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ENERGIE ODNAWIALNE

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania wody
połączona z niskimi kosztami eksploatacji.
KOMFORT
•
•
•
•
•

Gama modeli 200 i 270 litrów
Bardzo wysoki współczynnik efektywności COP > 3 (temp. zewn. +7°C)
Intuicyjny system sterowania z wyświetlaczem LCD
Zintegrowany elektryczny element grzewczy o mocy 1800 W
Bardzo cicha praca

TECHNOLOGIA
•	Urządzenie typu SPLIT o wysokiej wydajności i niskim poziomie hałasu (±40 dB)
•	Sprężarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie
•	Dynamiczna ochrona antykorozyjna zbiornika składająca się z anody tytanowej
oraz magnezowej zwanej systemem ACI Hybrid
•	Ceramiczny element grzewczy umieszczony w suchej obudowie
•	Wysokiej jakości izolacja termiczna 0% CFC

STEROWANIE
• Możliwość współpracy z systemem COZYTOUCH
•	5 trybów zarządzania:
- AUTO – priorytet pracy w trybie pompy ciepła z opcją wykorzystania grzałki
elektrycznej w celu osiągnięcia optymalnego komfortu
- MANUAL – ręczny wybór parametrów pracy urządzenia zgodnie z zapotrzebowaniem
- ECO – praca wyłącznie w trybie pompy ciepła dla uzyskania maksymalnych
szczędności
- ABSENCE – oszczędzasz pieniądze w okresach swej nieobecności
- BOOST – pompa ciepła oraz grzałka elektryczna pracują w tym samym czasie
• Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®.
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PROSTOTA I WY DAJ NO ŚĆ
OGRZEWACZ WODY

rurka poboru
ciepłej wody

emalia
ceramiczna

•	Szybki czas nagrzewania dzięki nowatorskiej
technologii wymiennika spiralnego
•	Wysoka sprawność zgodna z normą EN 14511
wymiennik
•	Dynamiczna ochrona antykorozyjna zbiornika –
ciepła
opatentowany system ACI Hybrid
na zewnątrz
•	Wnętrze zbiornika pokryte emalią ceramiczną
zbiornika
•	Ceramiczny element grzewczy
•	Regulacja temperatury wody w zakresie
50-55ºC
dynamiczna ochrona
•	Bardzo niski poziom hałasu
antykorozyjna ACI Hybride*
•	Zasilanie 1-fazowe
•	Maksymalna długość połączenia z jednostką
zewnętrzną <20 m

izolacja
termiczna
z pianki
poliuretanowej

panel
sterowania
deflektor wlotu
zimnej wody

grzałka ceramiczna
w suchej obudowie

MODUŁ ZEWNĘTRZNY
•	Sprężarka typu SCROLL
o wysokim stopniu efektywności
oraz niskim poziomie hałasu
•	Zakres temperatur roboczych
-15°C + 37°C
•	Wysokowydajny wymiennik ciepła
•	Ekologiczny czynnik roboczy
R410A
•	Automatyczny system
odszraniania
•	Jednostka zewnętrzna wstępnie
napełniona czynnikiem z ilością
potrzebną do zapewnienia
poziomu wymaganej wydajności

obudowa
zewnętrzna

śmigło
wentylatora

panel
sterowania
silnik
wentylatora

zawór
rozprężny

parownik

reduktor
ciśnienia

zbiornik
retencyjny

zawory
hydrauliczne
butla płynu
chłodniczego

sprężarka

Cozytouch umożliwia zdalne zarządzanie pracą urządzeń
przy użyciu aplikacji mobilnej
Mam możliwość
wyboru opcji
komfortu termicznego
gdziekolwiek jestem
i kiedykolwiek chcę.
Z łatwością zarządzam
opcjami ogrzewania
w czasie mojej
nieobecności.
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Mogę wyświetlić
zużycie energii
i kwotę
zaoszczędzoną
na ogrzewaniu.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
OGRZEWACZ WODY
model
(L)

moc
całkowita
(W)

moc
grzałki
(W)

wymiary
SxWxG
(mm)

waga
(kg)

COP

realny czas
nagrzewania
(h)**

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencja

200
270

2900

1800

588 x 1 267 x 603

55

3,09

2,57

4 000

4 920

232 515

2900

1 800

588 x 1 600 x 652

66

3,24

4,27

4 500

5 535

232 514

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
moc
maksymalna
(W)

napięcie(1)
(V)

wymiary
SxWxG
(mm)

waga
(kg)

rodzaj gazu
chłodniczego

moc
akustyczna(2)

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencja

1 100

1800

535 x 743 x 293

26

R410A

58 dB

3 000

3 690

232 398

(1) Tylko połączenie jednofazowe.
(2) Wydajność wody o temp. 40°C w samym trybie termodynamicznym w czasie 8 h zgodnie ze standardem systemu PROMOTELEC.
(3) Moc akustyczna przetestowana w pomieszczeniu, zgodnie z ISO3744, podgrzewacz wody w płaszczu zgodnie z zaleceniami UE
dla norm ErP.
AUTORYZOWANY

SERWIS

GWARANCJA

5LAT

OSZCZĘDŹ

80
%
ENERGII*

AKCESORIA

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencja

PODKŁADKA ANTYWIBRACYJNA (4 SZT.)
•	Umożliwia montaż modułu zewnętrznego
na specjalnych podkładkach tłumiących
drgania urządzenia

210

258

523 574

STELAŻ MONTAŻOWY PODŁOGOWY (2 SZT.)
•	Umożliwia montaż modułu zewnętrznego
na specjalnych szynach wykonanych z PVC

190

234

809 532

STELAŻ MONTAŻOWY NAŚCIENNY
•	Umożliwia montaż modułu zewnętrznego
na elewacji budynku

260

320

875 033

TACA OCIEKOWA
•	Umożliwia odbiór kondensatu
z jednostki zewnętrznej

610

751

074 008

CENTRALKA COZYTOUCH
•	Umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem
oraz jego funkcjami za pomocą aplikacji
mobilnej

557

685

001 231

STOJAK (DOT. MODELU 200L)
•	Umożliwia dodatkowe zabezpieczenie oraz
gwarantuje stabilną pozycję modelu wiszącego

200

246

009 231
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