
 
 
 

NOWOŚĆ! 
 

 Zintegrowana pompa 

powietrze woda 
 

 Efektywność 

energetyczna klasa A++ 
 

 20-65°C temperatura   

 Najlepszy i najszybszy 

zwrot z inwestycji 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 yrs 
 

compressor 

warranty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Developed in Sweden 

Designed for the world 

 
 
 
 
 
 

AWT9-V5+, AWT11-V5+ and AWT13-V5+ 
 

Oszczędne i wysoce sprawne pompy 

powietrze/woda, dedykowane dla klimatu 

Skandynawii, podgrzewające wodę aż do 

65°C. 
 

 Prostota instalacji 

 9, 11 lub 13 kW mocy 
grzewczej pompy 

 1,5+3+3kW mocy wspomagania grzałką 
elektryczną 

 Automatyczne wspomaganie 

 Temperatura pracy pompy do -25°C 

 Nano-powlekany parownik 

 Zintegrowane rozwiązanie ze zbiornikiem 
dla grzania, chłodzenie i gorącej wody 
użytkowej.  

 
 

 
Jeżeli pompa dostarcza 50% zapotrzebowania na grzanie w najzimniejsze dni  w 

strefie klimatu chłodnego, to w ciągu całego roku dostarcza średnio 80-90% 

zapotrzebowania na ciepło. 



ES-pompy ciepła powietrze/woda – elastyczne, 
ekonomiczne, komfortowe i przyjazne dla środowiska 
 
 
Maximum elastyczności  
 
Pompa  serii AWT-V5+  jest 
zaprojektowana do modernizacji istniejącej 
lub budowy nowej kotłowni. W przypadku 
modernizacji znakomicie zastąpi tradycyjne 
źródła ciepła takie jak  piec węglowy, 
gazowy, elektryczny czy spalający olej 
opałowy. Znakomicie sprawdza się z 
produkowanymi przez ES 
klimakonwektorami.  
 
Jest to kompletny system ogrzewania i 
produkcji gorącej wody użytkowej. Design 
jednostki wewnętrznej doskonale pasuje, 
nawet, do najnowocześniejszych domów i 
zajmuje zaledwie 60x65 cm powierzchni 
podłogi. Wszystkie przyłącza do urządzenia 
są umieszczone  na górnej ścianie. 
 
Dwie części – kompletne rozwiązanie 
 
Jednostka wewnętrzna zawiera 
zbiornik na wodę o pojemności 250 L, 
system sterowania urządzeniem,  
wymiennik ciepła, pompę 
cyrkulacyjną, grzałkę. Wszystko 
stanowi kompletny system grzewczy. 
 
Jednostka zewnętrzna posiada wymiennik 
ciepła, sprężarkę i wentylator. Jednostka 
wewnętrzna i zewnętrzna jest połączona 
przewodem z czynnikiem chłodniczym. 
 
Dla klimatu Skandynawii 
 
System typu „split” oznacza, że tylko 
czynnik chłodniczy cyrkuluje na zewnątrz 
budynku, co jest skutecznym i 
niezawodnym rozwiązaniem w 

 
surowym klimacie Skandynawii.  
To zmniejsza ryzyko uszkodzenia 
spowodowanego mrozem. 
 
Sterowanie inwenterowe - 
klasa efektywności 
energetycznej A ++ 
 
 Dzięki sterowaniu inwenterowemu pompa 
ciepła automatycznie przełącza się na 
optymalną moc, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie na ciepło, przy 
uwzględnieniu temperatury zewnętrznej. 
Powoduje to wyższą wydajność w 
porównaniu z tradycyjnymi sterowaniami. 
 
Pełna kontrola grzania 
 
Seria V5 + posiada wbudowany system 
sterowania o zmiennej temperaturze wody 
w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Im 
niższa temperatura zewnętrzna, tym 
wyższa jest temperatura w systemie 
grzewczym. Ta funkcja zwiększa 
wydajność, ponieważ pompa ciepła nie 
produkuje wody cieplejszej niż jest to 
konieczne, aby utrzymać zadaną 
temperaturę wewnętrzną. 
 
250 litrowy zbiornik gorącej wody 
 
Zintegrowany zbiornik gromadzi 250 litrów 
gorącej wody i jest podgrzewany przez 
pompę ciepła. Gdy temperatura w zbiorniku 
spadnie, pompa ciepła przełączy się na 
produkcję gorącej wody. 

