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Nowa generacja komfortu
Innowacyjny system niskotemperaturowego 
ogrzewania, chłodzenia i stabilizacji, do stosowania 
w każdej przegrodzie (sufity, ściany, podłoga).

Polskie pompy ciepła - światowa jakość
powietrze-woda w klasie A++ bez grzałek 

oraz jednostki wewnętrznego zastosowania

INNOVATION

POLSKA INNOWACJA

Termodynamiczne grzejniki podtynkowe
z wykorzystaniem przemiany fazowej

Nowa generacja ogrzewania ściennego



FERIS sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych produktów w branży instalacyjnej, 
tworzących wielofunkcyjny system grzewczo-chłodzący. 
Nasze rozwiązania gwarantują komfort, oszczędności oraz wygodę użytkowania 
systemu c.o./chłodzenia/wentylacji. 

W skład produktów FERIS wchodzą:
- pompy ciepła 
- maty kapilarne
- grzewczo-chłodzące płyty gips-karton 
- termodynamiczne grzejniki podtynkowe
- rekuperatory 
- zbiorniki do pomp ciepła 

Pompy ciepła FERIS to nowej generacji urządzenia zaprojektowane pod kontem 
Polskich warunków atmosferycznych. Jednostki wyposażone w duże, autorskie 
parowniki oraz funkcję szybkiego odszraniania IFROST z wydłużeniem czasu 
pomiędzy cyklami. 

Maty kapilarne to nowoczesny system grzewczo-chłodzący zasilany niską 
temperaturą czynnika, stosowany w: sufitach, ścianach oraz podłodze. W połączeniu 
z pompą ciepła system utrzymuje komfort przez 12 miesięcy w roku. 
 
Termodynamiczne grzejniki podtynkowe to innowacyjne ogrzewanie ścienne z 
wykorzystaniem przemiany fazowej jako nośnika energii. Dynamika układu fazowego 
oraz dedykowany stop miedzi gwarantują odpowiednie parametry pracy oraz 
niezawodne funkcjonowanie przez długie lata. 

Produkowane przez nas rozwiązania są dokładnie sprawdzane oraz testowane 
zarówno w jednostkach badawczych Polskich Politechnik jak również bezpośrednio 
na żywych organizmach - inwestycjach budowlanych. 

W dobie rozwoju ery elektryczności i tym samej dobrej energii nasze produkty 
znajdują zastosowanie w połączeniu z systemami fotowoltaiki - dzięki czemu 
inwestorzy zyskują nowoczesny, energooszczędny, system ogrzewania i chłodzenia 
pomieszczeń z możliwością zbilansowania zużycia energii elektrycznej w kierunku 
uzyskania możliwości domu zero energetycznych.  



Pompy FERIS to konstrukcja niezawodnych 
urządzeń, dzięki autorskim rozwiązaniom oraz 
najlepszym podzespołom rynkowym, pompy ciepła, 
które będą pracować niezawodnie przez lata.  

Wysoka jakość urządzeń

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
wszystkich elementów na terenie całego kraju z 
dostępem do części serwisowych. 

Serwis i wsparcie techniczne

Jednostki FERIS wyposażone są w pełno-serwisowy 
pakietu sterowania, regulatorów z szybkim 
dostępem do części serwisowych. Zdalny system 
diagnostyki iFERIS zapewnia monitoring on-line 
pomp ciepła.

Pełno serwisowe sterowanie 

Pompy ciepła FERIS posiadają 5 letnią gwarancję, 
obejmującą wszystkie modele urządzeń. Urządzenia 
zostały zaprojektowane do pracy przez 12 miesięcy w 
roku dla każdej inwestycji nowej i modernizowanej. 

Gwarancja

Urządzenia zaprojektowana dla Polskich 
warunków atmosferycznych

www.feris.tech

Polski produkt
na miarę Europejskiej jakości



Modele powietrznych jednostek pomp ciepła

Powietrzne pompy ciepła FPM/FPS/FPMEVI o 
mocach 8 do 20 kW (duże parowniki) w 
wersjach monoblok, monoblok EVI, split.  
System szybkiego odszraniania IFROST i IFERIS 
w standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy. 
Obudowy w dowolnym kolorze RAL.  
Powietrzne jednostki FPME z mniejszym 
parownikiem i mniejszej obudowie o mocach 8 
do 12 kW.

Powietrzne pompy ciepła FPMI Inwerter o 
modulowanej mocy 5 do 16 kW wykonywana 
na dużym parowniku. System szybkiego 
odszraniania IFROST oraz sterowanie IFERIS w 
standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy. 
Obudowy lakierowane w dowolnym kolorze z 
palety RAL. Możliwość łączenia w kaskady.
   

Powietrzne pompy ciepła FPMW użytku 
wewnętrznego o mocach 4.6 do 6.2 kW. System 
szybkiego odszraniania IFROST oraz sterowanie 
IFERIS w standardzie. Opcjonalnie moduł 
chłodniczy. Opcjonalnie obudowa w dowolnym 
kolorze RAL.  

Powietrzne pompy ciepła FPM/FPMEVI o 
mocach 25 do 32 kW (duże parowniki) w 
wersjach monoblok, monoblok EVI. System 
szybkiego odszraniania IFROST i system IFERIS 
w standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy. 
Obudowy w dowolnym kolorze RAL.  
Możliwość łączenia w kaskady.
   

Powietrzne pompy ciepła dużych mocy 
FPM/FPMEVI, dwu-kompresorowe o mocach 40 
do 60 kW (duże parowniki) w wersjach 
monoblok, monoblok EVI. System szybkiego 
odszraniania IFROST i system sterowania IFERIS 
w standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy. 
Obudowy lakierowane w dowolnym kolorze 
RAL. Możliwość łączenia w kaskady.
   



Odpowiednie dopasowanie elementów składowych oraz autorskie konstrukcje urządzenia sprawiają, że jeżeli 
temperatura spadnie do -20 C pompa ciepła zapewnia efektywną pracę bez użycia grzałki elektrycznej osiągając 
współczynnik COP 2.0. Urządzenie może być wspomagane pracą grzałki np. w buforach przy niskich 
parametrach temperatur zewnętrznych  - zależy to od preferencji użytkownika (sterowanie posiada wbudowaną 
taką funkcję). 
W przypadku pomp importowanych, niedostosowanych do Polskich warunków atmosferycznych, do wyłączenia 
urządzenia może dojść już przy spadku temperatury zewnętrznej nawet przy - 7 C i przełączenie się pompy w tryb 
wspomagania elektrycznego w celu produkcji energii cieplnej. 

