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

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

15 900

20 100

KROMMLER EVI 35 kW do c.w.u. i c.o.* 43 300

www.krommler.pl

KROMMLER EVI 7 kW   do c.w.u. i c.o. 14 500

KROMMLER EVI 20 kW do c.w.u. i c.o. 23 900

KROMMLER EVI 45 kW do c.w.u. i c.o.* 50 900

KROMMLER EVI 70 kW do c.w.u. i c.o.* 86 000

KROMMLER WM (4.8 kW – wersja wisząca na ścianie) do c.w.u. bez zbiornika.

KROMMLER 3.6 KW do c.w.u. bez zbiornika okrągła.

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

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

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

4 650

4 900

5 300

7 750

6 450

Pompy ciepła monoblokowe powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i chłodzenia

Pompy ciepła powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

CENA KATALOGOWA

NETTO W ZŁNAZWA

Cennik urządzeń
obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku.

* Przed zamówieniem należy sprawdzić dostępność.

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

Dane kontaktowe:

Seria Krommler EVI

KROMMLER DC 12 do c.w.u. i c.o.

KROMMLER DC 15 do c.w.u. i c.o.

23 800

24 800

KROMMLER DC 20 do c.w.u. i c.o. 30 800

KROMMLER DC 9   do c.w.u. i c.o. 20 300

KROMMLER DC 18 do c.w.u. i c.o. 26 500

KROMMLER DC 25 do c.w.u. i c.o. 42 500

Seria Krommler DC Inverter

KROMMLER DC 12  do c.w.u. i c.o. SH 200

KROMMLER DC 15  do c.w.u. i c.o. SH 200

37 200

38 200

KROMMLER DC 20  do c.w.u. i c.o. SH 200 44 200

KROMMLER DC 9 SH 200   do c.w.u. i c.o. 33 600

KROMMLER DC 18  do c.w.u. i c.o. SH 200 39 800

KROMMLER DC 25  do c.w.u. i c.o. SH 200 55 800

Seria Krommler DC Inverter w pakiecie z szafą hydrauliczną SH 200

Zasilacz awaryjny UPS AGM z akumulatorem 40 Ah.

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

Anoda magnezowa do pomp ze zintegrowanym zasobnikiem wody.

1 400

250

180

Moduł internetowy HP-tronic c.w.u.

Moduł internetowy HP-tronic c.w.u. i c.o. dedykowany do pomp KROMMLER EVI.

600

800

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

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

ŹRÓDŁO SZCZYTOWE - GRZAŁKA ELEKTRYCZNA GP
przepływowa o mocy grzewczej 2-4-6 kW  lub 3-6-9 kW ze sterownikiem.**

2 500

Anoda tytanowa do pomp ze zintegrowanym zasobnikiem wody.

Sterownik HP Multi.

Moduł internetowy EcoNet dedykowany do sterownika HP Multi.

Bezprzewodowy termostat pokojowy eSTER_X40 w komplecie z modułem radiowym do HP Multi.

5 700

600

1 000

600

400

**Przy zamówieniu należy określić moc grzałki GP6 lub GP9 kW

Bezprzewodowy termostat pokojowy eSTER_X40 NO_ISM do rozbudowy eSTER_X40.

Moduł B do rozbudowy HP Multi o obsługę dwóch dodatkowych obiegów grzewczych.

300

600

Czujnik temperatury do HP Multi. 80

13 900Szafa hydrauliczna SH 200 dedykowana do pomp KROMMLER DC.

CENA KATALOGOWA

NETTO W ZŁNAZWA

8 300 NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KROMMLER 300 L 2.8 kW do c.w.u. ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej, anoda tytanowa, funkcja PV ready*



Moduł główny - HP multi Panel sterowniczy

Obsługa bufora Grzanie/chłodzenie

Harmonogramy Sterowanie
obiegami

Lato/Zima CWU
dezynfekcja

Alarmy Sterowanie
pogodowe

Obsługa 3-stopniowej
grzałki przepływowej

Zapis nastaw 
domyślnych

Moduł dezyzji

Pompa CO Pompa CWU Pompa
mieszacza

Mieszacz 1

Mieszacz 2 Alarm Lato/Zima
Termostaty

wewnętrzne

Anty-stop Wyłącznik kotła ecoNET 300 ecoLINK

Zegar

Dezynfekcja
Sterowanie
pogodowe

Inteligentne
menu

...

