
Powietrzna pompa ciepła 
Modulowana typu split
Seria Basic Comfort
Moc grzewcza 4-12 kW

Modulowana, powietrzna pompa ciepła 
Pompa ciepła powietrze / woda serii Basic Comfort  dostosowuje się do zapotrzebowania  grzewczego budynku w całym sezonie 
grzewczym z najwyższą efektywnością.

Koncepcja systemu składa się z jednostki wewnętrznej z bezstopniowym systemem  modulowania pompy ciepła oraz z cichej i 
przyjaznej otoczeniu jednostki zewnętrznej. Po połączeniu obu części uzyskujemy najwyższy współczynnik COP (SPF) i najniższe 
roczne koszty eksploatacji. 

Twoje korzyści w skrócie

Wysoka sprawność dzięki innowacyjnej technologii modulacji

Bez grzałek elektrycznych – niższe koszty

Bezpieczeństwo – brak ryzyka zamarznięcia podczas awarii zasilania

Minimalna wymagana przestrzeń - kompaktowa konstrukcja

Idealna dla nowoczesnych systemów grzewczych - łatwy montaż

Bardzo cicha jednostka wewnętrzna z redukcją szumów, dzięki specjalnej 
izolacji

Oszczędność miejsca, cicha jednostka zewnętrzna oraz, wyciszona sprężarka 

Przygotowany do podłączenia do systemu PV- samodzielnego wytwarzania 
energii elektrycznej 

Optymalna powierzchnia zwiększa wydajność parownika

Nowa technologia zapobiega sprzężeniom akustycznym

Inteligentne rozmrażanie przez odwrócenie cyklu pracy

Opatentowana i zarejestrowana technologia dsi® i technologia twin-X® 

Kompatybilna z nowoczesnymi systemami zarządzania budynkiem  
(dostępne jako opcja)

Twoja droga do niezależności 
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European Quality Label
for Heat Pumps
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Pieczątka partnera Kompetencji Heliotherm

Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18   6336 Langkampfen   Austria   Telephone +43 (0)5332 87496-0   Fax +43 (0)5332 87496-30   info@heliotherm.com   www.heliotherm.pl

Wydajność zgodnie z normą EN 14825 - Temperatura wewnętrzna 20 ° C
Model HP08L-M-BC HP12L-M-BC HP08L-M-BC HP12L-M-BC HP08L-M-BC HP12L-M-BC

Temperatura otoczenia 
[°C]  

Moc grzewcza
[kW]

Moc grzewcza
[kW]

Moc sprężarki
[kW]

Moc sprężarki
[kW]

Wydajność  
COP

Wydajność
COP

-10 8,49 12,17 3,54 5,07 2,4 2,4

-7 7,47 10,71 2,57 3,66 2,9 2,92

2 4,58 6,57 0,96 1,34 4,75 4,89

7 3,81 5,68 0,65 0,97 5,85 5,84

12 4,23 6,43 0,58 0,92 7,23 6,99

Poziom ciśnienia akustycznego 
3746 Jednostka wewnętrzna 

1 m Odległość 37 dB(A)

5 m Odległość 23 dB(A)

10 m Odległość  17 dB(A)

Emisja akustyczna - Jednostka zewnętrzna

Ciśnienie akustyczne w odległości [m]

1m 3m 5m

Min. moc cieplna 34 dB(A) 40 dB(A) 48 dB(A)

Nominalna moc cieplna 20 dB(A) 26 dB(A) 34 dB(A)

Max. moc cieplna 14 dB(A) 20 dB(A) 28 dB(A)

Dane techniczne -                              HP08L-M-BC
jednostka wewnętrzna          

HP012L-M-BC

Napięcie 400 V* 400 V*

Max. prąd pracy 13 A 15 A

Min. temperatura zewnętrzna -25 °C -25 °C

Max. temperatura w instalacji grzewczej 60 °C 60 °C

Wys. x Szer. x Głęb. 1700 | 600,5 | 673 mm 1700 | 600,5 | 673 mm

Waga 175 kg 180 kg

Czynnik roboczy R410 A R410 A

Dane techniczne - Jednostka zewnętrzna
Napięcie 230 V

Moc 50 - 200 W

Zakres pracy -25 °C | +45 °C

Powierzchnia parownika 80 m2

Wiatrak ECM typ

Dług. x Szer. x Głęb. 952 | 1019 | 1008 mm

Waga 105 kg

* dostępna wersja 230 V

Zdalny nadzór dostępny z każdego miejsca na świecie poprzez 
Internet lub telefon komórkowy dzięki systemowi Heliotherm 
Remote Control – dostępne opcjonalnie razem z modemem 
Remote Control Gateway**.

System twin-x® optymalizuje obieg termodynamiczny. Dodatko-
wa energia z otoczenia jest wykorzystywana dzięki tej technologii.

Opatentowana technologia dsi® firmy Heliotherm pozwala na 
płynne i automatyczne dostosowanie się do zmiennych warunków, 
a tym samym znacznie obniża koszty eksploatacji.

** wyposażenie opcjonalne
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