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Modele pomp ciepła FERIS
Powietrzne pompy ciepła
Pompa ciepła powietrze/woda wykorzystuje powietrze
zewnętrzne do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej
wody użytkowej. Udział energii odnawialnej w sprzyjających
warunkach możne przekraczać 80%, a pozostałe 20% stanowi
energia elektryczna potrzebna do napędu kompresora.
Powietrzne pompy ciepła FERIS produkowane są w mocach 825 kW w modelach: monoblok, monoblok EVI, split, split EVI,
inverter. Urządzenia wyposażone w autorskie, duże parowniki
z systemem I-FROST. Obudowy urządzeń lakierowane są na
dowolny kolor z palety RAL.

Gruntowe pompy ciepła
Pompa ciepła grunt/woda jest urządzeniem pozwalającym na
transport energii ze źródła dolnego (woda, grunt) do źródła
górnego (ogrzewany lub chłodzony obiekt).
Gruntowe pompy ciepła FERIS produkowane są w
jednostkach podstawowych 8 - 25 kW, wyposażonych w
parowniki TECH-SWEP zoptymalizowane do Polskich dolnych
źródeł.
Modele urządzeń o większym mocach dostarczane są na
indywidualne zamówienia. Produkujemy urządzenia do 250
kW mocy grzewczej.

Powietrzne pompy ciepła
dużych mocy
Są to jednostki przemysłowe o mocach od 30 do 70 kW.
Powietrzne pompy ciepła FERIS dużych mocy wyposażone są
w dwa kompresory SCROLL. Urządzenia posiadają duże
parowniki oraz autorskie rozwiązania konstrukcyjne, dzięki
którym zostały dostosowane do Polskich warunków
atmosferycznych. Pompy ciepła produkowane w wersjach:
monoblok oraz monoblok EVI.

hea ng&cooling
Wszystkie pompy ciepła FERIS wyposażone są w system sterowania i
zdalnej kontroli iFERIS składający się z: regulatora pompy, modułu
internetowego oraz dostępu do interfejsu on-line.
Nowością jest kolejna automatyka Plum z zaawansowanym
sterowaniem wieloma opcjami i możliwościami i diagnostyką.

Modele powietrznych jednostek pomp ciepła
Powietrzne pompy ciepła FPMW użytku
wewnętrznego o mocach 4.6 do 6.2 kW. System
szybkiego odszraniania IFROST oraz sterowanie
IFERIS w standardzie. Opcjonalnie moduł
chłodniczy. Opcjonalnie obudowa w dowolnym
kolorze RAL.
Powietrzne pompy ciepła FPM/FPS/FPMEVI o
mocach 8 do 20 kW (duże parowniki) w
wersjach monoblok, monoblok EVI, split.
System szybkiego odszraniania IFROST i IFERIS
w standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy.
Obudowy w dowolnym kolorze RAL.
Powietrzne jednostki FPME z mniejszym
parownikiem i mniejszej obudowie o mocach 8
do 12 kW.

Powietrzne pompy ciepła FPMI Inwerter o
modulowanej mocy 5 do 16 kW wykonywana
na dużym parowniku. System szybkiego
odszraniania IFROST oraz sterowanie IFERIS w
standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy.
Obudowy lakierowane w dowolnym kolorze z
palety RAL. Możliwość łączenia w kaskady.

Powietrzne pompy ciepła FPM/FPMEVI o
mocach 25 do 32 kW (duże parowniki) w
wersjach monoblok, monoblok EVI. System
szybkiego odszraniania IFROST i system IFERIS
w standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy.
Obudowy w dowolnym kolorze RAL.
Możliwość łączenia w kaskady.

Powietrzne pompy ciepła dużych mocy
FPM/FPMEVI, dwu-kompresorowe o mocach 40
do 60 kW (duże parowniki) w wersjach
monoblok, monoblok EVI. System szybkiego
odszraniania IFROST i system sterowania IFERIS
w standardzie. Opcjonalnie moduł chłodniczy.
Obudowy lakierowane w dowolnym kolorze
RAL. Możliwość łączenia w kaskady.

