
 » Licznik energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie 
 » Licznik energii cieplnej, mocy urządzenia i COP dostępne w aplikacji internetowej
 » Możliwość automatycznej współpracy z dodatkowym źródłem ciepła: grzałka elektryczna, kocioł 
na pellet, kocioł gazowy lub olejowy
 » Teleserwis przez internet (serwis online)
 » Możliwość rozbudowania zabezpieczenia o UPS (dla obszarów o długich i częstych okresach braku 
zasilania elektrycznego)
 » Możliwość zastosowania urządzenia w domach jednorodzinnych, budynkach usługowych   
i użyteczności publicznej

 » Możliwość pracy w kaskadzie do 6 urządzeń
 » Nieskomplikowany montaż całej jednostki na 
zewnątrz budynku - brak konieczności prowa-
dzenia drogi gazowej do wewnątrz budynku,  
brak odwiertów.
 » Wielostopniowe zabezpieczenie przed zama-
rzaniem części wodnej na zewnątrz budynku
 » Nowoczesny i estetyczny design

 » OZE - pełne wykorzystanie surowca odnawialnego
 » Najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania CO/CWU

Układ hybrydOwy łączy dwa źródła ciepła: pompę ciepła                                      
oraz dodatkowe źródło ciepła. 

Hybrydowy system grzewczy to ekologia i ekonomia w jednym. Jest to proste rozwiązanie dla 
ogrzewania domu jednorodzinnego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Głównym źródłem ciepła jest ekologiczna pompa ciepła, która może być wspomagana grzałką 
elektryczną, kotłem olejowym, kotłem na pellet lub kolektorami słonecznymi. Zaawansowany 
algorytm sterowanie sprawia, że pompa ciepła sama decyduje, w którym momencie warto 
załączyć dodatkowe źródło energii aby ogrzewanie było najbardziej ekonomiczne. 

Dodatkowym atutem układu hybrydowego jest możliwość podłączenia paneli fotowolta-
icznych, które w pełni zaspokajają zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy 
ciepła, co sprawia, że ogrzewanie jest praktycznie darmowe. 

Zalety systemu hybrydowego: 
• w całości korzysta z odnawialnych źródeł energii
• wygoda użytkowania dzięki pełnej automatyzacji, która gwarantuje najbardziej   

ekonomiczne rozwiązanie
• gwarancja ciągłości ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez cały rok

Wraz z zaostrzającymi się przepisami budowlanymi konieczne będzie wykorzystywanie do 
ogrzewania odnawialnych źródeł energii, które obniżają zapotrzebowanie na energię 
pierwotną oraz końcową budynku.
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A7/W35 
Moc znamionowa kW 11,2 15,77 19,30

COP - 4,3 4,54 4,32
Pobór mocy elektrycznej kW 2,6 3,47 4,46

A2/W35
Moc znamionowa kW 10,2 14,06 17,72

COP - 4,1 4,08 4,05
Pobór mocy elektrycznej kW 2,5 3,45 4,37

Czynnik chłodniczy / napełnienie kg R290/1,6 R290/2,1 R290/2,4
Maksymalna temperatura grzania °C 65 65 65
Hałas dB(A) 53 55 57
Odszranianie Odwrócenie obiegu Odwrócenie obiegu Odwrócenie obiegu
Waga kg 170 200 220

Wymiary
Wysokość mm 1160 1160 1175
Głębokość mm 605 605 605
Długość mm 1635 1635 1635

Średnica przyłącza  obiegu grzewczego G(IG) 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Zakres regulacji temperatury ciepłej wody °C od +20 do +65 od +20 do +65 od +20 do +65
Maksymalna temp. zasilania °C 65 65 65
Graniczne temp. powietrza dla pracy pompy ciepła °C od -25 do +40 od -25 do +40 od -25 do +40
Maksymalny ciśnienie robocze obiegu grzewczego bar 3 3 3
Maksymalny przepływ objętościowy powietrza m3/h 6300 6300 6300

W związku z ciągłą modernizacją firma KOŁTON zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. 
Treści zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wielkości oraz wyposażenia pompy ciepła. Szkice, zdjęcia i przekroje odzwierciedlają wygląd pompy ciepła.

