zaufanym,  
a w przypadku braku takiego podpisu, po przesła-
niu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania 
formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocz-
tą lub przekazania za pośrednictwem punktu infor-
macyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek 
o dofinansowanie (jego formularz) zostanie posze-
rzony o dodatkowe warunki związane z prefinan-
sowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć 
skorzystania z tego finansowego udogodnienia.
Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni.  
Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umo-
wy z beneficjentem będzie uruchomiona transza za-
liczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyzna-
nej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.  
Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel 
remontowanego domu jednorodzinnego złoży koń-
cowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną 
fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumen-
tował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie 
uregulowania wkładu własnego przez beneficjan-
ta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy 
terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozosta-
łych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu  
30	dni	od	daty	złożenia	dokumentu	przez	beneficjenta.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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