W skład elementów urządzenia wchodzą światowej klasy, sprawdzone 
komponenty renomowanych firm, dlatego zapewniamy dostęp do części 
serwisowych nawet za kilkanaście lat. W urządzeniach FERIS montowane są 
zaawansowane technologicznie sprężarki typu scroll copeland, które 
gwarantują najwyższe osiągi i współczynniki COP/SCOP. Są to najbardziej 
żywotne kompresory, których bezawaryjną pracę szacuje się na 300.000 
godzin efektywnej pracy. Urządzenia powstają w Polsce, zaprojektowane do 
pracy 24h przez 365 dni w roku. 
Wiosną i jesienią powietrzne pompy ciepła FERIS sprawdza się lepiej niż 

pompy ziemia-woda, ponieważ temperatura gruntu jest wtedy niższa od 

temperatury powietrza. W naszym kraju zmienia się klimat i jednocześnie 

wydłuża sezon grzewczy - dlatego w okresach przejściowych powietrzne 

pompy ciepła funkcjonują korzystniej przy niskich kosztach eksploatacji. 

Jakość i przewaga pomp ciepła FERIS?

Autorska konstrukcja 

Dlaczego
warto wybrać  
pompę ciepła
FERIS?

Urządzenie przebadane według najnowszej normy 2017 Eco Label wraz z cyklami odmrożeń

SCOP 3.77 - 3.82, COP do 4.62 dla 25 C zasilania COP 5.0*, przy -20 C COP 1.9-2.0 °

Pompy w klasie A++/A+++*, pracują do -20 C temperatury zewnętrznej bez grzałek elektrycznych 

Sprężarki scroll COPELAND

Wentylatory Ziehl Abegg z silnikiem komutowanym elektrycznie

Zawór rozprężny Alco (Emerson), zawory trójdrogowe Sanhua

Wymienniki SWEP  

Inteligentny system szybkiego odszraniania parowników IFROST

Autorska konstrukcja parowników o powierzchni 48m2 - 160m2 wymiany powietrza, 
co pozwala na pracę poprzez 85 min bez rozmrażania. Nie schładzamy instalacji czy bufora. 

Obudowy wykonane z blachy antykorozyjnej z możliwością lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL

Wbudowany system obsługujący dwa zawory mieszające



Powietrzna pompa ciepła 
zastosowania wewnętrznego

Przeznaczona dla małych domów,
budownictwa energooszczędnego,

mieszkaniowego oraz rynku deweloperskiego.
Alternatywa dla instalacji gazowych!

Innowacyjny produkt dla domów 
energooszczędnych
Mała pompa powietrze-woda jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie rynku domów mało kubaturowych,
nowoczesnego budownictwa szkieletowego,
prefabrykowanego, małych domków letniskowych
oraz rynku mieszkaniowego.

Urządzenie jako energooszczędne, elektryczne 
źródło ciepła eliminuje dotychczasowe problemy
inwestorów związane z brakiem gazu, brakiem
miejsca na typową kotłownię, niechęcią do użytkowania
typowych kotłów stałopalnych, lub nieefektywnych i 
drogich w eksploatacji kotłów elektrycznych.

Brak kominów, brak przyłączy gazowych, pozwoleń,
wewnętrznych instalacji oraz wysoka sprawność urządzenia
4.32 COP sprawia, że pompa ciepła FERIS stanowi idealną 
odpowiedź na nowoczesne, bezobsługowe źródło ciepła 
dla mniejszych obiektów budowlanych. 



Energooszczędne źródło ciepła
dla mniejszych inwestycji COP 4.32

Mała pompa ciepła
do instalacji wewnątrz budynków

Alternatywa dla kotłów gazowych!
Brak przyłączy, pozwoleń, instalacji!

Możliwość stosowania w mieszkaniach! 

Brak kominów!
Brak instalacji gazowej!
Energia cieplna z powietrza!
COP 4.32
Pobór energii 1.1 model 4.2 kW
Pobór energii 1.5 model 6.2 kW

Nowy model urządzeń przeznaczony do 

instalacji wewnątrz budynku. Jednostkę można 

podłączać bezpośrednio do instalacji c.o., 

współpracuje również z buforem

Kanały powietrzne wyprowadzane są na 

zewnątrz poprzez otwory w ścianach. Pompę 

ciepła podłączamy opcjonalnie również do 

zbiornika FERIS, który stanowi bufor c.o.  oraz 

zasobnik c.w.u. z wężownicą dla pompy ciepła.

Urządzenie stanowi kompaktową pompę 

ciepła małych gabarytów, przystosowaną do 

instalacji wewnątrz budynków w dowolnym, 

dostępnym miejscu. 

Jednostka zaprojektowana do pracy w małych 

domach, segmentach, mieszkaniach i 

kamienicach, jak również jest to produkt dla 

rynku deweloperskiego. 

Jednostka przeznaczona dla mniejszych 
obiektów, małych domów oraz mieszkań. 



Wewnętrzna pompa ciepła 4.8-6.2 kW 
Alternatywa dla rynku deweloperskiego

hea�ng&cooling

Pompa ciepła powietrze/woda potrafi wykorzystać powietrze zewnętrzne do ogrzewania 
budynku i podgrzania ciepłej wody. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania 
budynku następuje w trzech różnych obiegach. W obiegu czynnika dolnego źródła darmowa 
energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowana do pompy ciepła. W obiegu 
czynnika chłodniczego pompa ciepła zwiększa niską temperaturę pozyskanego ciepła do 
wysokiej temperatury. W obiegu czynnika grzewczego ciepło jest rozprowadzane po budynku.

Zalety jednostki wewnętrznej FPMW

Zasada działania

- przeznaczone do bezobsługowego ogrzewania c.o./c.w.u 
- wbudowany system obługujący 2 zawory mieszające
- sprężarka typu scroll rotary AWG
- parownik itech zoptymalizowany dla Polskich warunków atmosferycznych 
- system  IFROST przyspieszający odszranianie parownika
- współpraca z wymiennikiem buforowym
- współpraca z kotłem na paliwa stałe
- dostępnych 7 czujników pozwalających na stały nadzór nad urządzeniem
- system iFERIS kontrola on-line, monitoring zużycia energii elektrycznej

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

0

2

4

6

8

Moc grzewcza Pobór mocy COP 

Temperatura zewnetrzna

M
o

c
g

rz
e

w
c
za

Wykres jednostki FERIS FPMW

Zdalna kontrola i diagnostyka pomp ciepła, serwis
on-line, raportowanie, monitoring.



hea�ng&cooling

 -20 C   o  

do 5.0

COP

AKTYWNE

C.O./C.W.U.
CHŁODZENIE

IFROST

EC

ON-LINE

 -25 C   o  

EVI

 65 C   o  

Klasa energetyczne A++ zgodna z dyrektywą ErP. 
Urządzenia przebadane bez udziału 
wspomagających grzałek elektrycznych.

