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Czy w twoim domu jest za zimno?

Czy u ciebie w domu jest jest zimno? 

Jeśli tak to polecamy Ci naszą wydajną pompę ciepła marki KRONOTERM. Nie 
tylko ogrzewa mieszkanie ale także wodę w twoim domu. Możesz nie tylko 
pomóc twoim lokatorom ale także środowisku korzystając z odnawialnych 
źródeł energii.

Jeśli jesteś zainteresowany to zapraszamy do zapoznania się z naszą pompą 
ciepła gwarantujemy że będzie Pan/Pani zadowolony/a.



Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to system grzewczy pozwalający na ogrzanie domu i wody, a także na 
efektywne chłodzenie budynku latem. Większość energii, pompy ciepła pozyskują ze źródeł 
odnawialnych i użytkują ją w efektywny sposób. Przemyślana i udoskonalana od ponad 100 
lat budowa pompy ciepła sprawia, że system funkcjonuje niezawodnie nawet przy ujemnych 
temperaturach.
Gruntowa pompa ciepła – za pomocą wymiennika gruntowego pobierają energię z ziemi, w 
której temperatura jest zawsze dodatnia. Są nazywane również pompami solankowymi, 
ponieważ w wymienniku krąży niezamarzający roztwór glikolu nazywany solanką. 
Podgrzewają one wodę, która zasila instalację grzewczą w domu.



Jak działa pompa ciepła?

1. Przewody z solanką umieszczone są w ziemi skąd pobierają ciepło.
2. Ciepło skumulowane w gruncie przekazywane jest do obiegu solankowego.
3. Solanka oddaje ciepło do czynnika chłodniczego w pompie ciepła.
4. Ogrzany czynnik chłodniczy jest zasysany przez sprężarkę pompy ciepła.
5. Dodatkowe sprężenie powoduje jeszcze silniejsze ogrzanie czynnika.
6. Czynnik chłodniczy w skraplaczu za pośrednictwem wymiennika oddaje 
ciepło do obiegu wody w systemie grzewczym.



Pompa ciepła WPG -40 -1 -HT

- Jednostka wewnętrzna umieszczona w solidnej obudowie
- Regulacja Termotronic dla większej ilości obiegów 

grzewczych
- Ciche działanie wspomagane specjalną izolacją 

dźwiękową
- Ekonomiczna sprężarka spiralna
- Możliwość wykorzystania wody gruntowej lub solanki jako 

źródła
- Moduł WEB do zdalnego sterowania



Montaż - Jak długo trwa?

Montaż gruntowej pompy trwa tylko 3 dni

W pierwszy dzień instaluje się dolne źródło ciepła - potrzeba rozkopać ziemię, co 
bywa czasochłonne

Drugi i trzeci dzień to montaż samej pompy, podzespołów i przyłączenie do 
instalacji ciepłej wody użytkowej.



Ile zapłacę za taką pompę?

Samo urządzenie to koszt rzędu 10-20 tysięcy złotych. Należy również pamiętać 
o koszcie innych elementów instalacji takich jak: rury miedziane, pompy 
obiegowe, zawory; Nie jest to duży wydatek, porównując z innymi rodzajami 
ogrzewania domu.



Podsumowanie

Jest to dobra inwestycja dla twojego domu. Koszty zwracają się po 20 latach a 
nasza pompa będzie działała bez żadnych wad. Korzystając również z 
odnawialnych źródeł energii będzie można zobaczyć jak nasza planeta powraca 
do pełnego zdrowia.


