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bravour i & classic i
 kompaktowe pompy ciepła 

o zmiennej wydajności

Do  A+++

 Klasa efektywności energe-
tycznej na odwrocie strony



Bezkompromisowa 
jakość i efektywność.

>  Znacząca efektywność

Pompy ciepła to najlepszy sposób na długotrwałe 

obniżenie kosztów ogrzewania. Jak wskazują ety-

kiety energetyczne, pompy te posiadają najwyż-

szej klasy efektywność energetyczną.  

Aby sprostać wymogom ogrzewania i chłodzenia 

w nowo wybudowanych domach, ale również w 

przypadku termomodernizacji, pompa SmartHe-

at jest absolutnie konieczna do urzeczywistnienia 

efektywności energetycznej.  

Produkty SmartHeat z rodziny classic oraz bravour 

i sprostają wszystkim wymogom stawianym pro-

fesjonalnym pompom ciepła. Obie techniki nie 

bez powodu od 15 lat odnoszą sukcesy na rynku. 

Te kompaktowe pompy ciepła wyposażone są w 

elastyczną technologię inwertorową, inteligentny 

system SMIC, wydajne komponenty, opcję chło-

dzenia oraz komfortowy system grzewczy.

> Najnowocześniejsza technologia 

inwertorowa

O ile dotychczasowe pompy ciepła osiągały 

tylko jeden poziom wydajności, a ogrzewanie 

regulowały poprzez włączanie i wyłączanie, w 

pompach SmartHeat zaoferowano bardziej po-

stępowe rozwiązanie: najnowszą technologię 

inwertorową. Dzięki dostosowaniu do rzeczywi-

stego zapotrzebowania na ogrzewanie lub chło-

dzenie za pomocą bezstopniowej regulacji liczby 

Elastyczne i wydajne: ogrzewanie i chłodzenie oraz dużo więcej
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solanka-woda, woda-woda 

obrotów, inwertor umożliwia energooszczędną 

eksploatację. Przyczynia się to do zwiększenia 

efektywności oraz wydłużenia żywotności urzą-

dzenia.  

> Korzystne źródła energii

Również przy zastosowaniu technologii inwerto-

rowej główna zasada działania pompy ciepła po-

zostaje niezmienna - wykorzystanie istniejących 

- i z reguły bezpłatnych - źródeł energii, jak ziemia 

i woda. 

Niezależnie od tego, czy są to sondy geotermalne, 

kolektory ciepła z ziemi, kosze energetyczne, pło-

ty energetyczne, czy kolektory słoneczne, pompy 

ciepła solanka-woda typu SmartHeat mogą je 

wykorzystać jako źródło energii. Pompy ciepła 

woda-woda wykorzystują przykładowo wody 

gruntowe i odpływowe. Tym samym, pompy cie-

pła SmartHeat classic i oraz bravour i znajdują na-

prawdę wszechstronne zastosowanie. 

Nasze środowisko jest pełne energii - wykorzy-

stajmy ją! 

> Państwa indywidualność - nasze dopasowanie

Pompy ciepła serii classic i oraz bravour i oferują 

wysoką zmienność pod kątem zastosowania w 

domach jedno- i wielorodzinnych - zawsze odpo-

wiednio wyposażone w zależności od indywidu-

alnych potrzeb. Pompy ciepła SmartHeat pasują 

idealnie do domów pasywnych oraz niskoenerge-

tycznych, jak również mogą być wykorzystane w 

projektach renowacyjnych i wielopokoleniowych. 

Tym samym obecni właściciele domów jedno- i 

wielorodzinnych mają do dyspozycji pompy cie-

pła, które z jednej strony pozostawiają dużo swo-

body dla różnorodności ich eksploatacji przez 

posiadaczy, a z drugiej strony zapewniają prosty 

i łatwy montaż. Oznaczone najwyższymi klasami 

efektywności energetycznej stanowią gwarancję 

długotrwałych rozwiązań w zakresie ogrzewania 

i chłodzenia.

