
Kompletne rozwiązania 
dla Twojego komfortu



Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest ciepło. Komfort 
cieplny to jednak znacznie więcej niż poczucie ciepła. To także 
przyjemny chłód latem. To również bezpieczeństwo i wygoda 
obsługi urządzeń technicznych.

Energia z natury znajduje się w naszym otoczeniu. Jest 
niewyczerpalna, czysta i bezpłatna. Może posłużyć do 
stworzenia komfortowych warunków w domu niezależnie od 
pory roku i przy najniższym obciążeniu domowego budżetu.

W ciągu 30 lat pomogliśmy stworzyć komfortowe warunki 
w ponad 250.000 budynków. Nasze nowoczesne, kompleksowe 
rozwiązania wytwarzają z najwyższą efektywnością ciepło, 
chłód lub energię elektryczną. Wykorzystują nawet  w 99% 
energię z natury.

Komfort dzięki energii z natury

Jesteśmy niezbędnym ogniwem łączącym naturę 
z Twoją strefą komfortu.

Hewalex
Komfort z natury

Natura Komfort

Inteligentne, zaawansowane 
i kompleksowe rozwiązania

wytwarzające ciepło, chłód 
oraz energię elektryczną przy 
maksymalnym wykorzystaniu 

energii z natury.

Hewalex
Niewyczerpane

i dostępne w każdym 
miejscu źródło czystej 

i darmowej energii.

Komfortowy dom 
o każdej porze roku, 
w zgodzie z naturą 

i ekonomicznie.

Hewalex
Sprawdzony partner

Zaufaj ponad 30-letniemu doświadczeniu Hewalex

HEWALEX to rodzinna firma w całości z własnym kapitałem, założona w latach 90. i zarządzana 
obecnie już przez drugie pokolenie. Jest obecnie najdłużej działającą polską firmą dostarczającą 

kompletne systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE).

Przyjaźni środowisku – niezmiennie, od początku funkcjonowania firmy

Jedne z pierwszych kolektorów słonecznych produkowane były przez nas pod koniec lat 80’. Już wówczas 
przyświecała nam potrzeba poszanowania zasobów naturalnych w przyszłości. Energia z natury była 

i pozostaje niezmiennie podstawą działania naszych systemów. W szczególności dotyczy to kolektorów 
słonecznych, najbardziej efektywnych urządzeń wykorzystujących nawet w 99% energię słoneczną.

Pozycja wiodącego na rynku krajowym dostawcy 
kompletnych rozwiązań w segmencie słonecznej 
techniki cieplnej, pomp ciepła i fotowoltaiki.

Wykwalifikowana 200-osobowa kadra, własne 
zaplecze m.in. produkcyjne, szkoleniowe, 
konstrukcyjne i rozwojowo-badawcze, także 
dla realizacji niestandardowych projektów.

2Ponad 1,55 mln m  wyprodukowanych kolektorów 
słonecznych i ponad 250.000 pracujących instalacji 
RES w 50 krajach całego świata, w różnych warunkach 
klimatycznych.

Udział w międzynarodowych projektach badawczo-
rozwojowych związanych z wdrażaniem nowych 
technologii RES np. chłodzenia dzięki energii słonecznej.

Certyfikacja produktów według standardów europejskich 
już od 1992 roku oraz System Zarządzania Jakością 
wg standardu ISO 9001.
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TYWKE NF IEE        ••        KEI ON MZ FCI ORM TO ON WO OKE

Kompleksowe 
rozwiązania

Pompy ciepła typu powietrze/woda dużej mocy 
przeznaczone do wytwarzania ciepła i chłodu dla 
obiektów wielkokubaturowych. Podwyższona 
temperatura zasilania do 60°C dzięki technologii EVI. 

Pompy ciepła dużej mocy 

Kompleksowe rozwiązania Hewalex pozwalają 
dostarczyć do każdego rodzaju budynku ciepło, 
chłód oraz energię elektryczną. Podstawą ich pracy 
jest maksymalne wykorzystanie energii z natury.

Pompy ciepła typu powietrze/woda do bezpośredniego 
podgrzewania wody w basenach zewnętrznych dzięki 
specjalnej konstrukcji wymiennika ciepła wykonanego 
ze stali tytanowej. 

Pompy ciepła wody basenowej 

Pompy ciepła typu powietrze/woda w wersji modułowej lub 
ze zintegrowanym podgrzewaczem. Podgrzewanie wody 
użytkowej samodzielne lub we współpracy z innym źródłem 
ciepła. Najwyższe klasy efektywności do A+. 

Pompy ciepła wody użytkowej 

System typu EMS dla inteligentnego zarządzania pracą 
urządzeń elektrycznych z uwzględnieniem dostępności 
własnej darmowej energii wytwarzanej np. przez instalację 
fotowoltaiczną. Innowacyjny system podwyższający poziom 
komfortu oraz opłacalność inwestycji we własne źródła energii.

OPTI-ENER – zarządzanie energią 

Wysokoefektywne kolektory słoneczne, systemy mocowania, 
podgrzewacze wody użytkowej i grzewczej, automatyka, grupy 
pompowe oraz osprzęt dostępne także w formie kompletnych 
zestawów solarnych.

Słoneczna technika cieplna1

Panele fotowoltaiczne, systemy mocujące, inwertery sieciowe 
jak również hybrydowe i magazyny energii pozwalają zbudować 
kompletną instalację fotowoltaiczną dostosowaną do potrzeb 
Klienta i zgodnie z aktualnymi warunkami ekonomicznymi 
związanymi np. z zasadami współpracy z siecią energetyczną. 

Fotowoltaika2

Pompy ciepła typu powietrze/woda typu monoblok, 
przeznaczone do budynków nowych i modernizowanych, 
z możliwością pracy do temperatury zewnętrznej -25°C. 
Najwyższa klasa efektywności A+++/A++ (35/55°C). 

Pompy ciepła do ogrzewania 
i chłodzenia budynków

3
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6 7

Ekonomicznie / Efektywnie / Komfortowo
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6

5

EMS

OPTI-ENER 

7
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System grzewczy z kolektorami słonecznym 
zużywa znikomą ilość energii względem energii 
którą wytwarza. Z tego względu zapewnia on 
najniższe możliwe koszty wytwarzania ciepła, 
dodatkowo bez wpływu na środowisko naturalne.

