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Ring „MI”: OZE - pompy ciepła

ciepła woda, odnawialna, efektywność, pompa ciepła

Hewalex
Firma Hewalex jest polską firmą powstałą ponad
25 lat temu. Od samego początku oferuje wyłącznie rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Energia ze słońca stanowi podstawę
dla pracy nie tylko dla kolektorów słonecznych,
ale także dla pomp ciepła.
Oferta pomp ciepła Hewalex obejmuje urządzenia do podgrzewania
wody użytkowej serii PCWU, podgrzewania wody basenowej serii PCWB
oraz do całosezonowego ogrzewania budynków i wody użytkowej serii PCCO.

Jakość i efektywność
Wszystkie urządzenia w ofercie cechują się wysoką efektywnością energetyczną, uzyskując najwyższe aktualnie klasy energetyczne (klasa A w
przypadku pomp ciepła wody użytkowej i A++ dla powietrznej pompy ciepła PCCO SPLIT 13 kW). Wysoka
efektywność w połączeniu z korzystną
ceną zakupu pozwala na maksymalne
skrócenie okresu zwrotu inwestycji.

Renomowane podzespoły
W urządzeniach stosujemy podzespoły tylko uznanych na rynku produ-

centów, sprawdzone w wieloletniej
praktyce. Są to m.in. sprężarki Panasonic, Toshiba czy Sanyo, elektroniczne zawory rozprężne z nowatorskim odrębnym sterowaniem pracy obiegu
chłodniczego poprzez pomiar ciśnienia
czynnika Carel, wymienniki ciepła asymetryczne SWEP, wysokoefektywne
pompy obiegowe Wilo czy też terminale elektryczne Weidmüller.

wieniu parametrów roboczych przez
dział techniczny Hewalex.

Znak jakości EPHA-Q
Pompa ciepła PCCO SPLIT 13 kW
uzyskała jako pierwsza w Polsce znak jakości EHPA-Q. To powszechnie znane
od wielu lat w Europie Zachodniej świadectwo wprowadzane jest aktualnie w
Polsce. Potwierdza ono wiarygodność
przeprowadzonych niezależnie testów
sprawnościowych, a także testów bezpieczeństwa użytkowania. Dodatkowe
wymagania dla obsługi klienta dotyczą

Nowoczesne zarządzanie
Większość pomp ciepła posiada
możliwość współpracy ze zdalnym
nadzorem Ekontrol. Usługa ta jest w
przypadku pomp ciepła serii PCCO
bezpłatna. Oprócz zarządzania pracą
układu grzewczego otrzymujemy dodatkowo wsparcie techniczne w ustaPytanie do...
Czy Państwa urządzenia posiadają
przyznany znak jakości EHPA-Q?

także samego producenta, stąd znak jakości EHPA-Q jest przyznawany odrębnie dla każdego kraju.

Gwarancja
Poczucie pewności za jakość oferowanych urządzeń pozwala przyznawać najdłuższe okresy gwarancji
na polskim rynku. Dla pomp ciepła
do ogrzewania budynków z serii
PCCO udzielana jest standardowo 5letnia gwarancja.

Program
„Dobre uruchomienie”
Podstawą programu jest dbałość o
zachowanie prawidłowych zasad
montażu i uruchomienia pompy ciepła. Potwierdzeniem tego jest lista
kontrolna, która dla wykonawcy stanowi możliwość uzyskania dodatkowych profitów.
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