
Powietrzna pompa ciepła do użytku wewnętrznego

Przeznaczona dla małych domów,
budownictwa energooszczędnego,
mieszkaniowego oraz rynku deweloperskiego.
Alternatywa dla instalacji gazowych!
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Wewnętrzna pompa ciepła
Urządzenia dla małych inwestycji

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
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Wykres jednostki FERIS FPMW

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