
Pompa ciepła do c.w.u.
Krommler 200 / Krommler 300



• Pompa ciepła powietrze woda KROMMLER jest przeznaczona do 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej (cwu). Do tego celu urządzenie 
pozyskuje energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym.

• Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l/300 l

• Urządzenie może osiągnąć wysoki wskaźnik COP do 4,6. 

• Zakres pracy urządzenia to -7°C do +43°C.

• Zgromadzoną wodę w zbiorniku możemy podgrzać do +60°C

• Pompa ciepła KROMMLER jest to kompletne urządzenie gotowe do 
pracy, które łączy w sobie zalety pompy ciepła, tradycyjnego bojlera 

ciepłej wody z programatorem czasowym oraz bojlera elektrycznego.



Sterownik pompy ciepła KROMMLER

Pompa jest wyposażona w czytelny, kolorowy wyświetlacz. 
Funkcje realizowane przez automatykę pompy ciepła:

• Programator czasowy ustawiany w 3 przedziałach
• Pełna kontrola temperatur powietrza na wlocie i wylocie z 

pompy ciepła
• Kontrola temperatury skraplacza pompy ciepła
• Podgląd na wszystkie stany pracy urządzenia
• Funkcja autostartu przy zaniku prądu
• Autotest pompy ciepła 
• Cotygodniowe termiczne uzdatnianie wody
• Pełna regulacja grzałki elektrycznej w każdym trybie pracy
• Współpraca z modułem internetowym



Wymiary 
urządzenia:



Dane 
techniczne:



Zgodnie z 
wytycznymi 
projektu po 
stronie 
właściciela / 
użytkownika 
budynku 
prywatnego 
jest wykonanie:

 prac przygotowawczych koniecznych do wykonania 
w związku z montażem instalacji pompy ciepła np. 
doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz 
instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i 
uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 
zamontowany zasobnik ciepłej wody.

 prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i 
możliwości montażu urządzeń)

 prac budowlanych niezbędnych do montażu pompy 
ciepła (np. pogłębienia pomieszczeń, wykonania 
posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej)

 pokrycie kosztów zakupu materiałów i podłączenia 
wężownicy pompy ciepła z istniejącym źródłem 
ciepła



Zgodnie z 
wytycznymi 
projektu po 
stronie 
właściciela / 
użytkownika 
budynku 
prywatnego 
jest wykonanie:

Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji 
elektrycznych i piorunochronnych powinny być 
przeprowadzane okresowo:

 co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu 
stanu technicznej sprawności instalacji narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące 
działania czynników występujących podczas 
użytkowania budynku,

 co najmniej raz na 5 lat, polegające na badaniu 
instalacji elektrycznych i piorunochronnych w 
zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające 
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.