 
Kompletny i łatwy w instalacji  

 
Jednostka wewnętrzna została 

zaprojektowana tak, aby wkomponować się 
w wystrój nowoczesnego domu, zajmując 
przy tym niewiele miejsca. Dzięki 
zlokalizowanym na górze wszystkim 
przyłączom, instalacja jest się łatwa a pompa 
zajmuje mniej miejsca. Dobrze 
zaprojektowana i estetyczna obudowa kryje 
kompletny system grzewczy, w którym 
znajduje się "wszystko". Nie ma powodu, aby 
uzupełniać je o drogie urządzenia. Pompa 
ciepła  posiada jedynie sześć złączy: 
 
• Zimna woda in 
 
• Gorąca woda out 
 
• System grzewczy in 
 
• System grzewczy out 
 
• Przewód z czynnikiem chłodniczym  in i out 

 
Nie da się łatwiej! 

 
Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki 20-
65 °C 

 
 Pompa ciepła obsługuje zarówno system 
grzewczy niskotemperaturowy jaki 
standardowy. Nie ma potrzeby przeróbki 
systemu dystrybucji ciepła. Wystarczy 
wybrać maksymalną temperaturę wody jaką 
powinien być zasilany system, reszta jest 
sterowana przez termostat pokojowy i 
czujnik zewnętrzny. 

 

 

Dane techniczne AWT 9 – V5+ AWT 11 – V5+ AWT 13 – V5+ 
 (3 x 230V/50Hz 16A/1-faza + 1 x 230V/50Hz 10A/1-faza) lub 

Zasilanie energetyczne- 
zapotrzebowanie* 

(230V/50Hz 25A/3-fazy + 1 x 230V/50Hz 10A/1-faza) 
albo  

 (400V/50Hz 16A/3-fazy + 1 x 230V/50Hz 10A/1-faza)  
    

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A 

Maksymalna moc grzewcza 16,5 kW 18,5 kW 20,5 kW 

Zużycie energii przez pompę ciepła 900-2800 W 915-3030 W 930-3230 W 

Klasa efektywności energetycznej A++ A++ A++ 

Zakres pracy- grzanie -25 °C / +43 °C -25 °C / +43 °C -25 °C / +43 °C 

Samouczące odszranianie Tak Tak Tak 

Przewód grzewczy w podstawie Tak Tak Tak 

Podgrzewanie sprężarki Tak Tak Tak 

Elektroniczny zawór rozprężny Tak Tak Tak 

Pompa cyrkulacyjna klasy A Tak, Grundfos Tak, Grundfos Tak, Grundfos 

Grzałka elektryczna- gorąca woda 1500 W 1500 W 1500 W 

Grzałka elektryczna- ogrzewanie 2 x 3000 W 2 x 3000 W 2 x 3000 W 

Wymiennik ciepła- jednostka wewnęt. GEA Płytowy wymiennik ciepła GEA Płytowy wymiennik ciepła SWEP Płytowy wymiennik ciepła 

Zbiornik- pojemność i materiał 250 litrów, stal nierdzewna 250 litrów, stal nierdzewna 250 litrów, stal nierdzewna 

Produkcja ciepłej wody użytkowej 
20+20 m, Ø28 mm wężownica, stal 
nierdzewna 

20+20 m, Ø28 mm wężownica, stal 
nierdzewna 

20+20 m, Ø28 mm wężownica, stal 
nierdzewna 

Sprężarka Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary 

Poziom hałasu jednostka wew/zew 35/56 dB (A) 35/56 dB (A) 35/59 dB(A) 

Wymiary netto (W×D×G) mm j. wew 1719x600x650 1719x600x650 1719x600x650 

Wymiary netto  (W×D×G) mm j. zew 763x1043x415 763x1043x415 1195x1124x407 

Waga netto 140 / 62,5 Kg 140 / 65 Kg 138 / 113 Kg 
 
* Pompa ciepła musi być podłączona do zabezpieczeń przepięciowych i  wyłącznika różnicowoprądowego.  Zużycie energii obejmuje wszystkie połączone odbiorniki. Dane techniczne mogą zostać  zmienione 

bez wcześniejszego powiadomienia i odnoszą się do etykiety produktu. 
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