> classic i –  elastyczne rozwiązanie 

Pompy ciepła z serii classic i urzekają elastyczno-

ścią odnośnie zastosowania nawet na najmniej-

szych przestrzeniach: ogrzewanie, chłodzenie oraz 

uzdatnianie ciepłej wody (z dowolnym zewnętrz-

nym systemem zbiorników). Sprężarki o wysokiej 

wydajności - od 2 do 33 kW - oferują najlepsze 

warunki dla efektywnej pracy pomp ciepła. Dzięki 

najnowocześniejszej technologii inwertorów osią-

gnąć można najwyższą efektywność oraz zmniej-

SmartHeat classic i
Znajdująca szerokie zastosowanie seria produktów Smart 
Heat pracuje z dużą mocą, wydajnie, energooszczędnie i w 
sposób przyjazny dla środowiska. Dzięki najnowszej techno-
logii inwertorów dostępne w trzy wersjach: do 33 kW. 



Doskonałe roz-

wiązanie dla do-

mów pasywnych, 

niskoenergetycz-

nych jak i moder-

nizowanych”

szyć pojemność zbiorników buforowych.  15 lat 

classic - mała, ale przekonująca pompa ciepła.

> bravour i – kompaktowe rozwiązanie

Smukła pompa ciepła SmartHeat bravour i przeko-

nuje swoim kompletnym wyposażeniem:

idealne ogrzewanie, chłodzenie (opcja) i uzdatnia-

nie ciepłej wody - wszystko w jednym urządzeniu o 

mocy od 2 do 16 kW. Jednostka zawiera wszystkie 

komponenty niezbędne do ogrzewania i uzdatnia-

nia wody. Poniżej tylko niewielka część jej zalet:

 - wysokiej jakości zbiornik dwupłaszczowy ze 

stali szlachetnej o pojemności całkowitej ok. 

250 litrów (193 litry wody użytkowej, 56 litrów 

bufor) nie wymaga częstej konserwacji i jest 

trwały 

 - fabrycznie zainstalowane pompy o wysokiej 

wydajności zapewniają najniższe zużycie dodat-

kowej energii 

 - opcjonalnie: wyposażenie zbiornika w solarny 

wymiennik ciepła.

Wszystkie zastosowane komponenty są do siebie 

dokładnie dopasowane. Prosta w montażu kon-

strukcja oraz technologia inwertorów wyznaczają 

nowe kryteria w najnowszej generacji kompakto-

wych pomp ciepła. Na życzenie można z obudo-

wą zintegrować naturalne chłodzenie (SmartHeat 

Option N). 15 lat bravour - wspaniała technologia, 

która zachwyca.

Technologia inwertorowa nowej generacji

Jako wielofunkcyjna 
jednostka kompaktowa 
z technologią inwerto-
rową o wysokiej wydaj-
ności, bravour i wyzna-
cza nowe kryteria - moc 
już od 2 kW.  

moc grzewcza

aktywne 
chłodzenie

dodatki

chłodzenie pasywne

zasobnik  zabudowany 
o pojemności 250L

SmartHeat inteligentny sterownik 
(smic)

Zwarta wyciszona obudowa

Zaawansowana technologia
inwertorowa

Wysokowydajne energooszczędne 
pompy obiegowe

Grupa bezpieczeństwa  

Dogrzewacz elektryczny

+ zewnętrzny o
dowolnej pojemności

do 33kW do 16 kW

dostępne w
zabudowie

+ dostępne w
zabudowie

+

moduł 
zewnętrzny 

+ +

dostępne 
dopasowane akcesoria

dostępne 
dopasowane akcesoria

+ +

zabudowane



Inteligentny system SMIC (SmartHeat multi intelli-

gent control) jest prosty w obsłudze. Komunikacja z 

systemem zarządzania  budynkiem lub zdalna kon-

trola poprzez internet możliwe są opcjonalnie dzięki 

karcie komunikacyjnej typu Web lub kartę magistrali.