Jakość i przewaga pomp ciepła FERIS?
Autorska konstrukcja
Odpowiednie dopasowanie elementów składowych oraz autorskie konstrukcje urządzenia sprawiają, że jeżeli
temperatura spadnie do -20 C pompa ciepła zapewnia efektywną pracę bez użycia grzałki elektrycznej osiągając
współczynnik COP 2.0. Urządzenie może być wspomagane pracą grzałki np. w buforach przy niskich
parametrach temperatur zewnętrznych - zależy to od preferencji użytkownika (sterowanie posiada wbudowaną
taką funkcję).
W przypadku pomp importowanych, niedostosowanych do Polskich warunków atmosferycznych, do wyłączenia
urządzenia może dojść już przy spadku temperatury zewnętrznej nawet przy - 7 C i przełączenie się pompy w tryb
wspomagania elektrycznego w celu produkcji energii cieplnej.

Dlaczego
warto wybrać
pompę ciepła
FERIS?

W skład elementów urządzenia wchodzą światowej klasy, sprawdzone
komponenty renomowanych ﬁrm, dlatego zapewniamy dostęp do części
serwisowych nawet za kilkanaście lat. W urządzeniach FERIS montowane są
zaawansowane technologicznie sprężarki typu scroll copeland, które
gwarantują najwyższe osiągi i współczynniki COP/SCOP. Są to najbardziej
żywotne kompresory, których bezawaryjną pracę szacuje się na 300.000
godzin efektywnej pracy. Urządzenia powstają w Polsce, zaprojektowane do
pracy 24h przez 365 dni w roku.
Wiosną i jesienią powietrzne pompy ciepła FERIS sprawdza się lepiej niż
pompy ziemia-woda, ponieważ temperatura gruntu jest wtedy niższa od
temperatury powietrza. W naszym kraju zmienia się klimat i jednocześnie
wydłuża sezon grzewczy - dlatego w okresach przejściowych powietrzne
pompy ciepła funkcjonują korzystniej przy niskich kosztach eksploatacji.

Urządzenie przebadane według najnowszej normy 2017 Eco Label wraz z cyklami odmrożeń
SCOP 3.77 - 3.82, COP do 4.90
Pompy w klasie A++/A+++*, pracują do -20 C temperatury zewnętrznej bez grzałek elektrycznych
Sprężarki scroll COPELAND
Wentylatory Ziehl Abegg z silnikiem komutowanym elektrycznie
Zawór rozprężny Alco (Emerson), zawory trójdrogowe Sanhua
Wymienniki SWEP
Inteligentny system szybkiego odszraniania parowników IFROST
Wbudowany system obsługujący dwa zawory mieszające
Autorska konstrukcja parowników o powierzchni 48m2 - 160m2 wymiany powietrza,
co pozwala na pracę poprzez 85 min bez rozmrażania. Nie schładzamy instalacji czy bufora.
Obudowy wykonane z blachy antykorozyjnej z możliwością lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL

Energooszczędne źródło ciepła
dla mniejszych inwestycji COP 4.32

Alternatywa dla kotłów gazowych!
Brak przyłączy, pozwoleń, instalacji!
Możliwość stosowania w mieszkaniach!

Brak kominów!
Brak instalacji gazowej!
Energia cieplna z powietrza!
COP 4.32
Pobór energii 1.1 model 4.2 kW
Pobór energii 1.5 model 6.2 kW

Mała pompa ciepła
do instalacji wewnątrz budynków
Jednostka przeznaczona dla mniejszych
obiektów, małych domów oraz mieszkań.

Nowy model urządzeń przeznaczony do
instalacji wewnątrz budynku. Jednostkę można
podłączać bezpośrednio do instalacji c.o.,
współpracuje również z buforem
Kanały powietrzne wyprowadzane są na
zewnątrz poprzez otwory w ścianach. Pompę
ciepła podłączamy opcjonalnie również do
zbiornika FERIS, który stanowi bufor c.o. oraz
zasobnik c.w.u. z wężownicą dla pompy ciepła.

