
Płynna modulacja 
Technologia płynnej modulacji Heliotherm
Linia Premium

Zalety pompy ciepła Heliotherm

Moc grzewcza w 100% dostosowana do zapotrzebowania 
budynku poprzez płynną modulację

Wyższa moc grzewcza wraz ze spadkiem temperatury 
zewnętrznej

Wyższa wydajność i do 20% niższe koszty energii  w 
porównaniu z tradycyjną pompą ciepła

Dłuższa żywotność  i zmniejszenie emisji hałasu dzięki 
technologii soft-start

Cicha praca sprężarki i parownika niż pompy ciepła typu 
powietrze, możliwość regulacji prędkości obrotowej

Mniejsze zużycie energii ze względu na modulacje urządzeń 
peryferyjnych > zmniejszone koszty operacyjne

Automatyczne zmniejszenie mocy po załączeniu  dodatko-
wego źródła ciepła > mniejsze koszty eksploatacji

Jesień

Zima

Wiosna 

Lato

Technologia opatentowana przez Heliotherm
Od 1994 roku Heliotherm posiada i doskonali technologię płynnej modulacji pompy ciepła, tym samym będąc liderem w tej dziedzi-
nie. Technologia ta jest już sprawdzona pod względem niezawodności i skuteczności przez wiele lat. 

Płynna modulacja drogą do wydajności
Płynna modulacja pompy ciepła Heliotherm otwiera nowe możliwości dla wysokowydajnych pomp ciepła. W zależności od budynku, 
modulowana pompa ciepła dopasowuje się do pożądanego działania. Proces rozruchu z technologią soft start dodatkowo wydłuża 
żywotność urządzenia. 

Inteligentne obniżenie kosztów - technologia jutra -  już dziś
Inteligentna technologia sterowania reguluje zużycie energii zgodnie z zapotrzebowaniem energetycznym budynku. Pompy obiego-
we również spełniają te standardy.

Twoja droga do niezależności
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Płynna modulacja. 
Pompa ciepła dostosowuje się do zapotrzebowania budynku na ciepło. Zmiany temperatury zewnętrznej wymagają indywidualnego 
inteligentnego systemu ogrzewania. Przez inteligentny system sterowania i regulacji sprężarki, modulowany system zużyje tylko tyle 
mocy, ile będzie potrzebne, aby zapewnić wymagany komfort. Dzięki temu koszty ogrzewania są automatycznie optymalizowane 
przez cały okres użytkowania.  

Podręcznikowe wydajności.
Pompy ciepła Heliotherm zostały nagrodzone najwyższą klasą wydajności przez niezależne instytucje badawcze. Austriacki producent 
pomp ciepła to lider pod względem jakości i licznych patentów. Możesz liczyć na najniższe koszty eksploatacji i jednocześnie dbać o 
środowisko naturalne.   

Maksymalne wykorzystanie dotacji.
Wysokie współczynniki SPF (COP) pozwalają na otrzymywanie maksymalnych dotacji. Partner Heliotherm w Twojej okolicy poinformuje 
Cię o możliwościach i rodzaju dotacji w twojej okolicy.

Doskonałość gwarantowana z Partnerem Kompetencji Heliotherm.
Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalizm firmy, która oferuje usługi kompleksowe. Certyfikowani Partnerzy Heliotherm zajmują się 
planowaniem, doradztwem i zapewniają serwis. Możesz na nas polegać! 

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

Płynna modulacja
Dostosowanie i poprawa zaopatrzenia 
w energię
= najwyższa efektywność!

Heliotherm- Twórca technologii płynnej modulacji z wieloletnim doświadczeniem

2010 - Wprowadzenie pierwszej ‘inteligentnej’ w pełni modulowanej pompy ciepła.

2009 - Badania i rozwój płynnej modulacji dla pomp ciepła powietrze/woda do 30kW ( dla budynków z większym obciążeniem 
           grzewczym).

2008 - Nominacja do nagrody dla technologii Przyjaznej Środowisku, za wysoką sprawność pompy ciepła z płynną modulacją
6,48 SPF (COP).

         - Pierwsza pełna modulowana pompa ciepła COP>7 w W10W35

2007 - Wprowadzenie na rynek unikalnej linii produktów w pełni modulowanych (solanka, pompa ciepła wód gruntowych i powietrza)

2005 - Budowa pierwszej modulowanej pompy ciepła w technologii CO2

2004 - Rozwój technologii płynnej modulacji dla pomp 
           ciepła powietrze/woda.

1998 - Technologia modulacji dla pomp ciepła powietrze/ 
            woda dla częstotliwości 25 do 65Hz.

1994 - Pierwsza modulowana pompa ciepła woda/woda o 
           częstotliwości DAM 35-60Hz. Urządzenie to działa do 
           dnia dzisiejszego (2014).
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