COP jednostek FPM 8-20 kW 5.0 - A7/W35
COP jednostek FPME 8-12 kW 4.5 - A7/W35
Jednostki pomp ciepła FERIS bez udziału grzałek.

Wszystkie modele powietrznych pomp ciepła FERIS 
pracują bez wspomagania grzałek elektrycznych do 
temperatury zewnętrznej - 20 Co

Ogrzewanie pomieszczeń, produkcja ciepłej wody 
użytkowej, produkcja chłodu na cele chłodzenia w 
połączeniu np. z matami kapilarnymi FERIS.

Duże, autorskie 20-kanałowe parowniki o pow. 
wymiany 40-160m2. Autorski system szybkiego 
odszraniania. Urządzenia przebadane wg. normy  
2017 Eco Lab wraz z cyklami odmrożeń parownika.

Nowoczesne wentylatory z silnikami EC-sprawność 
powyżej 90%, bez-szczotkowe, komutowane 
elektronicznie, synchroniczne - charakteryzują się 
bardzo cichą pracą.

FPMCH01 aktywne chłodzenie. Wszystkie jednostki 
opcjonalnie wyposażane w kompletny moduł 
aktywnego chłodzenia. 

Kompresor z dodatkowym wtryskiem obiegu. 
Technologia umożliwia podgrzewanie medium 
grzewczego do temperatury 65 C. o

Przepływ powietrza w pompach FERIS 3.000 do 
10.000m3/h. Wentylatory EC oszczędzają do 50% 
energii. Dopasowują się do przepływów powietrza, 
ograniczają prędkość i zachowują wysoką sprawność.  

Sterowanie pomp ciepła FERIS posiada wbudowaną 
funkcję załączania grzałki w buforze/zasobniku 
c.w.u., gdy temperatura powietrza spadnie poniżej          
- 20 C. Jednostka wspomagana jest wewnątrz  
budynku przy ekstremalnie niskich temperaturach.  

o

Opcja lakierowania jednostki powietrznej pompy 
ciepła z dowolnego koloru palety RAL. Wszystkie 
obudowy wykonywane z blachy antykorozyjnej.     

Modulowana moc grzewcza (dla jednostek 
inwerterowych ) z dużymi parownikami.     

iFERIS system on-line sterowania pracą pompy ciepła 
z poziomu aplikacji mobilnych.     

iFERIS - narzędzia dla instalatorów. Mobilny system 
zarządzania, diagnostyki i kontroli pracy pomp ciepła. 
Zdalna kontrola, monitoring, raportowanie.      

* Powietrzne pompy ciepła FERIS zostały przebadane na parametrze 25  C układu 
c.o. i osiągnęły klasę energetyczną A+++ oraz współczynnik COP powyżej 5.0. Z 
braku stosownych norm uwzględniających metodykę badań pracy urządzeń na 
parametrach poniżej 35  C, niemożliwe jest wystawienie etykiety A+++. 

o

o

powietrzne pompy  
ciepła FERIS?  

3w1

A++
A+++*



Polskie 
pełno serwisowe

pompy ciepła

Polskie 
pełno serwisowe

sterowanie
diagnostyka on-line 

Czym wyróżniają się  
powietrzne pompy ciepła FERIS?

Ciche, duże, bez-szczotkowe wentylatory 
ZIEHL-ABEGG. Bioniczna, cicha łopatka w 
celu obniżenia hałasu została 
wyposażone w łagodnie pofalowaną tylną 
krawędź i specjalny winglet. Niskie koszty 
eksploatacji dzięki optymalnemu 
współczynnikowi sprawności przy 
minimalnym poziomie hałasu. 

Dedykowana odległość pomiędzy lamelami 
parownika zapewnia mniejszą ilość energii 
do jego odszraniania, gdyż woda  z 
kondensacji uzyskuje lepszy spływ oraz 
mniejszą możliwość szybkiego zamarzania. 
Cały proces odbywa się sprawniej co 
poprawia efektywność pracy pomp ciepła.

Wysoka elastyczność dzięki strumieniowi 
objętości regulowanemu w 100% liczbą 
obrotów. Długi, spokojny bieg i 
długowieczność dzięki dynamicznemu 
wyważeniu na 2 płaszczyznach. 

Duże wentylatory EC Autorski rozstaw lamel

Innowacyjne odszranianie 
innowacyjnych parowników

Najnowszej generacji sprężarki
Duże parowniki dla Polskich 
warunków atmosferycznychW jednostkach FERIS montowane są 

najbardziej zaawansowane 
technologicznie sprężarki typu scroll 
Copeland, które gwarantują najwyższe 
osiągi i współczynniki COP i SCOP.

Najbardziej żywotne sprężarki, 
których bezawaryjną pracę szacuje 
się na 200.000 godzin efektywnej 
pracy.  W ofercie dostępne również 
zaawansowane kompresory  
inwerterowe oraz EVI z 
dodatkowym wtryskiem czynnika.

Autorski system IFROST przyśpiesza 
odszranianie parowników i 

jednocześnie wydłuża cykle czasowe 
pomiędzy poszczególnymi procesami 
odmrażania/odszraniania parownika. 

Jednostki nie schładzają instalacji a wszystko 
odbywa się automatycznie bez użycia grzałek 

elektrycznych. Pompy nie posiadają tacek 
ociekowych, dzięki temu dolna część 

parownika odporna jest na uszkodzenia.

Parowniki posiadają powierzchnię wymiany 
40-160 m2 i są produkowane według 

autorskich rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymienniki zostały dostosowane do 
Polskich, agresywnych warunków 

atmosferycznych. Są to wysokiej 
jakości wielokanałowe urządzenia 
dużych gabarytów, dzięki którym 

powietrzne pompy ciepła pobiegają 
jeszcze więcej energii z powietrza 

zewnętrznego.



Pompy ciepła dużych mocy

Jednostki 
większej mocy:

- monoblok 25-32 kW
- split 25-32 kW
- monoblok EVI 25-32 kW
- split EVI 25-32 kW

Jednostki 
dużych mocy:

- monoblok 40-60 kW
- monoblok EVI 40-60 kW
- inne jednostki na 
   indywidualne
   zamówienia 

do 5.0

COP

AKTYWNE

IFROST

EC

ON-LINE

EVI

 65 C   o  

Klasa energetyczne A++ zgodna z dyrektywą ErP. 

COP jednostek FPMD 25-60 kW 5.0 - A7/W35
Jednostki pomp ciepła FERIS bez udziału grzałek.

Duże parowniki o pow. wymiany 160m2. Autorski 
system szybkiego odszraniania. Urządzenia 
przebadane wg. normy  2017 Eco Lab.