Rozbudowa BUS

ISM Kreator konfguracji

• Sterowanie dwoma obiegami mieszaczowym (regulowanym)
oraz obiegiem bezpośrednim (tylko pompa). 

• Przygotowanie zasobnika CWU oraz sterowanie
pompą cyrkulacji CWU.

• Obsługa układu grzewczego ze sprzęgłem hydraulicznym.

• Panel sterowania domyślnie instalowany w salonie,
gdzie pełni funkcję sterującą oraz służy jako termostat
pokojowy. Uzupełnieniem może być dodatkowy
bezprzewodowy termostat pokojowy eSTER_x40
i eSTER_x80 z komunikacją radiową, który można
umieścić w dowolnym ogrzewanym pomieszczeniu. 

• Regulator pozwala na obserwację i ustawianie
paramentów instalacji z poziomu mieszkania również
online, przez wygodną aplikację mobilną ecoNET.apk
i serwis internetowy www.econet24.com 

• Intuicyjna i prosta obsługa grafcznego menu dla użytkownika
oraz czytelny przekaz informacji o stanie układu grzewczego.

• Wygodny sposób montażu modułu i jego podłączania
do układu grzewczego.

• Sterowanie kaskadami pomp ciepła

• Współpraca z systemem wentylacji

• Współpraca z panelami PV - smart grid

• Współpraca z kotłem na pellet oraz systemem solarnym

naczynie 
przeponowe c.o.

zawór serwisowy
naczynia przeponowego

czujnik temperatury instalacji

naczynie 
przeponowe c.w.u.

filtr zmiękczający

skrzynka przyłączy
elektrycznych

grzałka przepływowa

zasobnik c.w.u.
190 litrów ze stali nierdzewnej gatunku 316L

wężownica zasobnika c.w.u. 
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

manometr c.o

odpowietrznik
automatyczny

odpowietrznik 
kątowy wężownicy

pompa cyrkulacyjna

energooszczędna 
pompa obiegowa

moduł UPS

czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

obudowa z estetycznej stali szczotkowanej

bardzo dobra izolacja
zbiornika (XPS + pianka PUR)

zawór 3-drogowy

zawór 
bezpieczeństwa c.o

zawór bezpieczeństwa c.w.u

zawory napełniające c.o.

pompa układu przeciwzamrożeniowego

manometr c.w.u

wbudowany by-pass

Filtr cyklonowy

NOWOŚĆ W OFERCIE - Szafa hydrauliczna SH 200 dedykowana do pomp ciepła serii Krommler DC Inverter

Dane techniczne

wysokość

długość

głębokość

masa

pompa obiegowa

zawór bezpieczeństwa c.o.

zawór bezpieczeństwa c.w.u

naczynie przeponowe c.o.

naczynie przeponowe c.w.u

grzałka przepływowa

parametry pracy

zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego

zalecany przekrój przewodu zasilającego

zalecany przekrój przewodu sterującego

materiał wykonania

pojemność

powierzchnia wymiany wężownicy

system grzewczy

c.w.u.

cyrkulacja

1800 mm (bez nóżek)

600 mm

600 mm

90 kg

WILO STG-8

3 bar

6 bar

12 dm3

12 dm3

4 do 8 kW

3 Ø / 380-415 V / 50 Hz

25 A

5x2,5 mm2

2x0,75 mm2

stal nierdzewna 316L

190 dm3

2 m2

1 cal

3/4 cal

3/4 cal

Wymiary / waga netto

Wyposażenie

Dane elektryczne

Zbiornik c.w.u.

Średnica przyłączy wodnych

NOWOŚĆ W OFERCIE - Sterowanie HP Multi do pomp ciepła Krommler EVI oraz Krommler DC Inverter

Automatyka - wersja rozszerzona

Funkcje