Urządzenie stanowi kompaktową pompę
ciepła małych gabarytów, przystosowaną do
instalacji wewnątrz budynków w dowolnym,
dostępnym miejscu.
Jednostka zaprojektowana do pracy w małych
domach, segmentach, mieszkaniach i
kamienicach, jak również jest to produkt dla
rynku deweloperskiego.
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powietrzne pompy
ciepła FERIS?

-25 oC

Sterowanie pomp ciepła FERIS posiada wbudowaną
funkcję załączania grzałki w buforze/zasobniku
c.w.u., gdy temperatura powietrza spadnie poniżej
o
- 20 C. Jednostka wspomagana jest wewnątrz
budynku przy ekstremalnie niskich temperaturach.

A++

Klasa energetyczne A++ zgodna z dyrektywą ErP.
Urządzenia przebadane bez udziału
wspomagających grzałek elektrycznych.

Opcja lakierowania jednostki powietrznej pompy
ciepła z dowolnego koloru palety RAL. Wszystkie
obudowy wykonywane z blachy antykorozyjnej.

COP

COP jednostek FPM 8-20 kW 5.0 - A7/W35
COP jednostek FPME 8-12 kW 4.5 - A7/W35
Jednostki pomp ciepła FERIS bez udziału grzałek.

M o d u l o w a n a m o c g r ze w c z a ( d l a j e d n o s t e k
inwerterowych ) z dużymi parownikami.

Wszystkie modele powietrznych pomp ciepła FERIS
pracują bez wspomagania grzałek elektrycznych do
o
temperatury zewnętrznej - 20 C

Przepływ powietrza w pompach FERIS 3.000 do
10.000m3/h. Wentylatory EC oszczędzają do 50%
energii. Dopasowują się do przepływów powietrza,
ograniczają prędkość i zachowują wysoką sprawność.

A+++*

do 5.0

o

-20 C

IFROST

AKTYWNE

EVI
65 oC

EC

Duże, autorskie 20-kanałowe parowniki o pow.
wymiany 40-160m2. Autorski system szybkiego
odszraniania. Urządzenia przebadane wg. normy
2017 Eco Lab wraz z cyklami odmrożeń parownika.

iFERIS system on-line sterowania pracą pompy ciepła
z poziomu aplikacji mobilnych.

Nowoczesne wentylatory z silnikami EC-sprawność
powyżej 90%, bez-szczotkowe, komutowane
elektronicznie, synchroniczne - charakteryzują się
bardzo cichą pracą.

iFERIS - narzędzia dla instalatorów. Mobilny system
zarządzania, diagnostyki i kontroli pracy pomp ciepła.
Zdalna kontrola, monitoring, raportowanie.

FPMCH01 aktywne chłodzenie. Wszystkie jednostki
opcjonalnie wyposażane w kompletny moduł
aktywnego chłodzenia.

Kompresor z dodatkowym wtryskiem obiegu.
Technologia umożliwia podgrzewanie medium
o
grzewczego do temperatury 65 C.

ON-LINE

3w1
C.O./C.W.U.
CHŁODZENIE

Ogrzewanie pomieszczeń, produkcja ciepłej wody
użytkowej, produkcja chłodu na cele chłodzenia w
połączeniu np. z matami kapilarnymi FERIS.

o

* Powietrzne pompy ciepła FERIS zostały przebadane na parametrze 25 C układu
c.o. i osiągnęły klasę energetyczną A+++ oraz współczynnik COP powyżej 5.0. Z
braku stosownych norm uwzględniających metodykę badań pracy urządzeń na
o
parametrach poniżej 35 C, niemożliwe jest wystawienie etykiety A+++.