Najtańsze i najbardziej przyjazne 
dla środowiska naturalnego ciepło 

Zestawy solarne Hewalex 
– prosta decyzja aby oszczędzać

Optymalny dobór wielkości instalacji zapewnia szeroka oferta 
zestawów solarnych HEWALEX. Wysokowydajne kolektory 
słoneczne zestawiono tutaj z podgrzewaczem wody 
o odpowiedniej pojemności i nowoczesną, kompaktową grupą 
pompową ALEX HX10, która umożliwia idealne dopasowanie 
do warunków tradycyjnej jak i nowoczesnej architektury. 
Z kolei bezproblemową eksploatację gwarantuje innowacyjny 

Wysokoefektywne płaskie 
kolektory słoneczne wykonane 
z wysokiej wartości przyjaznych 
środowisku naturalnemu materiałów

Podgrzewacz wody użytkowej 
o pojemności od 200 do 500 
litrów, z dwiema wężownicami, 
króćcem cyrkulacji i dla grzałki 
elektrycznej.

Sterownik MiniSOL lub GH26

Zespół pompowy ALEX HX10

Osprzęt dodatkowy

Komfort HX00-2KS2100

Komfort HX200-2KS2100

KomfortPlus HX00-2KS2100

KomfortPlus HX200-2KS2100

Nazwa zestawu solarnego

2x 

KS2100F TLP AC
2(pow. brutto 4,12 m )

Kolektory słoneczne

 Zestawy solarne Hewalex – przegląd oferty z przykładowymi konfiguracjami

-

200 litrów

-

200 litrów

-

300 litrów

-

300 litrów

-

400 litrów

-

400 litrów

Podgrzewacz 
wody

Grupa 
pompowa

Sterownik

MiniSOL

MiniSOL

GH26

GH26

MiniSOL

MiniSOL

GH26

GH26

MiniSOL

MiniSOL

GH26

GH26

Osprzęt
dodatkowy

• Zestaw przyłączeniowy

• Śrubunki KS3/4”

• Naczynie wzbiorcze
o• Glikol -25 C

Komfort HX00-2KS2600

Komfort HX300-2KS2600

KomfortPlus HX00-2KS2600

KomfortPlus HX300-2KS2600

Komfort HX00-3KS2600

Komfort HX400-3KS2600

KomfortPlus HX00-3KS2600

KomfortPlus HX400-3KS2600

2x 

KS2600F TLP AC
2(pow. brutto 5,24 m )

3x 

KS2600F TLP AC
2(pow. brutto 7,86 m )

• Zestaw przyłączeniowy

• Śrubunki KS3/4”

• Naczynie wzbiorcze
o• Glikol -25 C

• Zestaw przyłączeniowy

• Śrubunki KS3/4”

• Naczynie wzbiorcze
o• Glikol -25 C

Sprawdź pełną ofertę zestawów solarnych na naszej stronie ® hewalex.pl

2,06

1038

2022/1019/90

Wysokoefektywne 
kolektory słoneczne

Powierzchnia brutto

Sprawność optyczna

Współczynnik strat ciepła

oUzysk ciepła (Würzburg 50 ) 

Wymiary

2m

2a1, W/(m K)

2 2a2, W/(m K )

kWh/rok

mm

2,62

1320

2022/1295/90

75,3%

3,168

0,012

2,06

1094

2022/1019/90

2,62

1392

2022/1295/90

79,1%

3,342

0,014

KS2100F
TLP AC

KS2600F
TLP AC

KS2100F
TLP ACR

KS2600F
TLP ACR

system odpowietrzania instalacji. Za optymalną wydajność 
instalacji odpowiadają dostępne sterowniki: MiniSOL - 
innowacyjny sterownik typu Plug&Play lub sterownik GH26, 
przeznaczony do obsługi rozbudowanych instalacji różnego 
rodzaju i wielkości. Uzupełnienie zestawów stanowi naczynie 
przeponowe oraz nośnik ciepła. Osobno oferowane są 
oryginalne systemy mocujące do kolektorów oraz rury 
solarne ze stali nierdzewnej.Słoneczna technika 

cieplna

Zaprojektowane i produkowane 
przez nas wysokiej jakości systemy 
mocowania wykonane z aluminium 
i stali nierdzewnej  dla każdych 
warunków zabudowy.

Wysoka efektywność, uzysk ciepła według 
Solar Keymark wynosi ponad 1000 kWh/rok 
dla 1 kolektora słonecznego (Würzburg, 50°C).

Odporne na trudne warunki pracy, 
testowane na naciski do 2400 Pa 
oraz na gradobicie (Ø45 mm, ISO 9806).

Optymalna konstrukcja orurowania absorbera 
dla efektywnego odbioru ciepła i bezpieczeństwa 
pracy w wysokich temperaturach.

Naturalny komfort dzięki technice

Poddawane rygorystycznym testom 
wytrzymałościowym już od 1995 roku. 
Certyfikaty Solar Keymark lub inne według 
wymagań krajowych.

>1000
kWh/rok

ALEX HX 10

ALEX HX 10

ALEX HX 10
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solarne ze stali nierdzewnej.Słoneczna technika 

cieplna
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warunków zabudowy.

Wysoka efektywność, uzysk ciepła według 
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Odporne na trudne warunki pracy, 
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Naturalny komfort dzięki technice

Poddawane rygorystycznym testom 
wytrzymałościowym już od 1995 roku. 
Certyfikaty Solar Keymark lub inne według 
wymagań krajowych.

>1000
kWh/rok

ALEX HX 10

ALEX HX 10

ALEX HX 10
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Stanowi rozszerzone o szereg funkcji rozwiązanie. Sterownik 
może obsługiwać co najmniej 19 rodzajów schematów 
instalacji solarnych. Umożliwia współpracę z wieloma 
urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, a także ze zdalnym 
monitoringiem pracy EKONTROL.