FPMCH02 aktywne chłodzenie. Wszystkie jednostki 
opcjonalnie wyposażane w kompletny moduł 
aktywnego chłodzenia. 

Kompresory z dodatkowym wtryskiem czynnika. 
Technologia umożliwia podgrzewanie medium 
grzewczego do temperatury 65 C. o

Przepływ powietrza w pompach FPMD 14.000m3/h. 
Duże wentylatory EC oszczędniejsze w zużyciu 
energii. Dopasowują się do przepływów powietrza, 
ograniczają prędkość i zachowują wysoką sprawność.  

iFERIS - narzędzia dla instalatorów. Mobilny system 
zarządzania, diagnostyki i kontroli pracy pomp ciepła. 
Zdalna kontrola, monitoring, raportowanie.      

A++

Możliwość łączenia powietrznych jednostek w 
kaskady do 14 sztuk.      

Jednostki 
dwu-kompresorowe

 
Przepływ 

powietrza
14.000 m3/h

Aktywne 
chłodzenie

Klasa A++

Diagnostyka 
on-line



Powietrzna pompa 
ciepła  FERIS 10 kW

Darmowa energia
pobierana z 
powietrza 8.06 kW

Energia elektryczna
zużywana przez 
pompę 2.28 kW

Wytworzone ciepło
 10.34 kW

A2/W35
(powietrze-woda)

A7/W35
(powietrze-woda)

Moc grzewcza [kW]

Pobór mocy [kW]

COP

Moc grzewcza [kW]

Pobór mocy [kW]

COP

10.34

2.28

4.50

8.21

2.37

3.38

SCOP 3.83

Klasa energetyczna A++

Przykład zastosowania 
powietrznej pompy ciepła

FERIS o mocy 10 kW

W importowanych pompach ciepła dostępnych na rynku w standardzie montowane są urządzenia elektryczne (2-
9 kW) do wspomagania pracy źródła ciepła, które uaktywniają się wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. 
Dzięki temu pompy ciepła utrzymują swoją moc grzewczą przy ujemnych temperaturach powietrza 
zewnętrznego. Elektryczne urządzenia wspomagające pracę pompy włączają się nawet kilkadziesiąt razy na dobę, 
aby źródło ciepła pokryło zapotrzebowanie energetyczne ogrzewanego budynku. 

W efekcie końcowym dochodzi do wyłączenia pracy pompy ciepła z funkcji jaką powinna pełnić, czyli pobieranie 
energii z powietrza (przy ujemnych temperaturach) i przełączenie jej w tryb wspomagania elektrycznego, co 
powoduje, że takie urządzenie zużywa więcej energii.

Jak działają typowe pompy ciepła?

Urządzenia FERIS zostały zaprojektowane dla agresywnych warunków atmosferycznych. Posiadają autorskie 
rozwiązania konstrukcyjne, które czynią z pomp ciepła niezawodne jednostki, pracujące do temperatury powietrza 
zewnętrznego -20°C bez wspomagania elektrycznego, przy współczynniku COP 2.0. Dzięki swojej technologii 
wykorzystają w największym stopniu OZE, czyli powietrze do pozyskania energii cieplnej w celu ogrzewania 
pomieszczeń. Pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW zużyje zawsze na stałym poziomie energię elektryczną w 
ilości 2.28 kW (A7/W37). 

Urządzenia FERIS idealnie klasują się jako gama produktów do łączenia z systemami fotowoltaiki w celu 
optymalizacji zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Inwestorzy przy takim połączeniu 
zyskują nie tylko komfort eksploatacji systemu grzewczo-chłodzącego ale również domy zero-energetyczne.  

Czym wyróżniają się powietrzne pompy ciepła FERIS?

Jak działają - powietrzne pompy ciepła FERIS



Jednostki:
- FPG 8-200 kW
- inne jednostki na 
   indywidualne 
   zamówienia 

 

Parowniki 
zoptymalizowane 
dla Polskich 
dolnych źródeł

ITECH 

- Klasa A++
- kontrola on-line
- monitoring 
   zużycia energii 

Aktywne chłodzenie
Wydajne chłodzenie z udziałem 
kompresora pompy ciepła. Odwracanie 
cyklu pracy parownika przez wbudowany 
zawór czterodrogowy.

Pasywne chłodzenie
Opcja chłodzenia polegająca na 
wykorzystaniu dodatkowego wymiennika 
płytowego oraz pomp obiegowych - bez 
udziału kompresora. 

AKTYWNE

ON-LINE

Klasa energetyczne A++ zgodna z dyrektywą ErP. 

Parowniki ITECH-SWEP zoptymalizowane dla 
Polskich dolnych źródeł.

Wbudowany system obsługujący dwa zawory 
mieszające

FPMCH01 aktywne chłodzenie. Wszystkie jednostki 
opcjonalnie wyposażane w kompletny moduł 
aktywnego chłodzenia. 

Opcja lakierowania jednostki pompy ciepła z 
dowolnego koloru palety RAL. Wszystkie obudowy 
wykonywane z blachy antykorozyjnej.     

iFERIS system on-line sterowania pracą pompy ciepła 
z poziomu aplikacji mobilnych.     

iFERIS - narzędzia dla instalatorów. Mobilny system 
zarządzania, diagnostyki i kontroli pracy pomp ciepła. 
Zdalna kontrola, monitoring, raportowanie.      

A++

ITECH
SWEP

PASYWNE

FPMCH02 pasywne chłodzenie. Wszystkie jednostki 
opcjonalnie mogą być wyposażane w moduł 
pasywnego chłodzenia z wykorzystaniem 
wymiennika płytowego. 

COP
5.4

COP FPG 5.4 - W10/W35Sprawdzone podzespoły rynkowe 
Niezawodność pracy na lata!

Gruntowe pompy ciepła FERIS



Zdalny system kontroli 
pracy pomp ciepła diagnostyka on-line

iFERIS - system utrzymania 
komfortu, zdalna diagnostyka

Mobilny system sterowania pracą pompy 
ciepła, ogrzewaniem oraz chłodzeniem. 

System opiekuje się całą dobą 
komfortem. Pompy ciepła posiadają 
zdalny serwis, który w razie potrzeby 
może zmieniać ustawienia, nastawy 
pracy pompy ciepła. Sterowanie 
gwarantuje pełną kontrolę i monitoring 
jednostek.

Pełna kontrola i monitoring
narzędzia dla ekspertów

Urządzenia posiadają zdalny dostęp w 
trybie serwisowym co zapewnia 
zaawansowane konfiguracje oraz 
analizę raportowanych danych. 

Monitoring zużycia energii elektrycznej 
przez pompy ciepła. System umożliwia 
raportowanie działań, funkcjonalności 
oraz pracy urządzenia.   



heating & cooling

Kompaktowy zbiornik do pomp ciepła
Bufor c.o./magazyn chłodu/zasobnik c.w.u.

