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Zastosowanie technologii inwerterowej zapew-
nia wysoką wydajność i niskie koszty użytkowa-
nia. Duży zakres modulacji pozwala w większym 
stopniu dopasować parametry działania pompy 
do konkretnych potrzeb użytkownika. Niezwykle 
cichą pracę gwarantuje dopracowanie licznych 
detali technologicznych, takich jak wolno obra-
cający się wentylator, którego łopatki zostały za-
projektowane na wzór skrzydeł sowy, czy dźwię-
koszczelna obudowa z EPP. wszystko to sprawia, 
że pompa ciepła CHA Monoblock emituje dźwięk 

na poziomie < 35 dB(A) (emisja dźwięku w trybie 
nocnym w odległości 3 m od urządzenia), co czy-
ni ją cichszą od deszczu.
Zastosowany czynnik chłodniczy R290 (propan) 
jest przyjazny dla środowiska i nie szkodzi war-
stwie ozonowej. Umożliwia on także uzyskanie 
wysokiej temperatury zasilania, dochodzącej do 
70oC. Taka temperatura zapewnia ochronę przed 
Legionellą bez użycia dodatkowego źródła ciepła.
w skład centrali grzewczej CHC-Monoblock wcho-
dzi ponadto:

Dlaczego powietrzne pompy ciepła?

Pompy ciepła typu powietrze-woda są najczę-
ściej stosowanymi pompami ciepła.
Są one niedrogie w zakupie i montażu oraz do-
stępne w najróżniejszych wersjach: np. jako kom-
paktowe i atrakcyjne wizualnie, wysokiej jakości 
urządzenie monoblokowe, jako szczególnie nie-
droga pompa ciepła typu split lub jako urządze-
nie do instalacji wewnętrznej przy szczególnie 
trudnych warunkach budowlanych.

cHc w wersji monoblok

Głównym elementem centrali jest monobloko-
wa pompa ciepła powietrze/woda CHA. Cicha, 
wydajna, solidna, przyjazna dla środowiska i nie-
zwykle trwała pompa ciepła o eleganckim wyglą-
dzie. Przy okazji: dzięki wysokim temperaturom 
zasilania (do 70°C tylko w trybie pompy ciepła), 
monoblock CHA nadaje się również do budyn-
ków modernizowanych. Pompa ciepła CHA ofe-
rowana jest w dwóch wersjach mocy 7 i 10 kw. 

Marka wolf znana jest nie tylko z najwyższej klasy urządzeń 
pracujących latami, ale i z kompleksowych rozwiązań 
grzewczych opracowanych z myślą zarówno o użytkowniku, jak 
i instalatorze. Takim właśnie produktem jest centrala grzewcza 
CHC – rozwiązanie grzewcze zawierajace pompę ciepła w dwóch 
wariantach monoblokowym (CHA) lub splitowym (BwL-1S), 
zasobnik ciepłej wody użytkowej, bufor, przeponowe naczynie 
wzbiorcze i niezbędny system sterowania układem. 
Tak skompletowany układ to dla użytkownika nie 
tylko gwarancja najwyższego komfortu cieplnego, 
czy współdziałania komponentów pochodzących 
od jednego producenta, ale też dla instalatora duże 
ułatwienie w doborze i montażu.  
Dodatkowo różnorodność wariantów i mocy cieplnych 
czyni te rozwiązania możliwymi do zastosowania 
praktycznie w każdym obiekcie.

CHC – kompletne Centrale grzewCze marki wolF 
Pompa ciepła z zasobnikiem c.w.u., buforem i sterowaniem 
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cHc w wersji split

Drugim typem oferowanych przez wOLF centrali 
grzewczych są modele CHC-Split wykorzystują-
ce splitową powietrzną pompę BwL-1S. 
BwL-1S jest wysokiej jakości, ekonomicznym 
urządzeniem, które w standardzie oferuje dwie 
funkcje: zimą stale ogrzewa, a latem delikatnie 
chłodzi dzięki współpracy z ogrzewaniem płasz-
czyznowym (ściennym lub podłogowym). wyso-
ka wydajność z wartością COP do 3,8 (EN 14511). 
Jest to dobry stosunek zużytej energii (elektrycz-
nej) do dostarczonego ciepła.
w tym pakiecie oferowane są pompy o mocy 5, 
7, 10, 14 i 16 kw. 
Tak jak w przypadku CHC-Monoblock, tutaj również  

w skład zestawu wchodzi zasobnik ciepłej wody 
(pojemność 200 lub 300 litrów), opcjonalny bufor  
o pojemności 35 lub 50 litrów oraz naczynie wzbior-
cze o pojemności 24 litrów wraz z modułem ob-
sługowym BM-2. w CHC-Split także dostarczamy 
pełny modułowy pakiet grzewczy gotowy do bły-
skawicznej instalacji. Dodatkowo złącza wtykowe 
sprawiają, że instalacja jest łatwa i bezproblemowa.