Jednostki
większej mocy:
- monoblok 25-32 kW
- split 25-32 kW
- monoblok EVI 25-32 kW
- split EVI 25-32 kW

Jednostki

Jednostki

dwu-kompresorowe

dużych mocy:
- monoblok 40-60 kW
- monoblok EVI 40-60 kW
- inne jednostki na
indywidualne
zamówienia

Przepływ
powietrza
14.000 m3/h
Aktywne
chłodzenie
Klasa A++
Diagnostyka
on-line

Pompy ciepła dużych mocy

A++

Klasa energetyczne A++ zgodna z dyrektywą ErP.
ON-LINE

AKTYWNE

FPMCH02 aktywne chłodzenie. Wszystkie jednostki
opcjonalnie wyposażane w kompletny moduł
aktywnego chłodzenia.

65 oC

Kompresory z dodatkowym wtryskiem czynnika.
Technologia umożliwia podgrzewanie medium
o
grzewczego do temperatury 65 C.

IFROST

Duże parowniki o pow. wymiany 160m2. Autorski
system szybkiego odszraniania. Urządzenia
przebadane wg. normy 2017 Eco Lab.

EVI

COP
do 5.0

EC

iFERIS - narzędzia dla instalatorów. Mobilny system
zarządzania, diagnostyki i kontroli pracy pomp ciepła.
Zdalna kontrola, monitoring, raportowanie.
COP jednostek FPMD 25-60 kW 5.0 - A7/W35
Jednostki pomp ciepła FERIS bez udziału grzałek.
Przepływ powietrza w pompach FPMD 14.000m3/h.
Duże wentylatory EC oszczędniejsze w zużyciu
energii. Dopasowują się do przepływów powietrza,
ograniczają prędkość i zachowują wysoką sprawność.
Możliwość łączenia powietrznych jednostek w
kaskady do 14 sztuk.

Polskie
pełno serwisowe
pompy ciepła

Polskie
pełno serwisowe
sterowanie
diagnostyka on-line

Czym wyróżniają się
powietrzne pompy ciepła FERIS?

Duże wentylatory EC
Ciche, duże, bez-szczotkowe wentylatory
ZIEHL-ABEGG. Bioniczna, cicha łopatka w
celu obniżenia hałasu została
wyposażone w łagodnie pofalowaną tylną
krawędź i specjalny winglet. Niskie koszty
eksploatacji dzięki optymalnemu
współczynnikowi sprawności przy
minimalnym poziomie hałasu.
Wysoka elastyczność dzięki strumieniowi
objętości regulowanemu w 100% liczbą
obrotów. Długi, spokojny bieg i
długowieczność dzięki dynamicznemu
wyważeniu na 2 płaszczyznach.

Autorski rozstaw lamel
Dedykowana odległość pomiędzy lamelami
parownika zapewnia mniejszą ilość energii
do jego odszraniania, gdyż woda z
kondensacji uzyskuje lepszy spływ oraz
mniejszą możliwość szybkiego zamarzania.
Cały proces odbywa się sprawniej co
poprawia efektywność pracy pomp ciepła.

Najnowszej generacji sprężarki
W jednostkach FERIS montowane są
najbardziej zaawansowane
technologicznie sprężarki typu scroll
Copeland, które gwarantują najwyższe
osiągi i współczynniki COP i SCOP.
Najbardziej żywotne sprężarki,
których bezawaryjną pracę szacuje
się na 200.000 godzin efektywnej
pracy. W ofercie dostępne również
zaawansowane kompresory
inwerterowe oraz EVI z
dodatkowym wtryskiem czynnika.

Innowacyjne odszranianie
innowacyjnych parowników

Autorski system IFROST przyśpiesza
odszranianie parowników i
jednocześnie wydłuża cykle czasowe
pomiędzy poszczególnymi procesami
odmrażania/odszraniania parownika.
Jednostki nie schładzają instalacji a wszystko
odbywa się automatycznie bez użycia grzałek
elektrycznych. Pompy nie posiadają tacek
ociekowych, dzięki temu dolna część
parownika odporna jest na uszkodzenia.