Jedno kompaktowe urządzenie w kotłowni:
bufor ciepła, magazyn chłodu oraz zasobnik 
c.w.u. w kilku opcjach wymiennika. Jedno  

NOWOŚĆ - wielofunkcyjny zbiornik/bufor 
c.o./magazyn chłodu/zasobnik c.w.u 
Urządzenie w kompaktowej obudowie, 
przeznaczone dla pomp ciepła FERIS o 
mocach: 3 do 20 kW.  

Urządzenie pełni funkcję bufora na potrzeby 
niskotemperaturowych systemów c.o., 
magazynu chłodu w okresie letnim oraz 
zasobnika c.w.u. pracującego na wyższych 
parametrach zasilania. Ciepła woda użytkowa 
poprzez dużą wężownicę 5m2 pow. wymiany 
produkowana jest w systemie przepływowym, 

Urządzenie składa się z dwóch osobnych 
zbiorników odizolowanych od siebie. Dzięki 
temu zbiornik magazynuje dwie wartości 
temperaturowe w jednym urządzeniu - 45 C 
dla c.w.u. i  np. 17 C na potrzeby chłodzenia. 

Zbiornik do pomp ciepła

Bufor c.o. 
Magazyn chłodu 
Zasobnik c.w.u. 
Wężownica c.w.u. do 4.9m2

ODPORNY NA SPADKI
CIŚNIENIA WODY

BEZPIECZNA
EKSPLOATACJA

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

Miedziana
wężownica

ZBIORNIKI DO
POMP CIEPŁA

Bufor ciepła Magazyn 
chłodu

C.W.U. w systemie
przepływowym

bez bakterii 

C.W.U. zawsze na
stałym poziomie

non stop

Brak części 
wymiennych

anody

4 opcje w 4 cenach:
- wersja w obudowie
- z wężownicą miedzianą
- z wężownicą karbowaną
- z wymiennikiem płaszczowym

wielofunkcyjne urządzenie dla domów 
jednorodzinnych, segmentów, apartamentów.

heating & cooling

Wielofunkcyjny 3/1 
zbiornik do pomp ciepła



Wymienniki buforowe oraz zasobniki 

- magazynowania ciepła dla potrzeb c.o. 
- produkcji c.w.u. 
- ograniczania włączeń sprężarki pomp  
  ciepła 
- magazynowania chłodnej wody na 
  potrzeby mat kapilarnych 
- wymienniki dla wielu źródeł ciepła
  (pompy ciepła, kotły, kolektory słoneczne,
  kominki z płaszczem wodnym)

wielofunkcyjność
C.O. i C.W.U. w jednym urządzeniu, jednoczesne przygotowywanie
c.w.u. w systemie przepływowym i magazynowanie ciepła

efektywność
C.W.U. - ciepła woda użytkowa na stałym poziomie, non stop,  
w systemie przepływowym, brak występowania bakterii legionella

idealny dla pomp ciepła
wężownice o dużej powierzchni wymiany ciepła
ciepła woda użytkowa uzyskiwana już przy temperaturze 43 C

izolacja
styropian - współczynnik przewodzenia ciepła: 0,0386 W/mk
w innej opcji pianka poulirytanowa, izolacja góry oraz spodu zbiornika

wymienniki/wężownice
wężownice: rury karbowane stal nierdzewna 1.4404 lub pełna stal,
w innej opcji wymiennik płaszczowy stalowy

bezobsługowość i gwarancja 
brak wymiennych elementów eksploatacyjnych takich jak: anoda, 
katoda, gwarancja 5 lat

chłodzenie
magazynowanie chłodnej wody w połączeniu z pompą ciepła

Zastosowanie wymienników 
buforowych/podgrzewaczy:

Dostarczamy zbiorniki dla wielu 
konfiguracjach wewnętrznych 
wężownic w pojemnościach od 100l 
do 2000l dla wielu źródeł ciepła. 

Możliwość produkcji zbiorników na 
indywidualne zamówienia.

ciepłej wody użytkowej



Panel sterujący umożliwia pełne sterowanie 
systemem wentylacji, nagrzewnicą, bypass, gwc. 
Jest to rozszerzony model o dodatkowe 
funkcje takie jak: sterowanie ciepłem, chłodem, 
systemem c.o. 

Moduł można rozbudować o dodatkowe listwy 
sterujące w celu uruchomienia podstawowej 
automatyki budynkowej: sterowanie światłem, 
roletami, czujnikami, bramą itp. 

- wentylator Rosenberg z technologią   
  CONSTAN FLOW
- krzyżowo - przeciwprądowy wymiennik 
   ciepła REC AIR o sprawności 93%

- zaawansowany panel sterujący 
- kasety filtracyjne z opcją wymiany
- nagrzewnica wtórna
- automatyczny Bypass
- sterowanie GWC
- sterowanie automatyką budynkową 

Zaawansowany panel sterujący Rekuperatory z serii FRV wyposażone są 
w najbardziej zaawansowane technologicznie 
wymienniki Rec Air oraz wentylatory EC 
ZHIEL–ABBEEG. Jednostki wyposażone są 
w silniki synchroniczne, bezszczotkowe
o sprawności 90%, które pozwalają 
zaoszczędzić nawet do 50% energii. Zaletą 
wentylatorów z silnikiem EC jest ich zdolność 
dopasowywania się do przepływów powietrza 
poprzez ograniczanie prędkości obrotowej
 z zachowaniem wysokiej sprawności. 

- wymiennik enaliptyczny z odzyskiem 

- jonizator powietrza OPCJONALNIE

Rekuperatory FERIS FRV 

Wydajności 300-600 m3/h
oraz wersja MINI
FRV 250 m3/h
dla mniejszych obiektów
segmentów, apartamentów

Zalety rekuperatorów FERIS

   (możliwość dowolnego rozszerzenia)

   wilgoci z powietrza 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem o sprawności 93%. Zastosowanie:
budownictwo jednorodzinne, mieszkaniowe.

Rekuperatory wyposażone w wentylatory EC 
z technologią dopasowywania obrotów do 
przepływu powietrza, automatyczny 100% 
bypass, moduł internetowy. 
Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, panel
dotykowy z opcją sterowania dodatkowymi 
urządzeniami. 



INNOWACYJNY SYSTEM
GRZEWCZO-CHŁODZĄCY

Wielofunkcyjność stosowania
w każdej przegrodzie budowlanej:

sufity, ściana, podłoga

Idealne górne źródło
dla pomp ciepła

ogrzewanie czynnikiem 25-29 C
chłodzenie czynnikiem 17-21 C

o

o

MATY KAPILARNE FERIS

Maty kapilarne poprzez dużą powierzchnię oddawania ciepła, dzięki konstrukcji zagęszczeniu 
rurek kapilarnych co 20 mm zapewniają przyjemny chłód w okresie letnim oraz dodatkowo 
optymalną pracę systemu c.o. w okresach przejściowych (wiosna-jesień), w których źródło 
ciepła zużywa mniej energii do zapewnienia oczekiwanego komfortu.

