Cennik urządzeń
obowiązujący od 1 sierpnia 2019 roku.
CENA KATALOGOWA

NAZWA

NETTO W ZŁ

Pompy ciepła powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
KROMMLER 3.6 KW do c.w.u. bez zbiornika.

4 400

KROMMLER WM (3.6 KW – wersja wisząca na ścianie) do c.w.u. bez zbiornika.

4 650

KROMMLER 260 L 2.8 KW do c.w.u. ze zbiornikiem (emaliowanym lub ze stali nierdzewnej).

7 500

KROMMLER 200 L 3.6 kW do c.w.u. ze zbiornikiem (emaliowanym lub ze stali nierdzewnej).

6 200

KROMMLER SPLIT 6.8 kW do c.w.u. ze zbiornikiem 200 litrów ze stali nierdzewnej.*

9 100

KROMMLER SPLIT 6.8 kW do c.w.u. ze zbiornikiem 300 litrów ze stali nierdzewnej.*

9 600

Pompy ciepła monoblokowe powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i chłodzenia
KROMMLER EVI 7 KW do c.w.u. i c.o.

13 500

KROMMLER EVI 10 KW do c.w.u. i c.o.

14 900

KROMMLER EVI 15 KW do c.w.u. i c.o.

19 100

KROMMLER EVI 20 KW do c.w.u. i c.o.

22 900

KROMMLER EVI 35 KW do c.w.u. i c.o.

42 300

KROMMLER EVI 45 KW do c.w.u. i c.o.*

49 900

KROMMLER EVI 70 KW do c.w.u. i c.o.*

85 000
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Źródło szczytowe - grzałka elektryczna przepływowa o mocy grzewczej 2-4-6 kW ze sterownikiem.

2 200

Wieża hydrauliczna 180/80 (zintegrowany bufor 80 litrów z zasobnikiem do c.w.u. o pojemności 180 litrów)
– dedykowany do pomp EVI 7 i 10 kW.

5 300

Wieża hydrauliczna 250/100 (zintegrowany bufor 100 litrów z zasobnikiem do c.w.u. o pojemności 250 litrów)
– dedykowany do pomp EVI 7 i 10 kW.

5 500

Zasilacz awaryjny UPS AGM z akumulatorem 26 Ah.

1045

Zasilacz awaryjny UPS AGM z akumulatorem 40 Ah.

1250

Moduł internetowy HP-tronic c.w.u.

580

Moduł internetowy HP-tronic c.w.u. i c.o.

830

Kieszeń do KROMMLER WM – umożliwia wyprowadzenie kanału zasysu powietrza z zewnątrz budynku.

150

UMS 2 - moduł sterujący dwoma obiegami grzewczymi.**

1 000

UMS 3 - moduł sterujący dwoma obiegami grzewczymi.**

1 200

Anoda magnezowa do pomp ze zintegrowanym zasobnikiem wody.

150

Anoda tytanowa do pomp ze zintegrowanym zasobnikiem wody.

500

Klimakonwektory do realizacji ogrzewania i chłodzenia
Klimakonwektor KK 700 (moc grzewcza 2.5 kW, chłodnicza 1 kW).

2 350

Klimakonwektor KK 1100 (moc grzewcza 5.7 kW, chłodnicza 2.5 kW).

2 800

* Przed zamówieniem należy sprawdzić dostępność.
** Obsługa siłowników zaworów mieszających, pomp wodnych, termostatów pokojowych. Sterowanie pogodowe mieszaczami.

www.krommler.pl

Przykłady modernizacji istniejących instalacji
Instalacja ze zbiornikiem ciepłej wody bez cyrkulacji
przed modernizacją

po modernizacji
Zasilanie instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.
Wylot gorącej wody

Powrót
z instalacji c.o.

Wylot gorącej wody

Powrót z
instalacji c.o.

Spust
wody
Wlot zimnej wody

Wlot zimnej wody

Instalacja ze zbiornikiem ciepłej wody z cyrkulacją
przed modernizacją
Zasilanie instalacji c.o.

po modernizacji
Zasilanie instalacji c.o.

Cyrkulacja

Cyrkulacja

Powrót z
instalacji c.o.
Wylot gorącej wody

Powrót z
instalacji c.o.

Wylot gorącej wody

Wlot zimnej wody

Wlot zimnej wody

Spust wody

legenda

zawór zwrotny

zawór odcinający

filtr wodny

zawór bezpieczeństwa

Dane kontaktowe:
Biuro:
Serwis:
Wsparcie handlowe:
Doradztwo techniczne:

biuro@krommler.pl
serwis@krommler.pl
kom.: +48 538 390 274
kom.: +48 668 371 067, kom.: +48 602 725 761

Heating Polska S.C., ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin
www.krommler.pl