ź Szybki montaż bezpośrednio w gnieździe elektrycznym.

ź Automatyczna adaptacja do wielkości instalacji solarnej 
– brak potrzeby wprowadzania nastaw wstępnych.

ź Stałe dostosowywanie się do zmiennych warunków pracy 
instalacji solarnej – funkcje samouczące.

ź Współpraca z pompami obiegowymi sterowanymi 
elektronicznie (PWM lub iPWM).

ź Funkcje ochrony: przed przegrzaniem i zamarzaniem.

ź Funkcja urlopowa.

ź Sygnalizacja wizualna stanów awaryjnych.

ź Obsługa poprzez aplikację na urządzenie mobilne 
(Android/iOS) w językach: EN, ES, DE, IT, PL.

ź 3 warianty komunikacji ze sterownikiem: połączenie lokalne, 
łączność przez WiFi lub z dowolnego miejsca przez Internet.

ź Produkcja i budowa maksymalnie przyjazna środowisku 
naturalnemu.

Wydajne funkcjonowanie każdego systemu wymaga idealnej współpracy wielu komponentów. Kluczową rolę odgrywa ich jakość 
gwarantująca ciągłą i bezpieczną pracę. Firma Hewalex posiada ponad 30 letnie doświadczenie w konstruowaniu oraz produkcji 
wysokiej jakości komponentów dla systemów solarnych i innych. Należą do nich m.in. zespoły pompowe, systemy automatyki oraz 
systemy mocujące do kolektorów słonecznych. Nowoczesną ofertę dopełnia system monitoringu i zdalnej obsługi EKONTROL. 

Sterownik MiniSOL

Stanowi wyjątkowo dogodne w montażu i obsłudze 
rozwiązanie typu „Plug&Play” przeznaczone do sterowania 
pracą standardowych instalacji solarnych. 

Sterownik GH26

ź Ograniczanie pracy źródła ciepła, np. kotła gazowego.*

ź Programy czasowe dla pracy pomp obiegowych.

ź Funkcja przerywanej pracy pompy cyrkulacji wody użytkowej.

ź Funkcja higieniczna dla wody użytkowej.

ź Funkcje ochrony: przed przegrzaniem i zamarzaniem.

ź Funkcja urlopowa.

ź Monitorowanie stanów przegrzania (> 135°C).

ź Licznik mocy chwilowej.

ź Rozbudowane statystyki uzysków ciepła w czasie.*

ź Licznik zużycia energii elektrycznej (w systemie EKONTROL).

ź Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa o awariach w instalacji.

ź Wybór jednej z 22 wersji językowych.

ź Obsługiwany przez system EKONTROL.

ź Przeznaczony do obsługi małych instalacji 
2solarnych o powierzchni kolektorów do 12 m .

ź Modułowa budowa, szybki i wygodny montaż 
z podłączeniem jedynie 2 króćców.

ź Kompaktowe rozmiary i uniwersalna zabudowa 
względem podgrzewacza wody.

ź Minimalne zużycie energii z wysokoefektywną 
elektroniczną pompą obiegową.

ź Współpraca z dowolnym sterownikiem solarnym, 
obsługującym sygnał PWM lub iPWM.

ź Innowacyjny sposób odpowietrzania układu, 
zapewniający maksymalną skuteczność 
i niezawodność pracy instalacji.

Zespół pompowy ALEX HX10

Zespół pompowy nowej generacji ALEX HX10 został zaprojektowany na podstawie stałej współpracy z fachowcami. Priorytetem 
był maksymalny poziom komfortu i funkcjonalności, od montażu po użytkowanie i serwisowanie urządzenia.

 
Zespół pompowy ALEX HX10 
we współpracy ze sterownikiem MiniSOL

Zespół pompowy ALEX HX10 pozwala na dowolne 
podłączenie w zależności od ustawienia podgrzewacza wody 
oraz wymaganego kierunku wyprowadzenia rur. Zasilanie 
z kolektorów słonecznych jest podłączane za pomocą trójnika 
z odpowietrznikiem (1). Powrót do kolektorów słonecznych 

należy podłączyć do jednego z górnych króćców zespołu (2), 
a powrót z wężownicy do jednego z dolnych króćców (3). 
Zawór bezpieczeństwa (4) oraz przyłącze naczynia 
wzbiorczego (5) i manometr (6), można podłączyć do zespołu 
zależnie od jego usytuowania względem podgrzewacza wody.
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Słoneczna technika cieplna
Sterowniki i zespoły pompowe

Odpowietrznik 
instalacji

Pompa obiegowa, armatura

Wspornik ścienny

Podstawa jako izolacja cieplna

Pokrywa jako izolacja cieplna

  *funkcje dostępne w połączeniu z przepływomierzem elektronicznym lub z rotametrem

Nasz polecany wariant:

6 6 5
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ź Licznik zużycia energii elektrycznej (w systemie EKONTROL).
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ź Wybór jednej z 22 wersji językowych.

ź Obsługiwany przez system EKONTROL.

ź Przeznaczony do obsługi małych instalacji 
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ź Modułowa budowa, szybki i wygodny montaż 
z podłączeniem jedynie 2 króćców.
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względem podgrzewacza wody.
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Zespół pompowy nowej generacji ALEX HX10 został zaprojektowany na podstawie stałej współpracy z fachowcami. Priorytetem 
był maksymalny poziom komfortu i funkcjonalności, od montażu po użytkowanie i serwisowanie urządzenia.
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z odpowietrznikiem (1). Powrót do kolektorów słonecznych 

należy podłączyć do jednego z górnych króćców zespołu (2), 
a powrót z wężownicy do jednego z dolnych króćców (3). 
Zawór bezpieczeństwa (4) oraz przyłącze naczynia 
wzbiorczego (5) i manometr (6), można podłączyć do zespołu 
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Zbuduj kompletny system 
dostosowany do Twoich potrzeb
Klimakonwektory, podgrzewacze wody, bufory ciepła i osprzęt 

ź Wysoki poziom komfortu, wysoka wydajność grzewcza 
i chłodnicza dzięki wymuszonemu ruchowi powietrza. 
Filtracja powietrza obiegowego.

