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Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT
– dla dobrych systemów grzewczych
nia. Na podstawie szeregu pomiarów, wskazywane są punkty pracy,
które powinny mieścić się w optymalnym obszarze. Możliwe jest odpowiednio wczesne zdiagnozowanie nawet niewielkich odchyleń w pracy
i zapobieżenie wystąpieniu awarii. Daje to poczucie maksymalnego bezpieczeństwa i opieki producenta. Stanowi kolejny atut dobrego systemu
grzewczego, który będąc niezauważalnym w użytkowaniu, podlega stałemu nadzorowi technicznemu.

Jakie są cechy dobrego systemu grzewczego?
Tak naprawdę jeśli wszystko funkcjonuje niezawodnie, wewnątrz domu
panuje komfort cieplny, a koszty eksploatacyjne są niskie i w pełni akceptowalne, to właściciel domu powinien na dłuższy czas zapomnieć,
że taki system w ogóle w domu pracuje. Wystarczy przytoczyć przykład
odwrotności takiej sytuacji, a mianowicie użytkowania kotła węglowego z ręcznym zasypem. Wymaga on stałej obsługi, częstych konserwacji, nie zapewnia elastycznego dopasowania mocy do potrzeb cieplnych
domu, nie wspominając o komforcie, ekologii, ale także ekonomii pracy.
Pompa ciepła
– niemal bezobsługowe i niezauważalne na co dzień źródło ciepła
Pompy ciepła oferowane są przez firmę Hewalex od niemal 10 lat. Kolejna
już generacja rodziny PCCO SPLIT wprowadza wysokie standardy techniczne na rynku. Do wyróżniających cech, istotnych z punktu widzenia
użytkownika można zaliczyć 5-letnią gwarancję, zdalny monitoring w standardzie i nową funkcję automatycznej usługi diagnostycznej. Urządzenia
są budowane z wysokiej klasy komponentów, a pompa PCCO SPLIT 13kW
jako pierwsza na rynku polskim otrzymała europejski znak jakości pomp
ciepła EHPA-Q. Poza oceną jakości i sprawności urządzenia wprowadza
on dodatkowe wymagania dla opieki technicznej i serwisowej producen-

Krótki przegląd pompy ciepła PCCO SPLIT 13kW:
 Ogrzewanie, chłodzenie budynku i podgrzewanie ciepłej wody
użytkowej. Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
 Samodzielna praca w nowych budynkach lub we współpracy
z kotłem w budynkach modernizowanych
 Wysoka klasa efektywności A++, COP do 4,9
 Sprężarka inwerterowa typu Twin-Rotary o szerokim zakresie
modulacji mocy 33-100%
 Szczególnie niski poziom dźwięku dzięki dużej powierzchni
parownika i dwóm wentylatorom o zmiennej wydajności
 Zdalny monitoring i obsługa EKONTROL w standardzie
 Potwierdzona sprawność i jakość poprzez europejski znak jakości EHPA-Q
 5-letnia gwarancja producenta
 Wsparcie techniczne w doborze urządzeń (Dział Pomp Ciepła
Hewalex – hewalex.pl)

ta. Estetyczna jednostka zewnętrzna może być wykonana w opcji za dopłatą w dowolnym kolorze dopasowanym do elewacji budynku. Dzięki
temu i dzięki minimalnemu poziomowi dźwięku, taka pompa ciepła staje się niemal bezobsługowa i niezauważalna na co dzień.
Automatyczna diagnostyka właściwej pracy
Jedynym takim na rynku rozwiązaniem, jest autorski system automatycznej diagnostyki pracy pompy ciepła opracowany przez firmę Hewalex.
Dzięki temu użytkownik otrzymuje okresowe raporty z pracy urządze-
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