Duże parowniki dla Polskich
warunków atmosferycznych
Parowniki posiadają powierzchnię wymiany
40-160 m2 i są produkowane według
autorskich rozwiązań konstrukcyjnych.
Wymienniki zostały dostosowane do
Polskich, agresywnych warunków
atmosferycznych. Są to wysokiej
jakości wielokanałowe urządzenia
dużych gabarytów, dzięki którym
powietrzne pompy ciepła pobiegają
jeszcze więcej energii z powietrza
zewnętrznego.

Jednostki:
- FPG 8-200 kW
- inne jednostki na
indywidualne
zamówienia

ITECH
Parowniki
zoptymalizowane
dla Polskich
dolnych źródeł

- Klasa A++
- kontrola on-line
- monitoring
zużycia energii

Gruntowe pompy ciepła FERIS
Aktywne chłodzenie
Wydajne chłodzenie z udziałem
kompresora pompy ciepła. Odwracanie
cyklu pracy parownika przez wbudowany
zawór czterodrogowy.

Pasywne chłodzenie

A++

Klasa energetyczne A++ zgodna z dyrektywą ErP.

ITECH
SWEP

Parowniki ITECH-SWEP zoptymalizowane dla
Polskich dolnych źródeł.

Opcja chłodzenia polegająca na
wykorzystaniu dodatkowego wymiennika
płytowego oraz pomp obiegowych - bez
udziału kompresora.

Opcja lakierowania jednostki pompy ciepła z
dowolnego koloru palety RAL. Wszystkie obudowy
wykonywane z blachy antykorozyjnej.

Wbudowany system obsługujący dwa zawory
mieszające

Niezawodność pracy na lata!
Sprawdzone podzespoły rynkowe

COP
5.4

COP FPG 5.4 - W10/W35

iFERIS system on-line sterowania pracą pompy ciepła
z poziomu aplikacji mobilnych.

ON-LINE

PASYWNE

AKTYWNE

iFERIS - narzędzia dla instalatorów. Mobilny system
zarządzania, diagnostyki i kontroli pracy pomp ciepła.
Zdalna kontrola, monitoring, raportowanie.
FPMCH02 pasywne chłodzenie. Wszystkie jednostki
opcjonalnie mogą być wyposażane w moduł
pasywnego chłodzenia z wykorzystaniem
wymiennika płytowego.
FPMCH01 aktywne chłodzenie. Wszystkie jednostki
opcjonalnie wyposażane w kompletny moduł
aktywnego chłodzenia.

Urządzenia FERIS
nieograniczone
możliwości
Technologia EVI
Dzięki kompresorom z systemem EVI wszystkie powietrzne
pompy ciepła FERIS pracują stabilnie nawet przy bardzo niskich
temperaturach zewnętrznych. Takie rozwiązanie pozwala na
całoroczną prace urządzeń bez korzystania z dodatkowych
źródeł ciepła, produkując ciepłą wodę do temperatury 55 C.

Aktywne chłodzenie
Bardzo wydajne chłodzenie z wykorzystaniem kompresora.
Zawór czterodrogowy wbudowany w pompie ciepła odwraca
cykle i zamienia miejscami skraplacz z parownikiem i dzięki temu
użytkownik uzyskuje schładzanie medium. W połączeniu z
matami kapilarnymi uzyskujemy system chłodzenia
pomieszczeń oraz stabilizacji temperatury przez 12 miesięcy.

Dodatkowe funkcje urządzenia
Soft-start - miękki start pompy ciepła
Wbudowany system obsługujący dwa zawory mieszające

COP dla 35° C - 4.65
COP dla 25° C - 5.00*

POMPY POWIETRZNE BEZ
GRZAŁEK ELEKTRYCZNY

Automatyczne sterowanie uruchamiające grzałkę
w buforze przy - 20 C temperatury zewnętrznej

Pompy ciepła na zamówienie
W ofercie posiadamy opcję produkcji urządzeń na indywidualne
zamówienia oraz preferencję inwestorów czy obiektów, zarówno
prywatnych jak i przemysłowych.
Wytwarzamy pompy powietrzne do 60 kW w jednej obudowie z
możliwością łączenia w kaskady do 16 jednostek oraz pompy
gruntowe w przedziale mocy 8 do 250 kW.