ź Ponadczasowy, stonowany, uniwersalny design 
dostosowany do różnego rodzaju pomieszczeń.

Pompy ciepła typu monoblok – przegląd oferty

(A7/W35)

(A7/W55)

(A2/W35)

(A2/W55)

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

kW

V/Hz

°C

mm

mm

kg

(A35/W12-7)

Poziom mocy akustycznej 
jednostki wewn./zewn. dB(A)

o oKlasa efektywności (35 C/55 C)

Moc grzewcza/elektr./COP

     

Moc grzewcza/elektr./COP 

    

Moc chłodzenia/elektr./EER    

Dodatkowa grzałka elektryczna

Zasilanie elektryczne

oTemperatura zasilania przy -15 C

Wymiary jednostki wewnętrznej

Wymiary jednostki zewnętrznej

Waga jednostki wewn./zewn.

A+++/A++

6,33/1,40/4,53

6,10/2,25/2,71

6,13/1,61/3,81

4,72/2,12/2,23

4,50/1,69/2,67

3 lub 6

230/50

1008/728/417

43/65

44/51

PCCO
MONO 6

A+++/A++

9,22/1,89/4,88

8,50/3,15/2,70

7,88/2,04/3,87

6,85/3,01/2,28

6,95/2,32/3,14

3 lub 6

230/50

1170/876/417

43/78

PCCO
MONO 9

A+++/A++

11,60/2,37/4,90

10,00/3,70/2,70

10,17/2,61/3,90

8,62/3,77/2,29

6,56/2,44/3,70

3 lub 6

230/50

1170/876/417

43/78

PCCO
MONO 11

A+++/A+++

15,00/3,13/4,80

12,90/4,30/3,00

13,83/3,27/4,23

11,55/4,81/2,40

13,09/4,23/3,30

3 lub 6

400/50

1095/1475/435

43/122

PCCO
MONO 15

A+++/A++

15,58/3,53/4,41

17,50/5,96/2,94

18,53/4,14/4,48

14,54/5,91/2,46

15,81/5,38/3,10

3 lub 6

400/50

1095/1475/435

43/122

PCCO
MONO 18

44/53 44/52 44/59 44/60

58

500/720/267

ź Zabezpieczenie potrzeb komfortu – wymaganej ilości 
ciepłej wody użytkowej, przy uwzględnieniu wymagań 
dla efektywnej pracy pompy ciepła.

ź Zapewnienie stabilnych, bezpiecznych warunków pracy 
pompy ciepła typu powietrze/woda.

Pompa ciepła PCCO MONO jest wyjątkowo przyjaznym 
w montażu i obsłudze źródłem ciepła. Najwyższa klasa 

oefektywności A+++/A++ (35/55 C) oraz możliwość pracy 
odo temperatury zewnętrznej -25 C. Posiada wbudowany 

Moduł Zabezpieczający PZ HX – innowacyjne rozwiązanie 
ułatwiające montaż i eksploatację pomp ciepła typu 
monoblok, obniżające koszty inwestycji i eksploatacji  oraz 
zapewniające maksymalny poziom ochrony na wypadek 

oprzerw w zasilaniu elektrycznym (-25 C/48h).

Ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepła woda 
użytkowa z pompą ciepła typu monoblok

Pompy ciepła
do ogrzewania
i chłodzenia

Najwyższa klasa efektywności A+++ 
o o(35 C), możliwość pracy do -25 C. 

Maksymalna temperatura zasilania 
o odo 58 C (przy -15 C). 

Moduł Zabezpieczający PZ HX 
– innowacyjne rozwiązanie dla 
ochrony pompy ciepła typu monoblok 
eliminujące glikol z obiegu 
i zwiększające efektywność pracy.

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy 
R32 zastosowany w zmniejszonej ilości 
dzięki konstrukcji hermetycznego układu 
pompy ciepła.

Naturalny komfort dzięki technice

Zdalny nadzór pracy, obsługa przez 
Internet oraz automatyczna diagnostyka 
dostarcza nowego wymiaru komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowania.

Europejski Znak Jakości Pomp Ciepła 
EHPA-Q dzięki wysokiej efektywności, 
niskiej głośności pracy oraz zachowaniu 
standardów obsługi Klienta.

AntiFreeze

-25°C ˝ 48h
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Zbuduj kompletny system 
dostosowany do Twoich potrzeb
Klimakonwektory, podgrzewacze wody, bufory ciepła i osprzęt 

ź Wysoki poziom komfortu, wysoka wydajność grzewcza 
i chłodnicza dzięki wymuszonemu ruchowi powietrza. 
Filtracja powietrza obiegowego.

ź Ponadczasowy, stonowany, uniwersalny design 
dostosowany do różnego rodzaju pomieszczeń.

Pompy ciepła typu monoblok – przegląd oferty

(A7/W35)

(A7/W55)

(A2/W35)

(A2/W55)

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

kW
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°C

mm
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kg

(A35/W12-7)

Poziom mocy akustycznej 
jednostki wewn./zewn. dB(A)

o oKlasa efektywności (35 C/55 C)

Moc grzewcza/elektr./COP

     

Moc grzewcza/elektr./COP 

    

Moc chłodzenia/elektr./EER    

Dodatkowa grzałka elektryczna

Zasilanie elektryczne

oTemperatura zasilania przy -15 C

Wymiary jednostki wewnętrznej

Wymiary jednostki zewnętrznej

Waga jednostki wewn./zewn.

A+++/A++

6,33/1,40/4,53

6,10/2,25/2,71

6,13/1,61/3,81

4,72/2,12/2,23

4,50/1,69/2,67

3 lub 6

230/50

1008/728/417

43/65

44/51
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MONO 6

A+++/A++

9,22/1,89/4,88

8,50/3,15/2,70

7,88/2,04/3,87

6,85/3,01/2,28

6,95/2,32/3,14
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230/50
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10,00/3,70/2,70
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15,58/3,53/4,41

17,50/5,96/2,94
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pompy ciepła typu powietrze/woda.
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ułatwiające montaż i eksploatację pomp ciepła typu 
monoblok, obniżające koszty inwestycji i eksploatacji  oraz 
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oprzerw w zasilaniu elektrycznym (-25 C/48h).

Ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepła woda 
użytkowa z pompą ciepła typu monoblok

Pompy ciepła
do ogrzewania
i chłodzenia

Najwyższa klasa efektywności A+++ 
o o(35 C), możliwość pracy do -25 C. 

Maksymalna temperatura zasilania 
o odo 58 C (przy -15 C). 

Moduł Zabezpieczający PZ HX 
– innowacyjne rozwiązanie dla 
ochrony pompy ciepła typu monoblok 
eliminujące glikol z obiegu 
i zwiększające efektywność pracy.

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy 
R32 zastosowany w zmniejszonej ilości 
dzięki konstrukcji hermetycznego układu 
pompy ciepła.

Naturalny komfort dzięki technice

Zdalny nadzór pracy, obsługa przez 
Internet oraz automatyczna diagnostyka 
dostarcza nowego wymiaru komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowania.

Europejski Znak Jakości Pomp Ciepła 
EHPA-Q dzięki wysokiej efektywności, 
niskiej głośności pracy oraz zachowaniu 
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AntiFreeze

-25°C ˝ 48h
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Hewalex PCCO MONO 
– układ z wodą grzewczą

Standardowa pompa ciepła  
– układ z glikolem

Moduł Zabezpieczający PZ HX wbudowany w jednostce 
wewnętrznej pompy ciepła.

Bezpośrednie podłączenie wody grzewczej do jednostki 
zewnętrznej – bez wymiennika ciepła, pośredniej pompy 
obiegowej i glikolu.

Układ poddawany automatycznym testom, wszelkie 
komunikaty wysyłane w formie E-mail/SMS.

Konieczność zastosowania czynnika niezamarzającego 
(zwykle glikol), dodatkowego wymiennika ciepła 
i pośredniej pompy obiegowej.

Dodatkowe prace montażowe i większe zapotrzebowanie 
na miejsce do zabudowy osprzętu.

Wymagane podwyższenie temperatury wody grzewczej 
dla odbioru ciepła z glikolu.

ź Niższy o około 1000 PLN koszt osprzętu w porównaniu do standardowej pompy ciepła typu monoblok.

ź Niższe zużycie energii elektrycznej dzięki eliminacji pośredniej pompy obiegowej (w obiegu glikolu).

ź Wyższa o około 15% efektywność (wyższe COP) dzięki niższej temperaturze wody grzewczej na wyjściu 
z pompy ciepła, przy zachowaniu wymaganej temperatury wody grzewczej w instalacji.

ź Mniej skomplikowany układ hydrauliczny wpływający na jego zwiększoną niezawodność.

ź Funkcje pomiarowe takie jak pobór energii elektrycznej, a przy podłączeniu przepływomierza impulsowego: 
moc grzewcza i współczynnik COP.

ź Skrócony czas i niższe koszty montażu, konserwacji i napraw w kolejnych latach eksploatacji

Korzyści ekonomiczne i techniczne wynikające z zastosowania Modułu Zabezpieczającego PZ HX:

Moduł Zabezpieczający PZ HX stanowi własne, innowacyjne 
rozwiązanie firmy Hewalex, wdrożone do produkcji w 2019 
roku i dzięki temu sprawdzone w szerokim zastosowaniu pomp 
ciepła typu monoblok. Realizuje on między innymi funkcję 
AntiFreeze, która przez 48 godzin chroni skraplacz pompy 
ciepła na wypadek braku zasilania energią elektryczną, przy 
temperaturze zewnętrznej nawet -25°C. W odróżnieniu od 
standardowych pomp ciepła typu monoblok, pompy ciepła 
PCCO MONO i PCOP MONO mogą zamiast glikolu pracować 
z wodą w obiegu wewnętrznym, przy zachowaniu warunków 
gwarancji producenta.

Moduł Zabezpieczający PZ HX EKONTROL – zdalny nadzór i diagnostyka

System EKONTROL to wielofunkcyjne rozwiązanie przeznaczone do współpracy z systemami OZE, spełniające określone funkcje 
związane ze zdalnym nadzorem, obsługą, analizą i zarządzaniem pracą, czy też automatyczną diagnostyką. Kolejne generacje 
systemu EKONTROL znalazły zastosowanie w dziesiątkach tysięcy instalacji, począwszy od 2015 roku.

System pozwala na zdalną nastawę parametrów 
pracy, podgląd stanów pracy i odbieranie 
sygnałów alarmowych. Archiwizowane dane 
pozwalają wykonywać statystyki i optymalizować 
pracę pompy ciepła, by maksymalnie zwiększać 
wykorzystanie energii odnawialnej.

Pompy ciepła 
do ogrzewania i chłodzenia

Pompy ciepła 
do ogrzewania i chłodzenia

System typu EMS do zarządzania bilansem 
energii. Jego rolą jest sterowanie pracą urządzeń 
według ustalonych priorytetów. Celem jest 
maksymalne zwiększanie autokonsumpcji energii 
dla wzrostu opłacalności własnej elektrowni. 
Narzędzie daje dostęp do wielu statystyk 
i informacji. Pozwala na odczyt ilości energii 
oddawanej i magazynowanej (więcej na str. 20).

Innowacyjne rozwiązanie służy stałym wsparciem 
analizując 54 dane pomiarowe pompy ciepła 
PCCO. Automatycznie generowane raporty 
przekazywane są użytkownikowi. Firma 
serwisowa może z wyprzedzeniem zareagować 
na ewentualne nieprawidłowości w pracy. 
Dzięki temu w okresie 5 lat gwarancji nie 
wymaga się przeglądów.