w przypadku splitowych pomp ciepła zaletami są:
• niższe koszty urządzenia,
• mniejsze straty przy przesyle ciepła wynikające 
z faktu, że w przypadku splitowych pomp część 
układu znajduje się w budynku,
• nieznacznie mniejsze rozmiary jednostki ze-
wnętrznej.

• zasobnik ciepłej wody w wielkości 180 lub 280 
litrów, 
• opcjonalnie bufor o pojemności 35 lub 50 litrów,
• standardowo dodawane do każdego urządze-
nia – naczynie wzbiorczego o pojemności 24 li-
trów i moduł obsługowego BM-2. 
CHC-Monoblock jest to więc kompletny i bezob-
sługowy pakiet dedykowany dla domów jednoro-
dzinnych. Modułowa oraz wstępnie zmontowana 
konstrukcja znacznie usprawnia i przyspiesza czas 
instalacji systemu. Dodatkowo fakt, że wszystkie 
elementy pochodzą od jednego producenta oraz 
są częścią wcześniej przygotowanego układu, 
znacznie minimalizuje szanse popełnienia ja-
kiegokolwiek błędu przez instalatora. Skoordy-
nowany i przemyślany system zapewnia także 
większą wydajność i niezawodność.
Do największych zalet monoblokowych pomp 
ciepła należą:
- fakt, że monoblokowe pompy są montowane 
w całości w fabryce, a następnie dokładnie te-
stowane pod względem szczelności oraz spaso-
wania wszystkich elementów sprawia, że w ich 
przypadku znacznie rzadziej dochodzi do rozsz-
czelnień i błędów w instalacji,
- oszczędność miejsca w domu ze względu na to, że 
większość układu umieszczona jest na zewnątrz,
- niższy wskaźnik GwP (potencjał tworzenia efek-
tu cieplarnianego) niż w przypadku splitowych 
pomp ze względu na niewielki zamknięty w urzą-
dzeniu układ i wyższą szczelność instalacji, a więc 
mniejszą ilość czynnika wymaganą do pracy,
- brak potrzeby posiadania uprawnień F-gazo-
wych przy instalacji urządzenia,
- szybki i stosunkowo łatwy montaż oraz brak po-
trzeby posiadania narzędzi (takich jak np. pom-
pa próżniowa, manometry), niezbędnych w przy-
padku splitowych pomp, 
- brak potrzeby rejestracji urządzenia w Central-
nym Rejestrze Operatorów.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
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SyStem wSparcia wOLF i 5-Letnia gwarancja,  
czyLi dOdatkOwe argumenty w rOzmOwie z inweStOrem 

Możliwość uzyskania dofinansowania do pomp ciepła: 
https://polska.wolf.eu/programy-wsparcia.
Gwarancja wolf oferuje cały szereg korzyści. Części zużywające się są regularnie 
wymieniane, aby system grzewczy działał bezpiecznie, a użytkownicy czuli się komfortowo, 
szczególnie zimą. Naprawy są bezpłatne, a części zamienne są zawsze dostępne od ręki.
A co najlepsze, regularna konserwacja systemu grzewczego pozwala zaoszczędzić do 10% 
kosztów energii i znacznie wydłużyć żywotność urządzeń.
Użytkownik może cieszyć się 5-letnią gwarancją w trzech prostych krokach:
1. Kupić kompletny pakiet urządzeń grzewczych produkcji wOLF (pompa ciepła,  
zasobnik c.w.u., automatyka, przyłącza);
2. Zlecić pierwsze, bezpłatne uruchomienie autoryzowanemu Serwisowi wOLF;
3. Z Autoryzowanym Serwisem wOLF wykonać coroczny, obowiązkowy przegląd 
konserwacyjny w okresie trwania gwarancji.

Centrala grzewcza CHC-Monoblock – przykładowy zestaw

Centrala grzewcza CHC-Split – przykładowy zestaw
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