Nowa generacja ogrzewania i chłodzenia

ecoTOUCH nowa era ekranów dotykowych
Seria regulatorówTOUCH wykonana w zaawansowanej
technologii służy do kontrolowania pracy pompy ciepła. W
urządzeniach zastosowano system inteligentnego menu,
który sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne.
Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i kom fortową obsługę funkcji. Dodatkowo istnieje prosty sposób
na zmianę oprogramowania regulatora przy pomocy karty
microSD. Odpowiedzią na oczekiwania użytkowników jest
również unikalny design serii TOUCH oraz czytelne ozna czenie funkcji w postaci ikon.

ecoSTER TRONIC - zdalne sterowanie z salonu
ecoSTER TRONICto panel zdalnego sterowania z termosta tem pokojowym, umożliwiający proste sterowanie tempe raturą. Oprócz funkcji termostatu umożliwia odczyt i pod gląd wszystkich parametrów pompy ciepła. Daje on również
możliwość regulacji podstawowych funkcji, wybór różnych
trybów pracy oraz informuje o alarmach. Dodatkowo ist nieje możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu
temperatur dziennych i nocnych. Współpracuje tylko z re gulatorami ﬁrmy PLUM.

Moduł internetowy ecoNET300 umożliwia zdalny dostęp do regulatora za
pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Użytkownik
ma możliwość edycji parametrów podstawowych oraz serwisowych regulatora mających wpływ na pracę pompy ciepła oraz całej instalacji grzewczej.
Z punktu widzenia użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii pracy pompy
ciepła w postaci wykresów jest dodatkowym atutem.

ecoNET 300
+ aplikacje mobilne
Komfort w nowym wymiarze

Maty kapilarne FMK
Pompy ciepła FERIS
Menu
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>
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NOWOŚĆ - dedykowany algorytm chłodzenia pasywnego dla
mat kapilarnych w nowym sterowaniu pomp ciepła.
Automatyka sterująca w pompach ciepła optymalizuje procesu chłodzenia pasywnego dla mat kapilarnych FMK.
Sterowanie:pompa ciepła, magazyn chłodu, zasobnik c.w.u., mieszacze. System współpracuje z zewnętrznym
czujnikiem temperatury oraz wewnętrznym regulatorem, utrzymując żądany komfort cieplny/chłodu,
niezależnie od temperatury powietrza zewnętrznego. Autorski algorytm blokuje skrajne temperatury medium
chłodniczego nie dopuszczając do zjawiska kondensacji.
Sterowanie komfortem c.o. i c.w.u. z poziomu regulatora pomp ciepła. Stabilizacja temperatury. Automatyka
sterująca więcej jak jednym układem c.o. Opcja dodatkowa sterowania pomieszczeniami/strefami w oparciu
o regulatory pokojowe/strefowe.

Nowoczesny system utrzymywania komfortu oraz chłodzenia pasywnego
dla mat kapilarnych FMK. Regulator pomp ciepła oraz aplikacja mobilna.

ecoNET
heating&cooling

- kolorowe regulatory pomp ciepła
- zaawansowana automatyka
- pełna kontrola urządzeń
- aplikacja mobilna
- kolorowe regulatory pokojowe
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Pompy ciepła
- FPME 5-12 kW
- FPM 8-30 kW
- FPMI 5/16 kW
- FMPD 42-70 kW

Wyposażenie jednostek powietrznych FPM/E/D/I
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iFROST

Innowacyjny system szybkiego odszraniania parowników.
Autorska konstrukcja wymiennika 20-kanałowego, pracującego
niezależnie na 4 sekcjach. Autorski algorytm przyśpieszający
proces odszraniania parownika. Dzięki tej technologii w pompach
FPM został wydłużony czas pomiędzy cyklami odszraniania, a
użądzenia uzyskują lepsze sprawności sezonowe - SCOP do 3.84