> Każde życzenie jest możliwe do spełnienia

Pompy ciepła classic i oraz bravour i, posiadające 

ładne kształty i zajmujące mało miejsca, doskonale 

harmonizują z każdym projektem domu. Ogrzewanie 

pomieszczeń mieszkalnych możliwe jest zarówno z 

ogrzewaniem podłogowym, jak również z grzejnika-

mi niskotemperaturowymi. Możliwość wbudowania 

opcji aktywnego lub pasywnego chłodzenia (chło-

dzenie naturalne) umożliwia utrzymanie w pomiesz-

czeniu przyjemnej temperatury w okresie letnim. Wy-

bitna i wysoko efektywna technologia pomp ciepła, 

która sprosta najwyższym wymaganiom i może być 

stosowana w bardzo elastyczny sposób.

Po porostu Smart Heat.

Made in Germany.
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Kolektor do pomp ciepła z 
ziemi x x

Sonda geotermalna x x

Kosze energetyczne x x

Płot energetyczny/absorber 
słoneczny x x

Wody gruntowe x x

Kolektor słoneczny - x

classic i bravour i

Moc Współczynnik wydajności Moc Współczynnik wydajności Poziomy mocy

kW (COP)* kW (COP)** -

Solanka/woda (Bo/W35) 2 - 24 do 4,8 2 - 12 do 4,8 bezstopniowo

Woda/woda (W10/W35) 3 - 33 do 6,5 3 - 16 do 6,5 bezstopniowo

> Zakresy wydajności

> Możliwe systemy źródła ciepła

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki, błędy w 
druku lub w tłumaczeniu. 
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> Zalety produktu

Wysoka zdolność przystosowania

 » kompaktowa budowa - oszczędność miejsca w 

miejscu montażu

 » dla nowych budynków lub po renowacji tem-

peratura na wyjściu do 60 °C

 » do efektywnego podgrzewania wody, ogrzewa-

nia i chłodzenia (opcja)

 » różne poziomy mocy od 2 do 33 kW wielokrot-

nie kwalifikowany

Niezawodne działanie

 » ogrzewanie i podgrzew wody

 » opcjonalnie: chłodzenie, włączenie do systemu 

solarnego 

 » Optymalizacja użytkowania prądu własnego w 

przypadku instalacji fotowoltaicznych

Źródła ciepła

 » duża różnorodność eksploatacji - od absorpcji 

po płot energetyczny

Wielofunkcyjne sterowanie

 »  interfejs szeregowy do podłączenia wielu 

pomp ciepła

 » opcjonalnie za pomocą karty komunikacyjnej 

typu Web lub karty magistrali

 » zdolność integracji z inteligentną siecią elektro-

energetyczna (smart grid) 

Najwyższy współczynnik wydajności

 » komponenty najwyższej jakości

 » przestronny wymiennik ciepła oraz najno-

wocześniejsza technologia sprężarki w celu 

efektywnej eksploatacji

 Technologia o wysokiej efektywności 

 » sprężarka z tłokiem mimośrodowym o wysokiej 

wydajności

 » nowoczesne inwertory nowej generacji

Idealna konstrukcja

 » kompaktowe wymiary

 » zintegrowana izolacja akustyczna

 » bezwibracyjna konstrukcja obudowy

**Efektywność energetyczna wielofunkcyjnych ogrzewaczy 

pomieszczeń  

Ogrzewacz pomieszczeń (55°C) A++   

Uzdatniacz wody ciepłej XL A  

Efektywność energetyczna (zestaw)  

Ogrzewacz pomieszczeń z regulatorem temperatury A+++ 

(Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 811/2013)  

*Efektywność energetyczna ogrzewaczy pomieszczeń (55°C) A++ 

Efektywność energetyczna ogrzewaczy pomieszczeń (35°C) A++ 

Efektywność energetyczna (zestaw)  

Ogrzewacz pomieszczeń z regulatorem temperatury A+++ 

(Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 811/2013)

w standardowych warunkach ogrzewania 

temperatury zasilania W55 lub W35  


