
Krommler 200/250/260
- doskonałe wykorzystanie natury
Pompa ciepła Krommler do podgrzewania c.w.u. potrafi w pełni pokryć całkowite 
zapotrzebowanie domu jednorodzinnego w ciepłą wodę użytkową. Dzięki 
zastosowaniu naszej pompy ciepła, można jednocześnie bardzo oszczędnie 
przygotować ciepłą wodę użytkową, a także dodatkowo – osuszyć i minimalnie 
schładzać inne pomieszczenia latem!

StalEmalia

Pompa ciepła Krommler sprawdza się świetnie

jako samodzielny lub uzupełniający system 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Posiadając 

naszą pompę ciepła nie ma konieczności 

kupowania innych urządzeń do przygotowywania  

c.w.u. – zarówno pompa ciepła, bojler czy 

programator tygodniowy – wszystko to zostało 

zawar te w jednym niewielkim urządzeniu! 

Urządzenie świetnie współpracuje również

z zewnętrznym systemem grzewczym gdyż 

zasobnik pompy posiada seryjnie wbudowaną 

wężownice do podłączenia zewnętrznego, 

niezależnego źródła ciepła np. kotła c.o., czy 

kominka z płaszczem wodnym. Właśnie przy 

wykorzystaniu niezbędnego do pracy – ciepłego 

powietrza wygenerowanego dla potrzeb budynku 

przez inne urządzenia – pompa ciepła Krommler  

uzyskuje największe oszczędności energii.

Dzięki swej budowie wszystkie prace 
instalacyjne ograniczone są do 
niezbędnego minimum. Nie ma żadnych 
prac ziemnych, odwier tów, czy 
jakichkolwiek prac na dachu. Montaż 
sprowadza s ię  do podłączen ia  
hydraulicznego wody i wykonania 
kanałów powietrza. Także codzienna 
obsługa nie sprawia żadnych kłopotów – 
a to za sprawą prostego panelu 
sterowania z niezwykle czytelnym 
wyświetlaczem.

przykładowy sposób wykorzystania ciepła odpadowego

„To niewiarygodne, że pompa 

ciepła Krommler 260 może 

wykorzystać tak wiele energii

z powietrza i obniżyć koszty 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej 

nawet o 80%”.

Zalety pompy ciepła
§Niewielkie koszty inwestycyjne.
§Oszczędna w eksploatacji – redukcja kosztów 

podgrzewu c.w.u. nawet o 80%.
§Łatwa w obsłudze za sprawą

prostego panelu sterowania
i czytelnego wyświetlacza.

§Łatwy, bezproblemowy montaż.
§Wysoka jakość zastosowanych podzespołów 

i długa niezawodna praca.
§Urządzenie kompletnie wyposażone

– pompa ciepła, bojler, programator 
tygodniowy.

Pompa ciepła c.w.u.

Pojemność zbiornika

Średnia moc cieplna

Pobór mocy elektrycznej

Współczynnik COP

Zakres temp. zewnętrznej

Temp. wody użytkowej

Max. temp. wody użytkowej

Dodatkowa wężownica

Natężenie dźwięku

Dodatkowa grzałka elektr.

Przepływ powietrza

Masa urządzenia

Wymiary: (wysokość x średnica)

3dm

kW

kW
kompresor:
rotacyjny/Panasonic

°C

°C

°C
2m

dB

kW
3m /h

kg

mm

260/250

2,8

0,7

[-7]~[+43]

+55

+70

1,5

45

2,0

450

98/143

1760x650

Krommler 260/250

3,5

Szeroki zakres
wykorzystania

Łatwy montaż
i obsługa

Krommler zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach wynikających
z ich ciągłego rozwoju.

Doradztwo techniczne
kom.: +48 602 725 761, +48 668 371 067

Wsparcie handlowe
kom:. +48 538 390 274; mail biuro@krommler.pl

Partner Handlowy
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Aktualizacja materiału: październik 2019

WSZYSCY
MÓWIĄ,

to nowoczesne urządzenie służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu urządzenie 

pozyskuje energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym bądź wentylacyjnym budynku. Potrafi ono 

pozyskać do 80% energii z natury, dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt przygotowania c.w.u. do 80% w porównaniu z tradycyjnymi 

rozwiązaniami. Innowacyjne rozwiązania techniczne sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem COP.

Zgromadzoną wodę w zbiorniku możemy podgrzać do +70°C [fabryczna nastawa to +55] co sprawia, że pompa ciepła

z dużym powodzeniem może stać się jedynym źródłem ciepła na potrzeby c.w.u. Wyjątkowa konstrukcja urządzenia sprawia, że pompa ciepła jest 

w stanie zabezpieczyć 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę typowego domu jednorodzinnego, a nawet małych pensjonatów.

Pompa ciepła

www.krommler.pl

ŻE SĄ
NAJLEPSI...

...MY NIE
MUSIMY.