ZDALNY NADZÓR 
I OBSŁUGA

Instalacje solarne, 
pompy ciepła PCCO, PCWU

OPTI-ENER
Zarządzanie zużyciem 

energii elektrycznej

EKONTROL 
DIAGNOSTYKA

Pompy ciepła PCCO

+15 %
Efektywność

H O2

EkologiaBezpieczeństwo

-25°C   48 h
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Zbuduj kompletny system 
dostosowany do Twoich potrzeb
Klimakonwektory, podgrzewacze wody, sterowniki i osprzęt 

Wielofunkcyjny intuicyjny w obsłudze sterownik. W zakresie 
funkcji m.in. prosty wybór jednego z 5 trybów pracy, 
przejrzysty podgląd bieżących parametrów pracy, szczegółowa 
diagnostyka i historia błędów eksploatacyjnych. Protokół 
komunikacyjny Modbus zapewnia stabilną komunikację 
między systemami w budynku dla zarządzania i kontroli ich 
pracy. Aplikacja WarmLink pozwala na zdalny dostęp do 
parametrów i nastaw sterownika pompy ciepła. 

Dla rozbudowanych układów np. kaskadowych dostępne 
są sterowniki swobodnie programowalne. Specjalnie dla 
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
zaprojektowano Moduł Zabezpieczający PZ HX z funkcją 
AntiFreeze. Zapewnia to ochronę pompy ciepła na wypadek 
braku zasilania energią elektryczną przez 48 godzin przy -
25°C na zewnątrz.

Klasa efektywności

Moc grzewcza/elektr./COP

Moc chłodzenia/elektr./EER

Typ i liczba sprężarek

Zasilanie elektryczne

Rodzaj i ilość czynnika chłodniczego

oTemperatura zasilania przy -20 C

Wymiary urządzenia

Waga urządzenia

PCOP MONO 
HX25 EVI

PCOP MONO 
HX38 EVI

PCOP MONO 
HX77 EVI

 Pompy ciepła dużej mocy - przegląd oferty

(A7/W35)

(A7/W55)

(A35/W12-7)

kW/kW/-

kW/kW/-

kW/kW/-

szt.

V/Hz

kg

°C

mm

kg

A+/A+

24,0/6,0/4,0

22,6/8,9/2,5

17,0/7,8/2,2

2x Higly EVI rotacyjna

400/50

R410A/2x 2,6

60

1172/400/1588

215

A+/A+

42,0/10,0/4,2

43,0/14,5/3,0

27,3/10,6/2,6

1x Copeland EVI scroll

400/50

R410A/9,0

55

1414/854/1911

430

A+/A+

84,0/20,0/4,2

86,0/29,0/3,0

59,0/21,9/2,7

2x Copeland EVI scroll

400/50

R410A/2x 9,0

55

2182/1078/2100

778

Pompy ciepła PCOP MONO dużej mocy są przeznaczone 
do pracy w większych obiektach np. przemysłowych, 
usługowych, biurowych, turystycznych, mieszkaniowych 
itp. W trybie grzewczym mogą pracować do temperatury 
zewnętrznej -30°C. W okresie letnim możliwe jest także 
wykorzystanie urządzeń do aktywnego chłodzenia budynku.

Ciepło i chłód dla zwiększonych potrzeb

Pompy ciepła
dużej mocy

Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość pracy 
bezpośrednio z wodą grzewczą. Pozwala na to specjalna 
konstrukcja skraplacza oraz autorskie rozwiązanie Hewalex 
– Moduł Zabezpieczający PZ HX z funkcją AntiFreeze. 
Zapewnia on podwójną ochronę przed zamarzaniem w razie 
braku zasilania. Zastosowanie wody obniża wyraźnie koszty 
inwestycji i eksploatacji, a dodatkowo jest przyjazne dla 
środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo użytkowania

oWysoka klasa efektywności A+ (35/55 C) 
w segmencie pomp ciepła dużej mocy. 

oMożliwość pracy do -30 C. Maksymalna 
otemperatura zasilania do 60 C (HX25 EVI).

Sprężarka z technologią EVI (Enhanced 
Vapor Injection) zwiększa efektywność 
COP do 10% oraz wydajność 
cieplną do 25% w porównaniu 
do standardowych rozwiązań.

Parownik o dużej powierzchni oraz 
wydajne wentylatory pozwalają na 
skuteczny odbiór ciepła także przy 

oniskich temperaturach (praca do -30 C). 

Naturalny komfort dzięki technice

Specjalna konstrukcja skraplacza oraz 
funkcja AntiFreeze eliminują ryzyko 
zamrożenia przy braku zasilania, przy 

otemperaturze -25 C do 48 godzin.

Zaawansowany sterownik z ekranem 
dotykowym 5″. Protokół komunikacyjny 
Modbus RTU umożliwia współpracę 
z systemem automatyki zintegrowanej 
budynku (BMS).
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dostosowany do Twoich potrzeb
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 Pompy ciepła do wody użytkowej – przegląd oferty

Dla każdego rodzaju potrzeb
Pompa ciepła o konstrukcji modułowej 
lub ze zintegrowanym podgrzewaczem wody

Modułowa pompa ciepła PCWU 3,0kW stanowi idealne 
rozwiązanie dla modernizowanych systemów. Konstrukcja 
pozwala na bezpośrednie podłączenie do istniejącego 
podgrzewacza wody (zalecana pojemność 200-500 litrów). 
Pompa ciepła 200eK lub 300eK ze zintegrowanym 
podgrzewaczem 200 lub 300 litrów może stanowić 

samodzielne urządzenie lub podłączone dodatkowo do kotła 
gazowego lub innego. Wyboru mocy grzewczej 1,8 lub 2,5 
kW można dokonać w zależności od liczby użytkowników 
oraz wymagań komfortu. Dodatkowo wbudowana grzałka 
elektryczna 1,5 kW zapewnia okresowe zwiększanie 
wydajności ciepłej wody.

Najwyższa klasa efektywności A+ 
w segmencie pomp ciepła wody 
użytkowej pozwala uzyskiwać niskie 
koszty eksploatacji.

Wykonana w sprawdzonej technologii 
sprężarka rotacyjna cechuje się 
nieskomplikowaną budową i przez 
to niezawodnością. 

Sprawdzone tradycyjne rozwiązanie 
ze zwiększoną do 3 mm grubość 
stalowego zbiornika pokrywanego 
warstwą emalii ceramicznej 
(200eK/300eK).

