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Prezentacja urządzeń FERIS



Jakie produkty wchodzą 

Twój komfort w twoich rękach

w skład stemu FERIS? 

   polskie pompy ciepła zaprojektowane dla agresywnych warunków atmosferycznych
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   powietrzne pompy ciepła użytku wewnętrznego NOWOŚĆ

 
NOWOŚĆ   wielofunkcyjne zbiorniki do pomp ciepła w obudowie 

 
   iFERIS mobilny system zarządzania i diagnostyki pompami ciepła 

 

 
   maty kapilarne system grzewczo-chłodzący oraz nowa generacja ogrzewania podłogowego 

 
   termodynamiczne grzejniki podtynkowe (miedziane), ścienne ogrzewanie fazowe NOWOŚĆ

 
NOWOŚĆ   rekuperatory o wydajności 350-1000 m3/h oraz jednostki MINI dla małych inwestycji 

 
   wielofunkcyjne zbiorniki buforowe, wymienniki, zasobniki c.w.u.

 
   kotły buforowe FERIS (dedykowane dla termodynamicznych grzejników podtynkowych) NOWOŚĆ

Jako ofertę uzupełniającą dostarczamy:
   system sterowania komfortem: ogrzewanie, chłodzenie (regulatory, termostaty, listwy, siłowniki)

   systemy fotowoltaiki: komplety dla c.w.u. oraz systemy dla domów i dużych inwestycji 

 
   typowy, wodny system ogrzewania podłogowego 

 
   elementy instalacyjne: rury, złączki,  rozdzielacze, grupy pompowe, produkty wod-kan
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Produkty FERIS:



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 

Gwarancja

Urządzenia zaprojektowana dla Polskich 
warunków atmosferycznych

www.feris.tech

Polski produkt
na miarę Europejskiej jakości
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 -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 atmosferycznych

W 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



Wewnętrzna 

moc 3 - 6 kW

FERIS FPMW 3-6 kW
Wewnętrzna pompa  

ciepła małej mocy NOWOŚĆ

Nowy model pomp ciepła przeznaczony do 

instalacji wewnątrz budynku. Jednostki 

współpracują z mobilnym system on-line  

iFERIS.

Kanały powietrzne wyprowadzane są na 

zewnątrz poprzez otwory w ścianach. Pompa 

ciepła podłączana jest do wielofunkcyjnego 

zbiornika FERIS, który stanowi bufor c.o. dla 

niskich parametrów czynnika grzewczego oraz 

zasobnik c.w.u. z wężownicą dla wyższych 

t e m p e r a t u r .

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 stanowi produkt dla 

rynku deweloperskiego. 

powietrzna pompa ciepła!

Mała pompa ciepła
powietrze-woda 

do instalacji wewnątrz budynków



Gruntowe pompy ciepła FERIS

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

 

Parowniki 
zoptymalizowane 
dla Polskich 
dolnych źródeł

ITECH-SWEP 

- 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!



Nowe jednostki
gruntowych pomp

ciepła FERIS

- klasa A++/A+++*
- parowniki ITECH-SWEP zoptymalizowane 
  do Polskich dolnych źródeł
- serwis gwarancyjny  
  (urządzenia/elektronika)
- zdalna diagnostyka on-line 
- sprężarki typu SCROLL
- pełno serwisowe sterowanie 
  pracą pompy ciepła/automatyki 
- aktywne, pasywne chłodzenie
- monitorowanie zużycia energii  
  elektrycznej
- serwer w chmurze  
- prosty montaż, intuicyjny interfejs  
- zdalny dostęp serwisowy 
- zawory: Alco (Emerson), Sanhua
- wbudowany system obsługujący dwa 
  zawory mieszające
- wymienniki SWEP 
- obudowy wykonane z blachy 
  antykorozyjnej
- obudowy lakierowane na dowolny kolor 
- moce jednostek 8 - 100 kW
- opcja produkowania jednostek na  
  zamówienie 



Automatyczny system zdalnego sterowania 
pracą jednostek pomp ciepła FERIS. Prosta 
instalacja, poprzez podłączenie modemu 
do sterownika pompy ciepła oraz 
zalogowanie się do systemu.

Dostęp do systemu realizowany jest 
poprzez przegladarkę internetową. Nie 
wymagana jest instalacja dodatkowych 
aplikacji. Bramka zainstalowana w domu 
sama łączy się z serwerem. Nie potrzeba 
konfiguracji łącza internetowego. System 
działa jako klient, tak jak przeglądarka czy 
inne aplikacje internetowe. 

iFERIS zdalny system kontroli 
pracy pomp ciepła 

diagnostyka on-line

Narzędzia dla ekspertów

- raportowanie, analizy, monitoring

- nowoczesne zarządzanie

- monitoring zużycia energii elektrycznej

- serwer w chmurze 

- diagnostyka i serwis on-line



heating & cooling

Wielofunkcyjny zbiornik do pomp ciepła

Bufor c.o./magazyn chłodu/zasobnik c.w.u.

Jedno kompaktowe urządzenie w kotłowni:
bufor i zasobnik c.w.u. jako wielofunkcyjne
urządzenie dla domów jednorodzinnych. 

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. 5m2

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



Panel sterujący umożliwia pełne sterowanie 
systemem wentylacji, nagrzewnicą, bypass, gwc. 
Jest to rozszerzony model sterowania 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. 



Zbiorniki buforowe, wymienniki, zasobniki c.w.u.

- magazynowania ciepła dla potrzeb c.o. 
- produkcji c.w.u. 
- ograniczania włączeń sprężarki pomp 
  ciepła 
- buforowania i komfortu systemów c.o.
- 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 ciepłej
wody użytkowej w systemie przepływowym i magazynowanie ciepła

efektywność
C.W.U. - ciepła woda użytkowa na stałym poziomie, non stop, produkowana 
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
możliwość magazynowania chłodnej wody w połączeniu z pompą ciepła

Zalety stosowania wymienników 

Zastosowanie wymienników 
buforowych/podgrzewaczy:

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

Możliwość produkcji zbiorników na 
indywidualne zamówienia.
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