Wydłużony sezon grzewczy wiosna-jesień



chłodzenie ogrzewanie

Niskotemperaturowy system ogrzewania oraz chłodzenia 
powierzchniowego - jeden układ c.o./chłodzenia.   
Naturalne odczucie chłodu bez klimatyzacji. 
Stabilizacja temperatury przez cały rok.

Chłodzenie 
w pakiecie

do systemu 
centralnego ogrzewania!
Stabilizacja temperatury

przez 12 miesięcy w roku.



Maty kapilarne stanowią wielofunkcyjny, nowoczesny system grzewczo-chłodzący, stosowany w 
różnych przegrodach budowlanych, który ogrzewa pomieszczenia niską temperaturą zasilania, jak 
również chłodzi je w okresie letnim - stabilizując temperaturę i utrzymując komfort w domach przez 
cały rok.  W odróżnieniu od tradycyjnego wodnego ogrzewania, maty kapilarne wykonane są w 
technologii cienkich rurek kapilarnych, zapewniających równomierne i szybkie rozkładanie się 
temperatur na powierzchni przegród budowlanych, dzięki czemu mogą ogrzewać pomieszczenia już 
od 25 C zasilania medium grzewczego. Lekkość oraz trwałość konstrukcji pozwala na instalację mat 
w dowolnym miejscu w pomieszczeniach – suficie, ścianach, podłodze, skosach poddasza, 

Wielofunkcyjność oraz bezkonkurencyjne oszczędności

Komfort cieplny i przyjemny mikroklimat

o

hea�ng & cooling

brak miejsc chłodniejszych lub przegrzanych. Różnica
Bezkonkurencyjny komfort cieplny w całej kubaturze, 

temperatury między sufitem a podłogą tylko 1 C.  

Maty kapilarne dzięki swojej zagęszczonej konstrukcji systemu powierzchniowego wypełniają jako 
nieliczny produkt normy dla komfortu cieplnego - nie przegrzewają przegród budowlanych i nie 
zwiększają ich współczynnika przenikania ciepła a tym samym nie generują niepotrzebnych strat 
ciepła poprzez przenikanie - z zachowaniem komfortu termicznego dla niskiej temperatury zasilania. 
W pomieszczeniach panuje zdrowy i przyjazny mikroklimat, czyste powietrze, a dzięki 
promieniowaniu cieplnemu jednakowa temperatura w całej kubaturze budynku.

o

Ogrzewanie sufitowe - idealny komfort

20 Co

19 Co



Rurki kapilarne - rozstaw 20 mm
Pierwsza warstwa wylewki/strop

Kolektor zasilający/powrotni

Okładzina: płytki, gres, panel 
podłogowy, kamień, beton

Wylewka betonowa/anchydrytowa
lub warstwa kleju pod płytki/gres  

Innowacyjna konstrukcja mat kapilarnych 
zapewnia większą powierzchnię 
wymiany ciepła niż typowe wodne 
ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu system 
gwarantuje równomierne nagrzewanie 
powierzchni podłóg co zapewnia komfort, 
minimalizację konwekcji, przyjemne, 
subtelne ciepło przy małym nakładzie energii.

- równomierne nagrzewanie powierzchni
- niższa temperatura zasilania 
- zachowanie przyjemnego komfortu cieplnego 
- minimalizacja zjawiska konwekcji 
  i wzbijania kurzu
- niski parametr zasilania gwarantuje oszczędną 
  pracę pomp ciepła i ich optymalne 
  współczynniki COP

Maty kapilarne
nowa generacja ogrzewania podłogowego
100% większa powierzchnia wymiany ciepła



Co to jest płyta FERIS?
Płyty gips-karton z wbudowanym wewnątrz 
systemem mat kapilarnych, składającym 
się z gęstego rozmieszczonych co 20 mm
cienkich rurek kapilarnych. Płyta posiada
bardzo dużą powierzchnię równomiernego 
oddawania ciepła oraz bezkonkurencyjne
właściwości chłodnicze i absorpcji ciepła.  

Zalety grzejącej płyt g-k:
Duża wymiana ciepła oraz minimalna 
pojemność medium oprócz oszczędności 
eksploatacyjnych pozwala na komfortowe
sterowanie systemem c.o. 
Mała bezwładność produktu gwarantuje 
możliwość optymalnego gospodarowania
ciepłem/chłodem w stosunku do ich 
chwilowego zapotrzebowania. 

Sufitowy i ścienny system ogrzewania 
Innowacyjna płyta gips-karton

oraz chłodzenia pomieszczeń 

Grzejąco-chłodząca 
Płyta g-k FERIS
0,33l wody na 1m2

Okładzina ścienna/sufitowa 
z wbudowanym systemem 
nowoczesnego ogrzewania  

+ CHŁODZENIE W PAKIECIE

Innowacyjność
Gotowe okładziny do montażu w sufitach,
ścianach oraz skosach poddaszy. Płyty 
Feris to wielkopowierzchniowe ogrzewanie
oraz system stabilizacji temperatury.

Chłodzenie 
17-21 C

Ogrzewanie
25-35 C 

o

o



System sufitów grzewczo-chłodzących

Dzięki odprowadzaniu nadmiaru ciepła z 
sufitów lub ścian, wykorzystując zjawisko 
absorpcji płyty FERIS gwarantują 
optymalny mikroklimat, utrzymując w 
pomieszczeniach komfort oraz oczekiwaną 
temperaturę bez względu na porę roku. 
Prosty montaż oraz wielofunkcyjność 
gwarantuje nieograniczone możliwości 
zastosowania produktu.

100% większa powierzchnia 
wymiany ciepła oraz absorpcji chłodu 

w stosunku do wodnych systemów 
ogrzewania powierzchniowego.

Konstrukcja płyt FERIS:
płyta g-k 6 mm

 

mata kapilarna 

 

folia odbijająca ciepło 

 
płyta g-k 6 mm

 

1

2

3

4

przekładki płyt 6 mm 

 
5

Produkt wykonany jest z płyt g-k dodatkowo 
wzmacnianych włóknem szklanym. Dzięki 
temu płyta FERIS jest bardziej odporna na 
odkształcenia, naprężenia oraz pękanie. 

Wzmocniona płyta 

Montaż gotowych sufitów 

grzewczo chłodzących

Rurki kapilarne 

Płyta gips-karton

Kolektory zasilające
i powrotne

wzmacniana 
włóknem

1

3

4
2

5



Minimalna temperatura pracy grzejnika - 21 C

Medium grzewcze przepływa tylko przez 
dolny-zasilający kolektor grzejnika.

