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Pompa ciepła Ferroli COMO PLUS 250
l z zasobnikiem.
Cena

7 208,00 zł

Dostępność

1

Numer katalogowy

2CDB-240FA

Opis produktu
Opis
owietrzna pompa ciepła FERROLI COMO PLUS wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w powietrzu i może pozyskiwać z
otoczenia az do 80 % energii potrzebnej do podgrzania wody. Posiada zintegrowany zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
wyposażony w dwie wężownice, które umożliwiają współpracę z kolejnym źródłem ciepła każdego rodzaju (kocioł gazowy,
kocioł olejowy, kocioł na paliwa stałe, kolektory słoneczne, kominek itp). Pompa ciepła Ferroli Como Plus jest
zautomatyzowana, w pełni wyposażona i gotowa do bezpośredniego podłączenia wewnątrz budynku. Umożliwia bardzo
ekonomiczne grzanie wody użytkowej.
Dodatkową zaletą podgrzewacza z pompą ciepła jest poprawa jakości powietrza. Jednostka zainstalowana w suszarni lub
pralni potrafi bez pomocy innych źródeł ciepła wyprodukować ciepłą wodę użytkową. Dodatkowo odświeży powietrze
otoczenia (funkcja szczególnie przydatna w okresie letnim). Świeże i suche powietrze wychodzące z jednostki można
wykorzystać do wymiany powietrza i odświeżania środowiska redukując stopień wilgotności powietrza, co może uchronić
zazwyczaj wilgotne pomieszczenia przed tworzeniem się grzyba.
Model COMO PLUS potrafi pokryć nawet do 100% rocznego zapotrzebowania na ciepła wodę w typowym domu
jednorodzinnym i potrafi funkcjonować jako samodzielne urządzenie do produkcji c.w.u. Działa już przy temperaturze
powietrza 0°C, a wodę z samej pracy pompy ciepła można podgrzać do temperatury 60°C.

ZALETY
• Jeden z najtańszych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej
• Niskie koszty inwestycyjne • Doskonała alternatywa dla kolektorów słonecznych – niezależność od warunków pogodowych
• Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 250 litrów • Zintegrowane 2 wężownice grzewcze (2 x 1 m2 )
umożliwiające podłączenie 2 dodatkowych źródeł ciepła
• Współpraca z istniejącym kotłem lub kominkiem
• Praca w szerokim zakresie temperatur zasysanego powietrza (0°C do +43°C)
• Sprężarka Panasonic
• Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego niezależnie od miejsca ustawienia
• Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania dająca duże możliwości sterowania urządzeniem
m.in.: możliwość pracy w 3 przedziałach czasowych, pełna regulacja grzałki, odszranianie układu chłodniczego do -20°C,
kontrola temperatury powietrza na wlocie i wylocie pompy ciepła
• Dodatkowe możliwości do wykorzystania: osuszenie powietrza, efekt chłodzenia i przewietrzania domu
• Minimalne postojowe straty ciepła • Prosty montaż przewodów powietrznych oraz wymiana pompy ciepła dzięki
standardowym króćcom przyłączeniowym
• Atrakcyjne wzornictwo
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• 2 lata gwarancji
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