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Co to jest i jak działa hybrydowa 
pompa Ciepła?

Pompa ciepła powietrze-woda to urządzenie, 
które pozwala wykorzystać energię zawartą  
w powietrzu zewnętrznym m.in. do podgrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i centralnego 
ogrzewania (c.o.). Pobrana energia transporto-
wana jest przy użyciu płynnego czynnika, a na-
stępnie zostaje przekazana wodzie, która zgro-
madzona jest w zbiorniku.
Pompa ciepła może działać w połączeniu z ko-
tłem kondensacyjnym zasilanym za pomocą 

konwencjonalnego paliwa-gazu. Połączenie tych 
dwóch technologii zapewnia skuteczne ogrzewa-
nie w każdych warunkach pogodowych, przez 
cały sezon grzewczy, a jeśli współpracuje z kli-
makonwektorami ochłodzi również budynek la-
tem. Zarządzający urządzeniami sterownik pom-
py automatycznie wybiera to źródło energii, które  
w danej chwili jest bardziej efektywne. Inteligent-
ne przełączanie w hybrydzie między pompą cie-
pła i kotłem kondensacyjnym gwarantuje opty-
malizację kosztów ogrzewania. 
Hybrydowe pompy ciepła to rozwiązanie, które 
jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Energia  

Szukając taniego i ekologicznego źródła ciepła do ogrzewania domu, warto 
zwrócić uwagę inwestora na hybrydową pompę ciepła. Dlaczego warto? 
Jakie korzyści mogą płynąć z wykorzystania hybrydowej pompy ciepła?  
Co warto wiedzieć o hybrydowej pompie ciepła? To na pewno warto 
wiedzieć. Problemy z dostępnością węgla i rosnące ceny innych paliw 
sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne 
źródła energii. Ich pokłady są niewyczerpane – w przeciwieństwie do 
konwencjonalnych źródeł energii. Jednym z ekologicznych i jednocześnie 
ekonomicznych rozwiązań jest użycie energii cieplnej powietrza. 

PomPa ciePła i kocioł kondensacyjny  
– idealne Połączenie dla domu modernizowanego

Magis COMBO V2
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w razie potrzeby sterownik uruchamia gazowy 
kocioł kondensacyjny, który stanowi dopełnie-
nie pompy ciepła. warto zwrócić uwagę, że jed-
nostka zewnętrzna w żaden sposób nie wpływa 
negatywnie na komfort życia zarówno domowni-
ków, jak i sąsiadów, gdyż jednostka zewnętrzna 
pracuje bardzo cicho. Magis COMBO V2 występu-
ją w modelach o mocy od 4 do 16 kw z konden-
sacyjnym kotłem gazowym o mocy 28 lub 32 kw 
(dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny z możliwością 
podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.).
Funkcje Magis COMBO V2:
· ogrzewanie,
· podgrzewanie ciepłej wody,
· chłodzenie.
Instalacja ogrzewania hybrydowego oznacza 
nie tylko większą wydajność i efektywność, lecz 
także ekonomiczność. Przyczynia się do mniej-
szej emisji spalin, co korzystnie wpływa na ja-
kość powietrza.
w przypadku hybrydowych pomp ciepła od 
Immergas każdy otrzymuje bezpłatną, 5-letnią  

gwarancję producenta po rejestracji urządzenia 
na platformie klienta. wymagane są wyłącznie 
coroczne, płatne przeglądy. 
w ofercie Immergas znaleźć można jeszcze je-
den model hybrydy. Mianowicie to Victrix Hy-
brid, czyli kocioł z pompą ciepła typu mono-
blok. Victrix Hybrid to połączenie pompy ciepła 
o mocy 4 kw z kotłem gazowym o mocy 24 kw. 
Choć tu także występują dwie jednostki, to róż-
nią się one budową od Magis COMBO V2. we-
wnątrz budynku zamontowany jest kocioł ga-
zowy, w przeciwieństwie do Magis COMBO V2 
nie jest wyposażony w elementy pompy cie-
pła. Jednostka zewnętrzna to monoblok z her-
metycznie zamkniętym układem chłodniczym 
oraz elementami układu hydraulicznego. Dzię-
ki temu instalacja Victrix Hybrid nie wymaga 
uprawnień i certyfikatów F-gaz. Pompy Victrix 
Hybrid objęte są 5-letnią gwarancją producen-
ta. Należy jedynie zarejestrować urządzenie  
w portalu klienta na stronie www.immergas.pl 
i wykonywać coroczne, płatne przeglądy.

cieplna powietrza zaliczana jest do odnawialnych 
źródeł energii, a jej pobieranie i przetwarzanie nie 
generuje zanieczyszczeń. Z tego powodu część kosz-
tów związanych z zakupem i montażem urządze-
nia może być pokryta ze środków przyznawanych 
w ramach programu Czyste Powietrze. Dofinanso-
wanie może pokryć nawet 90% kosztów inwestycji. 

immergas – niezawodne pompy Ciepła 
z kotłami kondensaCyjnymi

Szukasz sprawdzonego dostawy pomp hybry-
dowych? Immergas oferuje urządzenia, które za-
pewniają tanie i skuteczne ogrzewanie. Hybry-
dowa pompa ciepła Magis COMBO V2 składa się  
z kondensacyjnego kotła gazowego i pompy 
ciepła typu split. Zewnętrzna jednostka, któ-
ra zamontowana jest poza budynkiem, pobiera 
energię z powietrza i przekazuje ją do jednost-
ki wewnętrznej, która odpowiada za podgrze-
wanie wody. Hybrydowe pompy ciepła Immer-
gas mogą pracować w sezonie zimowym, przy 
niskiej temperaturze powietrza (nawet do -25°C).  

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
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Dwa źróDła ciepła – większe bezpieczeństwo

Kiedy mamy do czynienia z nowym domem, sprawa jest dość prosta. Taki dom jest dobrze 
ocieplony, a straty ciepła są niewielkie. Efektywność pracy pompy ciepła jest wysoka i do-
brze dobrana pompa z łatwością pokryje całe zapotrzebowanie na ciepło, nie tracąc przy 
tym ekonomiki w rachunkach.
Problem większy jest podczas termomodernizacji. Jeśli w budynku dostępne jest przyłącze 
gazowe, wybór pompy ciepła z kotłem gazowym powinien zostać rzetelnie rozważony. Hybry-
dowe pompy ciepła Immergas pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania. Pompa ciepła bę-
dzie pracować do określonej przez nas temperatury zewnętrznej, a dzięki automatyce urzą-
dzenie włączy kocioł, kiedy jego praca będzie bardziej ekonomiczna.

Victrix Hybrid
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