Maksymalna temperatura pracy grzejnika - 80 C

W okresie letnim stabilizacja temperatury

Radiatory odbierają ciepło z przepływającego medium i przekazują je do warstwy ściany, która staje 
się wielkopowierzchniowym grzejnikiem, oddając do pomieszczeń przyjemne i zdrowe ciepło.

o

o

Termodynamiczny grzejnik podtynkowy FERIS to zrealizowana trudna idea nowoczesnego, 
bezpiecznego i prostego w montażu systemu ogrzewania ściennego. 

Zastępując przepływ wodny termodynamiczną przemianą fazową w przegrodzie ściennej, 
powstał innowacyjny system bezinwazyjnego ogrzewania podtynkowego. Grzejniki FERIS to 
spełnienie oczekiwanego komfortu bezproblemowego w użytkowaniu systemu ogrzewania 
powierzchniowego, dowolność aranżacji wnętrz a dla instalatorów koniec problemów przy 
montażu, odpowietrzaniu i regulacji typowych wodnych układów ściennych. ściennych.   

Grzejniki podtynkowe z wykorzystaniem technologii przemiany fazowej

Nowa generacja 
ogrzewania ściennego

Termodynamika zamiast wody



Zadaniem pionowych radiatorów grzewczych jest
odebranie energii cieplnej z medium grzewczego 
poprzez wymienniki znajdujące się w kolektorze 
wodnym-dolnym. Odebrana energia poprzez 
przemianę fazową w radiatorach przekazywana 
jest do przegrody/ściany i oddawana jest w 
przyjemny i naturalny sposób do pomieszczeń.  

Technologia
inna niż wszystkie

medium grzewcze 

35 C

35 C

35 C

Termodynamika zamiast przepływu

Radiatory grzewcze w sposób błyskawiczny
odbierają energię cieplną z przepływającego 
medium wodnego. Dzięki temu grzejniki posiadają
właściwość szybkiej reakcji i natychmiastowego 
przekazywania energii.   

Dynamika działania

Grzejniki FERIS dzięki autorskiej technologii 
rozprowadzają energię równomiernie wzdłuż ściany. 
Dzięki dopracowanej przemianie fazowej na całej 
długości radiatora występuje ta sama temperatura 
bez strat ciepła w przekazywaniu energii. 

Równomierna praca radiatorów

Dzięki wykorzystaniu naturalnych praw fizyki w 
grzejnikach FERIS pojemność wodna została 
zminimalizowana do minimum. Produkt posiada 
małą bezwładność oraz natychmiastową reakcję 
wymiany ciepła i przekazywania energii.  

Minimalna pojemność wodna

o

o

o

Siatka aluminiowa
pełni funkcję dodatkowego 
radiatora oraz stanowi 
rusztowanie dla tynku

Miedziane radiatory grzewcze
przekazujące energię cieplną 
z medium grzewczego 
do warstwy ściany za 
pośrednictwem przemiany 
fazowej 

Warstwa tynku: gipsowy, 
cementowo-wapienny, 
gliniany

Mur konstrukcyjny, ściana
nośna, ściana działowa 

Warstwa termoizolacji

Miedziane grzejniki podtynkowe
Otocz swoją rodzinę komfortem ze wszystkich stron

Nowa jakość przekazywania i emisji energii 
Wysoka przewodność cieplna miedzianych radiatorów

Innowacyjna technologia wymiany ciepła 
eliminuje wszelkie dotychczasowe problemy 
instalacyjne oraz użytkowe 
powierzchniowych systemów ściennych. 

Dlaczego 
grzejniki podtynkowe FERIS?

Dopracowana dynamika pracy przemiany 
fazowej gwarantuje szybki czas reakcji startu
grzejników już od niskiej temperatury 
zasilania 21 C. Termodynamika równomiernie 
w jednym czasie rozgrzewa radiatory na 
całych ich długościach, bez strat ciepła na 
przekazywaniu energii. 

Zastosowanie grzejników



Jak działa
przemiana fazowa w radiatorach?

siatka aluminiowa

radiatory grzewcze
z wykorzystaniem 
przemiany fazowej
grubości 8 mm

miedziane 
wymienniki do
przekazywania 
energii cieplnej 
z medium 
grzewczego

wodny kolektor
zasilający

Istotą pracy grzejników podtynkowych jest to, iż medium 
grzewczym nie jest woda lecz czynnik roboczy zamknięty 
szczelnie w radiatorach, które w sposób naturalny 
wykorzystują zjawisko przemiany fazowej do przekazywania 
energii cieplnej przegrodom budowlanym. 

Podgrzana woda kotłowa w bardzo małym zładzie 
przepływa przez dolny kolektor grzejnika. Miedziane 
wymienniki odbierają energię cieplną i przekazują ją do 
radiatorów grzewczych, które dzięki przemianie fazowej 
przekazują ją w bezpieczny sposób warstwie ściany.   

otulina izolacyjna

Przemiana fazowa  
w radiatorach grzewczych 

Przepływająca woda kotłowa

Przegroda budowlana w postaci promieniowania cieplnego 
oddaje energię do wnętrza ogrzewanych pomieszczeń za 
pośrednictwem naturalnego i zdrowego promieniowania 
cieplnego występującego powszechnie w przyrodzie.  

Sprawność grzejników nie maleje z biegiem lat, 
produkt nie wymaga serwisu ani konserwacji. 

Innowacyjne działanie grzejnika

Przemiana fazowa

Natura w domu 



Dlaczego grzejniki podtynkowe produkowane są z miedzi?

Miedź - metalem cywilizacji
Dedykowany stop dla grzejników fazowych

Wszystkie metale aktywne i ich stopy reagują z wilgotnym otoczeniem, co prowadzi do ich korozji. W przypadku miedzi 
proces ten zachodzi bardzo wolno. Odporność jej stopów opiera się na ich zdolności do tworzenia stałych związków, 
które zapewniają im ochronę przed czynnikami korozyjnymi. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych na 
powierzchni miedzi tworzą się tlenki i słabo rozpuszczalne sole zasadowe, co stanowi dla niej ochronną warstwę. W 
układzie pierwiastków miedź leży w tej samej grupie co srebro i złoto. Dlatego też jest dość odporna 
chemicznie. Dlatego zatynkowane grzejniki FERIS będą niezawodnie funkcjonować przez długie lata.