POLSKI
PRODUKT
monoblok split EVI inwerter duże moce -

Wyposażenie jednostek powietrznych pomp ciepła FERIS
- jednostki monoblok, split, EVI, inwerter, jednostki wewnętrzne
- wewnętrzny regulator jednostki do montażu w dowolnym miejscu obiektu
- rozbudowana automatyka sterująca
- 20-kanałowe parownik o dużej powierzchni wymiany 40 do 160 m2
- iFROST - system przyśpieszający odszranianie parownika
- autorski logarytm pracy wymiennika
- system wydłużający cykle pomiędzy procesami odszraniania
- automatyczne zawory rozprężne
- wentylatory z silnikami bez-szczotkowymi EC
- mobilny system zarządzania kontroloa/raportowania/diagnostyki/serwis on-line
- automatyka przystosowana do współpracy z drugim źródłem ciepła
- automatyka przygotowana do załączania grzałek w buforze/lub przepływowych
- kompresory scroll, opcjonalnie Copeland
- modele z technologią EVI - dodatkowego wtrysku czynnika i pracy do 65 C
- obudowa wykonana z blachy antykorozyjnej
- obudowa lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL (standard graﬁt)
- algorytm chłodzenia pasywnego dla systemu mat kapilarnych FMK
- algorytm stabilizacji temperatury dla grzejników podtynkowych FGP
- klasa energetyczna A++, SCOP 3.85
- moduł chłodzenia aktywnego
- jednostki bez-grzałkowe

www.feris.tech
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Najnowszej generacji kompresory rotacyjne
bez elementów ściernych.

Wybierz
dowolny
kolor
obudowy
z palety
kolorów
RAL

W ofercie sprężarki: on-oﬀ, inwerter, EVI

heating & cooling
Zbiornik do pomp ciepła
Bufor c.o.
Magazyn chłodu
Zasobnik c.w.u.
Wężownica c.w.u. do 4.9m2
4 opcje w 4 cenach:
- wersja w obudowie
- z wężownicą miedzianą
- z wężownicą karbowaną
- z wymiennikiem płaszczowym
Kompaktowy zbiornik do pomp ciepła
Bufor c.o./magazyn chłodu/zasobnik c.w.u.

Miedziana
wężownica

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZNA ODPORNY NA SPADKI ZBIORNIKI DO
EKSPLOATACJA CIŚNIENIA WODY POMP CIEPŁA

Bufor ciepła

Magazyn
chłodu

C.W.U. w systemie C.W.U. zawsze na
przepływowym stałym poziomie
bez bakterii
non stop

Brak części
wymiennych
anody

Wielofunkcyjny 3/1
zbiornik do pomp ciepła
NOWOŚĆ - wielofunkcyjny zbiornik/bufor
c.o./magazyn chłodu/zasobnik c.w.u
Urządzenie w kompaktowej obudowie,
przeznaczone dla pomp ciepła FERIS o
mocach: 3 do 20 kW.
Urządzenie pełni funkcję bufora na potrzeby
niskotemperaturowych systemów c.o.,
magazynu chłodu w okresie letnim oraz
zasobnika c.w.u. pracującego na wyższych
parametrach zasilania. Ciepła woda użytkowa
poprzez dużą wężownicę 5m2 pow. wymiany
produkowana jest w systemie przepływowym,
Jedno kompaktowe urządzenie w kotłowni:
bufor ciepła, magazyn chłodu oraz zasobnik
c.w.u. w kilku opcjach wymiennika. Jedno
wielofunkcyjne urządzenie dla domów
jednorodzinnych, segmentów, apartamentów.
heating & cooling

Urządzenie składa się z dwóch osobnych
zbiorników odizolowanych od siebie. Dzięki
temu zbiornik magazynuje dwie wartości
temperaturowe w jednym urządzeniu - 45 C
dla c.w.u. i np. 17 C na potrzeby chłodzenia.

POLSKI PRODUKT
Światowa jakość

FERIS Sp. z o.o.
ul. Topolowa 27
62-571 Stare Miasto
powiat Koniński
KRS 0000627768
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