Naturalny komfort dzięki technice

Do wyboru wersja ze sterownikiem 
o rozbudowanym zakresie funkcji (G426) 
lub z maksymalnie ułatwioną obsługą 
w niezbędnym zakresie (HW100).

Innowacyjny system zdalnego nadzoru 
i obsługi EKONTROL pozwala na pełną 
zdalną kontrolę nad pracą pompy ciepła 
(ze sterownikiem G426).

KOCIOŁ

KOCIOŁ

Pompy ciepła
do wody użytkowej

Pompa ciepła do wody użytkowej zapewnia wysoki komfort 
korzystania z ciepłej wody przy bardzo niskich kosztach 
eksploatacji. Powinny być około 3-4 razy niższe 
w porównaniu do tradycyjnych podgrzewaczy elektrycznych.

Dodatkową korzyścią jest ekonomiczne chłodzenie domu 
latem za pomocą schłodzonego powietrza usuwanego 
z pompy ciepła. Odbywa się to bez dodatkowych kosztów, 
podczas normalnej pracy urządzenia. Dla realizacji tego 
zadania oferowane są kompletne zestawy wentylacyjne.

Ciepła woda – komfortowo i ekonomicznie

PCWU 
3,0kW

PCWU 
200ek-1,8kW

PCWU 
300ek-1,8kW

PCWU 
200ek-2,5kW

PCWU 
300ek-2,5kW
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Naturalny komfort dzięki technice
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Fotowoltaika jako źródło energii elektrycznej wykorzystujące 
energię słoneczną, znajduje się w naturalnym kręgu 
zainteresowania firmy Hewalex już od wielu lat. Jesteśmy 
dostawcą szeregu kompletnych rozwiązań przeznaczonych 
do obiektów różnej wielkości i o różnym przeznaczeniu. 
Są to zarówno systemy sieciowe, jak również hybrydowe.

Własna energia elektryczna dzięki darmowej 
energii słonecznej

Fotowoltaika

Nowa generacja systemu OPTI-ENER będąca autorskim 
rozwiązaniem Hewalex wprowadza nowe możliwości wśród 
znanych na rynku systemów typu EMS. Jest specjalnie 
zaprojektowany do zarządzania pracą urządzeń elektrycznych 
w połączeniu z posiadanym własnym źródłem energii takim 
jak np. fotowoltaika. Wpływa to na wzrost autokonsumpcji 
energii i wzrost opłacalności inwestycji.

 ® Szersze informacje o OPTI-ENER: str. 20-21.

OPTI-ENER – innowacja w zarządzaniu 
energią w budynku

Panele fotowoltaiczne czołowych 
światowych producentów według 
listy TIER 1. Wysoka sprawność  
i odporność na trudne warunki pracy.

Wysokosprawne, niezawodne inwertery 
chłodzone konwekcyjnie. Szczelność 
i odporność pozwalająca na zabudowę 
także na zewnątrz budynku.

Innowacyjny system OPTI-ENER 
do zarządzania pracą urządzeń 
elektrycznych dla maksymalizacji 
wykorzystania własnej energii.

Naturalny komfort dzięki technice

Nowoczesne modułowe magazyny 
energii wykonane w technologii LiFePO 
cechujące się podwyższoną 
żywotnością i wydajnością.

Wydłużone okresy gwarancji dla 
kluczowych komponentów, np. 12 lat 
dla paneli fotowoltaicznych oraz 10 lat 
dla inwerterów i magazynów energii.

GWARANCJA

Kompletne systemy 
fotowoltaiczne

Doboru rozwiązania rodzaju i wielkości systemu fotowoltaicznego 
zalecamy dokonywać w zależności od wymagań inwestora, 
a także bieżących warunków prawnych i ekonomicznych 
w danym kraju. Systemy sieciowe (on-grid) współpracujące 
z siecią energetyczną wyposażamy w innowacyjne rozwiązanie 
OPTI-ENER. Dzięki temu na bieżąco dostępna jest informacja 

o ilości energii wytwarzanej, oddawanej oraz zmagazynowanej 
w sieci (więcej na stronach 20-21). W systemach hybrydowych 
oferujemy inwertery pracujące w trybie on-grid i off-grid. Dzięki 
temu możliwy jest optymalny ekonomicznie i technicznie dobór 
wielkości magazynu energii.

Do naszych systemów wybraliśmy komponenty spełniające rygorystyczne wymagania takie jak odporność na niskie i wysokie 
otemperatury otoczenia np. dla inwerterów -25 do +60 C (testy w klimacie pustynnym i arktycznym), czy też odporność na 

obecność w powietrzu soli czy amoniaku jak w przypadku paneli fotowoltaicznych. Zapewnia to uniwersalność zastosowania 
naszych rozwiązań pod względem klimatu i warunków zabudowy.

Kompletne systemy fotowoltaiczne Hewalex – przystosowane do pracy w każdym rodzaju klimatu, 
także w niestandardowych warunkach

Zaprojektowane i produkowane przez nas 
wysokiej jakości systemy mocowania 
wykonane z aluminium i stali nierdzewnej  
dla każdych warunków zabudowy.

Panele PV wysokiej 
sprawności (min. 20,4%)

Osprzęt dodatkowy

Inwertery sieciowe 
o mocy do 75 kWp

OPTI-ENER – system 
zarządzania energią

Inwertery hybrydowe 
o mocy do 9,6 kWp

Modułowe magazyny energii 
o pojemności do 14,2 kWh

Komponenty dla systemu sieciowego Komponenty dla systemu hybrydowego

Dla każdego rodzaju obiektu zgodnie z krajowymi 
warunkami prawnymi i ekonomicznymi
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OPTI-ENER to inteligentny i rozbudowany system typu EMS, który 
pomaga zarządzać bilansem energetycznym w gospodarstwie 
domowym, czy firmie. OPTI-ENER pozwala na monitorowanie 
zużycia energii oraz zapewnia pełną kontrolę poprzez automatyczne, 
ręczne i czasowe włączanie i wyłączanie urządzeń. Pomaga również 
zmaksymalizować zużycie własne energii produkowanej przez 
dodatkowe źródło, jakim jest np. instalacja fotowoltaiczna. Obsługa 
odbywa się poprzez system EKONTROL za pomocą dedykowanej 
aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem serwisu ekontrol.pl.