PomPa ciePla Powietrze/woda



 » Sprężarka Copeland dostosowana do pracy z czynnikiem chłodniczym propan R290
 » wysokie COP nawet powyżej 5.0 ze względu na dobre właściwości fizyko-chemiczne czynnika 
roboczego
 » Niższe ciśnienie tłoczenia powoduje mniejsze zużycie energii, niższy hałas oraz dłuższą 
trwałość sprężarki
 » temperatura zasilania - ponad 65 °C 
 » Praca pompy do -28°C
 » Funkcja pracy pompy w okresie letnim jako klimatyzacja
 » Parownik o powiększonej powierzchni wymiany ciepła, zaprojektowany specjalnie do wa-
runków klimatycznych Europy Środkowej, o szerszym rozstawie lamel, minimalizujący częstotli-
wość odszraniana
 » elektroniczny zawór rozprężny utrzymujący maksymalną wydajność pompy w zmiennych 
warunkach temperaturowych

 » Odzysk ciepła z nagrzanego parownika po rozmrażaniu- niższe średnioroczne zużycie 
energii
 » Power-booster – ekonomizer wzmacniający COP pompy w niskich temperaturach zewnętrznych 
 » Soft-Start – system łagodnego rozruchu zmniejszający prąd rozruchowy przedłużający trwałość 
sprężarki
 » Automatyka z europejskich komponentów
 » Sterownik produkcji firmy TECH_ z intuicyjnym menu, z możliwością sterowania przez Internet 
lub za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym
 » Specjalna izolacja akustyczna komory agregatu, podwójne zawieszenie sprężarki, oraz cichy 
wentylator z płynną regulacja obrotów i łopatkami w kształcie „sowich piór” minimalizują hałas
 » tryb nocny umożliwiający dodatkowe wyciszenie pompy 
 » Wymiennik ciepła z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
 » Pompa obiegowa PWM z płynną regulacją wydajności
 » Wbudowany czujnik kolejności i zaniku faz prądu elektrycznego

Pompa Ciepła   opracowana wspólnie z naukowcami z aGh w krakowie to 
urządzenie zaprojektowane i zoptymalizowane do pracy w polskim klimacie. 

Budowa pompy wyróżnia się szczególnie konstrukcją opartą o sprężarkę Copeland Scroll na 
r290 dedykowaną typowo do pomp ciepła oraz dużym parownikiem, który zapewnia maksymalną 
wymianę ciepła pomiędzy powietrzem zewnętrznym, a czynnikiem roboczym.

Propan r290 zastosowany w Pompie  to czynnik przyszłości, który wykazuje 
najlepsze właściwości termodynamiczne spośród dotąd stosowanych (w porównaniu np. czynnika 
R410). Dzięki temu czynnikowi, pompa ta nie wymaga rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów 
Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) i nie wymaga od instalatora uprawnień 
F-gazowych. 

Dodatkowe zastosowanie w pompie wymiennika regeneracyjnego Power- Booster, elektrycznego 
zaworu rozprężnego, oraz autorskich algorytmów w sterowniku, pozwoliło uzyskać bardzo dobre 
parametry pracy, szczególnie w ujemnych temperaturach powietrza. 

Konstrukcja pompy i filozofia sterowania ma na celu maksymalne wykorzystanie pompy ciepła 
do ogrzewania przy minimalnym wykorzystaniu dodatkowego źródła, np. grzałek elektrycznych. 
wskaźniki COP, przy temperaturach zewnętrznych -7°C do -25°C wyższe nawet o 20- 40% 
w porównaniu do innych produktów tego typu.

Sprawdzona w górskich warunkach

Pompa do ustawienia na zewnątrz pozwala 
zaoszczędzić miejsce w kotłowni

Zalety pompy ciepła

Przekłada się to bezpośrednio na zużycie energii, bo jak wiadomo pompa ciepła musi więcej godzin 
pracować w ciągu dobowym w przypadku gdy temperatury spadają poniżej zera, gdyż szybciej zachodzi 
wychłodzenie budynku.

wszystko to wyróżnia Pompę  na tle konkurencji. 

Pompa ciepła powietrze/woda  typu monoblok (pompa do ustawienia na zewnątrz 
pozwala zaoszczędzić miejsce w kotłowni) to nowoczesne, przyjazne środowisku, oraz ekonomiczne 
urządzenie, zbudowane z najlepszych podzespołów światowych liderów gwarantujących wieloletnie 
bezawaryjne działanie, najlepsze parametry pracy, oraz bezpieczeństwo. Pompa ciepła wyposażona jest 
w sterowanie z innowacyjnym, dedykowanym algorytmem, który kontroluje zaszronienie parownika i za-
łącza odmrażanie tylko, gdy jest to konieczne. Minimalizuje to ilość odmrożeń parownika w ciągu sezonu, 
przez co bezpośrednio wpływa to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Tryb odszronienia realizowany jest w sposób płynny bez wyłączenia sprężarki. Niesie to za sobą 
kolejne zalety: zwiększa współczynnik COP, efektywność urządzenia, oraz zwiększa żywotność sprężarki 
w związku z brakiem niepotrzebnych rozruchów.