Pompa ciepła jest urządzeniem służącym 

do podłączenia do istniejących zbiorników 

c.w.u. Urządzenie wykonane jest w formie 

„pr zystawki”, dzięki  której można 

zmodernizować i usprawnić istniejący 

system grzewczy. Kompaktowa budowa 

sprawia, że można ją zmontować w każdej 

kotłowni bądź dowolnie wybranym 

pomieszczeniu.

panel sterujący

Współpraca z dowolnym zbiornikiem c.w.u.
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Krommler
250/260

Innowacyjne
rozwiązania

w zasięgu ręki

Nasza nowa pompa ciepła do przygotowywania 

ciepłej wody użytkowej Krommler podgrzewa ciepłą 

wodą użytkową wykorzystując do tego celu

energię cieplną z powietrza atmosferycznego lub 

wentylacyjnego budynku. Potrafi ona wykorzystać 

aż do 80% niezbędnej energii z natury, dzięki czemu 

koszty podgrzewu c.w.u. można obniżyć nawet

o 80%! Dzięki swej wyjątkowej konstrukcji nasze 

urządzenie może osiągać sprawność COP

w zakresie od 3 do 4,5 (300%-450%!).

Zakres temperatury pracy pompy mieści się

w granicach od -7°C do +43°C (Krommler 

250/260), co sprawia, że pompa z dużym 

powodzeniem może pracować przez cały rok - 

poprzez wykorzystanie ciepła generowanego przez 

dom np. kotłownię, garaż, pralnię, wentylację itp. 

Pompa ciepła Krommler standardowo podgrzewa 

wodę użytkową do +55°C, przy nieznacznym 

wykorzystaniu grzałki elektrycznej – maksymalna 

temperatura c.w.u. sięga +70°C.

Duży, czytelny wyświetlacz 

pompy ciepła Krommler 

250/260 ułatwia podgląd 

parametrów, a prosty panel 

sterowania umożliwia bez-

problemowy przegląd funkcji 

i zmianę ich wartości.

Każdego stać na dobrą pompę ciepła

Oszczędne przygotowanie
ciepłej wody użytkowej

Bogate wyposażenie

Łatwa obsługa

Bezproblemowy montaż

Trwała i niezawodna
konstrukcja

Wysoka wydajność!

Oszczędność energii
w standardzie!

Pompa ciepła c.w.u.

Pojemność zbiornika

Średnia moc cieplna

Pobór mocy elektrycznej

Współczynnik COP

Zakres temp. zewnętrznej

Temp. wody użytkowej

Max. temp. wody użytkowej

Dodatkowa wężownica

Natężenie dźwięku

Średnica kanałów powietrza

Przepływ powietrza

Masa urządzenia

Wymiary: (wysokość x średnica)

3dm

kW

kW
kompresor:
rotacyjny/Panasonic
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200

3,6

0,8

[0]~[+43]

+55

+60

1,0

45

150

450
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1670x650

Krommler 200

3,5

Czynnik roboczy R410A

Czynnik Roboczy R134A

Krommler 200

HP

Krommler



Największe oszczędności w podgrzewaniu ciepłej 

wody użytkowej uzyskasz, jeżeli Twoja pompa ciepła 

wykorzystywać będzie ciepłe powietrze wentylacyjne. 

Wykonując podmieszanie powietrza na wlocie do 

pompy ciepła możemy podnieść i ustabilizować 

temperaturę powietrza zasysanego. Rurociąg 

zasysający powietrze można prowadzić w taki 

sposób, by zasysać powietrze z różnych pomieszczeń 

(garaż, kotłownia, pralnia). Dzięki temu – oprócz 

podgrzewania c.w.u. – można zrealizować osuszanie, 

schładzanie bądź nawet wentylację wymuszoną 

pomieszczenia.

Podglądowy schemat
prowadzenia kanałów
powietrznych.

Pompa ciepła do podgrzewania c.w.u.

Krommler 3.6
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800 (0.8 kW)

0.65 kg
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Krommler WM
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Krommler WM
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Krommler WM/RS-3.6GX/P
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Heating Polska

/max. 5 lat - szczegóły w karcie gwarancyjnej

. Minimalna temperatura zasysanego powietrza: -10°.

Standardowe przyłącza hydrauliczne zimnej i ciepłej wody o średnicy 3/4 cala

BUDOWA WEWNĘTRZNA

Wylot gorącej wody

Wlot zimnej wody

Powrót z

instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Spust

wody

zawór zwrotny zawór odcinającylegenda: filtr wodny zawór bezpieczeństwa

PRZYKŁADOWY SCHEMAT MONTAŻOWY

450

Krommler WM

60/70*/* - z grzałką elektryczną

46

516

42

448/690/310szer./wys./gł.

Wszystkie przyłącza
hydrauliczne i elektryczne

od dołu pompy ciepła.

450

3,6
800 (0.8 kW)

0,65 kg

MONTAŻ
NAŚCIENNY

brak konieczności
stosowania dodatkowych
uchwytów montażowych.

Wentylator

Kompresor

Opcjonalna
kieszeń powietrzna
do podłączenia zasysu powietrza
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