Na podstawie pomiarów system oblicza ilość energii zużytej, 
wytworzonej i odprowadzonej do sieci. OPTI-ENER umożliwia 
automatyczne załączanie urządzeń elektrycznych zgodnie 
z zadanymi priorytetami, uwzględniając korzystniejszą taryfę 
cenową energii lub nadwyżkę energii wyprodukowaną przez 
dodatkowy generator energii. Zebrane dane pozwalają określić m.in. 
poziom zużycia własnego, który zwiększa opłacalność inwestycji.

Przejmij kontrolę nad swoją energią i komfortem

Zarządzanie zużyciem energii dla 
4 (maks. 7) urządzeń lub obwodów 
elektrycznych. Możliwość włączania 
i wyłączania w zależności od nadanego 
priorytetu i ilości nadwyżki energii.

Zarządzanie bilansem energetycznym 
– pomiar mocy wytworzonej, zużytej 
i przekazanej. Bilansowanie zużycia 
energii elektrycznej na każdym 
wejściu pomiarowym.

Wzrost autokonsumpcji własnej energii 
dla ograniczenia jej ilości oddawanej 
do sieci. Zwiększenie opłacalności 
inwestycji we własne źródło energii.

Naturalny komfort dzięki technice

Pomiar napięcia, prądu i mocy 
elektrycznej na 4 wejściach 
pomiarowych (dodatkowe z modułem 
OPTI-TEMP). Powiadomienia o stanie 
instalacji – informowanie o stanach 
alarmowych w formie powiadomień 
push/SMS/mail.

 ® Sprawdź pełne możliwości systemu na stronie 
internetowej

Zgodny ze
SG-Ready

OPTI-ENER
– dostosowane do współczesnych wymagań, 
zgodny ze standardami inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych (SG-Ready)

OPTI-ENER przeznaczony jest do łączenia urządzeń elektrycznych z inteligentną siecią elektroenergetyczną. Pozwala na sterowanie 
pracą podłączonych urządzeń lub obwodów zgodnie ze stanami pracy wymaganymi przez aktualne obciążenie sieci.

Kolektory słoneczne

EKONTROL

Zarządzanie Kontrola Oszczędzanie  •    •  

bojler 
elektryczny

klimatyzatorstacja 
dokująca

zmywarka

OPTI-TEMP

grzałka 
z płynną 

regulacją mocy

stacja ładowania 
pojazdów 

elektrycznych

OPTI-ENER

zgodny ze
SG-Ready

Energy Management System

pompa ciepła

zgodny ze
SG-Ready

sieć

fotowoltaika
energia wiatru
kogeneracja 

OPTI-TEMP – moduł pozwala na rozszerzenie możliwości systemu, pozwalając na zarządzanie pracą 3 dodatkowych 
urządzeń. Jednym z nich może być grzałka zainstalowana np. w podgrzewaczu wody. Jej moc będzie regulowana płynnie 
w zakresie 0-2000 W, zależnie od dostępnych chwilowo nadwyżek energii wytwarzanej przez fotowoltaikę lub inne źródło.

OPTI-ENER 
inteligentny system 
zarządzania energią (EMS)
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Fot. Ośrodek Fundacji Ronalda McDonalda. 
2Powierzchnia użytkowa 2.000 m , 25 rodzin. 

Kaskada 4 pomp ciepła o mocy grzewczej 
120 kW. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 
30 kWp (Warszawa, Polska).

ź Ponad 600 realizacji w budynkach 
biurowych i podobnego przeznaczenia, 
z wykorzystaniem pomp ciepła dużej mocy, 
instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 
słonecznych.

ź Wytwarzanie ciepła, chłodu i energii 
elektrycznej wraz z zarządzaniem przez 
system typu EMS (Hewalex OPTI-ENER).

Budynki jednorodzinne

Fot. Modernizacja domu  z zastosowaniem 
4 kolektorów słonecznych do podgrzewania 
wody użytkowej oraz  wspomagania 
ogrzewania,  instalacji fotowoltaicznej o mocy 
11 kWp, pompy ciepła typu monoblok 15 kW 
do ogrzewania i chłodzenia   (Polska).

ź Ponad 220.000 budynków jednorodzinnych 
wyposażonych w rozwiązania Hewalex.

ź Dostarczenie kompleksowych rozwiązań dla 
ponad 60 inwestycji regionalnych, w ramach 
np. programów ograniczania emisji 
zanieczyszczeń – łącznie ponad 70.000 
budynków.

ź Ponad 1200 realizacji w budynkach 
wielorodzinnych, w szczególności 
budowa dużych instalacji z kolektorami 
słonecznymi dla wspomagania 
ogrzewania i podgrzewania wody 
użytkowej.

ź Realizacje w obiektach zamieszkania 
zbiorowego typu: akademiki, pensjonaty, 
hotele itp.

Budynki wielorodzinne

Fot. Kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 
2508 m  do podgrzewania wody użytkowej 

i wspomagania ogrzewania, zabudowane 
na dachach oraz elewacjach budynków 
wielorodzinnych (Norwegia).

Budynki biurowe

Fot. Duża instalacja z kolektorami słonecznymi 
w miejskim ośrodku sportu. 128 kolektorów 

2płaskich o łącznej powierzchni 330 m  dla 
podgrzewania wody basenowej i użytkowej. 
Niestandardowe warunki zabudowy kolektorów 
słonecznych (Sosnowiec, Polska).

ź Ponad 800 realizacji w budynkach 
sportowych, turystycznych, hotelowych itp.

ź Rozwiązania dla obiektów o zwiększonym 
zużyciu ciepłej wody użytkowej, w oparciu 
głównie o kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Obiekty sportowe

Fot. Duża instalacja z kolektorami 
2słonecznymi o powierzchni 82 m  

w szpitalu .Zabytkowy obiekt w strefie 
nadmorskiej  o specjalnych wymaganiach 
architektonicznych (Sopot, Polska).

ź Blisko 1000 obiektów przemysłowych 
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