Miedź jest doskonałym przewodnikiem ciepła (około 30 razy lepszym od stali nierdzewnej i 150% lepszym niż stopy 
aluminium). Z tego właśnie względu jest ona stosowana w urządzeniach, w których dobre przewodzenie ciepła jest 
bardzo istotne, jak np.: wymienniki ciepła, chłodnice, radiatory, wężownice. Dlatego radiatory grzejników FERIS 
oraz wewnętrzne wymienniki wykonane są w całości ze specjalnie dostosowanego stopu miedzi o 
najwyższych właściwościach przewodności cieplnej i gęstości materiałowej.

Miedź jest metalem, który zapewnia najlepszą przewodność cieplną ze stopów metali powszechnie 
stosowanych w branży grzewczej. Dodatkowe właściwości cząsteczkowe oraz gęstość materiału zapobiegają 
powstawaniu mikro pęknięć - w przeciwieństwie do lekkich stopów konstrukcyjnych. Jest to jedna z 
ważniejszych cech dla utrzymania prawidłowej pracy radiatorów fazowych w grzejnikach FERIS. Miedź jest 
również odporna na przepływy i ich duże opory a tym samym nie występuje zjawisko wypłukiwania ścian 
rurociągów z upływem czasu. Do łączenia kolektorów wodnych stosujemy złączki miedziane, co zapobiega 
procesom elektrolizy cząsteczkowej a tym samym nie dochodzi do powstawania wżerów elekto-chemicznych. 

Odporność chemiczna miedzi - obalamy mity 

Przewodność cieplna miedzi

Miedź była wykorzystywana przez starożytnych Egipcjan - próbki rurociągów z Piramid w dobrym stanie dotrwały do 
naszych czasów. Obecnie rury miedziane wykorzystywane są w 90% europejskich i północno-amerykańskich 
instalacjach wody ciepłej i lodowej. Miedziane rury stosowane są również do bezpiecznej dostawa gazu dla domów i 
biur. Dlatego radiatory grzewcze podtynkowych grzejników FERIS wykonywane są z miedzi, która 
zapewnia i zabezpiecza wewnętrzne warunki jakie zachodzą w procesie przemiany fazowej wewnątrz 
radiatorów, gwarantując niezawodność pracy i szczelność z upływem lat. 

Miedziane rurociągi 

5 lat doświadczenia 
procesu komercjalizacji przemiany fazowej

Nie sprzedajemy idei! 
Firma FERIS jest prekursorem w Polsce rozwiązań ogrzewania powierzchniowego z wykorzystaniem przemiany 
fazowej. Produkt w obecnej postaci stanowi nową generację niskotemperaturowych grzejników podtynkowych, 
które nadal będą technologicznie rozwijane i upowszechniane w śród Polskich oraz zagranicznych inwestorów.    



Maty kapilarne i grzejniki podtynkowe - idealne górne źródło dla pomp 
ciepła jako system dla każdej przegrody budowlanej. Niskie parametry zasilania 
gwarantują pracę jednostek w optymalnych współczynnikach COP. 

Duża powierzchnia wymiany ciepła i absorpcji 
chłodu, oraz niskotemperaturowy system 
sufitowy i ścienny w pełni wykorzystuje 
potencjał pomp ciepła zarówno pod względem 
oszczędności eksploatacyjnych jak również 
aktywnego oraz pasywnego chłodzenia 
pomieszczeń i stabilizacji temperatury.   

Maty kapilarne pełne wykorzystanie 
możliwości pomp ciepła 

Grzejniki podtynkowe alternatywa 
dla ogrzewania podłogowego
Ścienne ogrzewanie fazowe jest alternatywnym 
systemem w stosunku do wodnego ogrzewania 
podłogowego, które może funkcjonować 
nieefektywnie ze względu na drewniane 
okładziny podłogowe dla niskich parametrów 
zasilania c.o. Jest to rozwiązanie dla inwestorów 
szukających nowoczesnych rozwiązań w 
połączeniu z pompami ciepła.

Pompy ciepła i systemy grzewczo- 
chłodzące FERIS
Pompy ciepła współpracujące z 
energooszczędnymi systemami c.o. osiągają 
korzystniejsze współczynniki COP/SCOP. 
Urządzenia FERIS działające na parametrach 
zasilania 25 C osiągają klasę energetyczną 
A+++*.

o
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POŁĄCZ PRODUKTY FERIS Z SYSTEMEM 
FOTOWOLTAIKI I ZYSKAJ WIELE KORZYŚCI
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pompy ciepła 
FERIS nie posiadają grzałek wspomagających i funkcjonują
optymalnie nawet przy niskich temperaturach powietrza. 
Instalując system fotowoltaiki z jednostkami FERIS 
użytkownicy mają zagwarantowany stały pobór energii 
elektrycznej na niskim poziomie do ogrzewania oraz 
przygotowania c.w.u., niezależnie od temperatury powietrza 
zewnętrznego. Maty kapilarne oraz grzejniki podtynkowe 
gwarantują pracę pomp ciepła w swoich optymalnych 
współczynnikach COP/SCOP dzięki niskiej temperaturze 
zasilania oraz chłodzenia (17-21C a nie wody lodowej). 
Łącząc produkty FERIS z systemami PV inwestorzy mogą 
uzyskać domy zero-energetyczne! 
 

Feris sp. z o.o. dostarcza kompletne systemy 
fotowoltaiki kilku czołowych producentów.

Połącz zestaw fotowoltaiki z wielofunkcyjnym, niskotemperaturowym system FERIS 
a możesz uzyskać dom zero-energetyczny oraz chłodzenie pomieszczeń w pakiecie!

Dlaczego pompy ciepła FERIS
w połączeniu z systemem fotowoltaiki?

- duże parowniki dla Polskiego klimatu 
- autorski system szybkiego odszraniania  
- pompy ciepła bez wspomagania grzałek 
- do 80% pozyskiwanej energii z powietrza
- chłodzenie pomieszczeń 
- urządzenia w klasie A++/A+++*

Innowacyjna konstrukcja pozwoliła wyeliminować
grzałki elektryczne do wspomagania pracy urządzeń i 
podbijania współczynnika COP nawet przy temperaturach 
wewnętrznych -20 C (jak ma to miejsce w urządzeniach 
rynkowych). Dzięki temu pompy ciepła FERIS zużywają 
od 1.5 do 3.6 kW energii elektrycznej (modele 6 - 16 kW), 
a przy temperaturach -20 C produkują 100% więcej energii 
cieplnej niż pobierają energii elektrycznej!

Montując system fotowoltaiki z pompami ciepła FERIS
użytkownicy mają zagwarantowany stały i minimalny 
pobór energii elektrycznej, niezależnie od temperatury
powietrza zewnętrznego. Dzięki temu można łatwo 
określić moc zestawu PV dla wymiernych korzyści 
eksploatacyjnych wynikających z połączenia tych dwóch
systemów.

o



Twój komfort w twoich rękach ...
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