
SUPRAECO W
POMPA CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
KOMFORT Z NATURY

Ciepło, które polubisz
Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.

Dodatkowe informacje:

  * koszt połączenia wg stawek operatora
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Pompy 
ciepła



Korzyści dla portfela i środowiska 

Dzięki wysokiemu współczynnikowi COP,  pompa ciepła Supraeco W, może 
zaoszczędzić do 75% energii w porównaniu do konwencjonalnego ogrzewania 
wody za pomocą gazu, oleju opałowego czy węgla. To ochrona nie tylko domowego 
budżetu,  ale także środowiska naturalnego.

Wysoki komfort przez cały rok

Supraeco W zapewnia komfort codziennego zaopatrzenia w ciepłą wodę. 
Jeżeli temperatura zewnętrzna jest zbyt niska i ciepło z pompy ciepła jest 
niewystarczające, można je uzupełnić  dzięki wbudowanej w zasobnik 
wężownicy lub za pomocą grzałki. Czytelny wyświetlacz sprawia, że obsługa 
urządzenia jest bardzo łatwa. Sterownik jest indywidualnie programowany  
i dostosowany do potrzeb użytkowników. Na poprawę komfortu wpływa także 
to, że pompa ciepła w miejscu, w którym jest zainstalowana, osusza i cyrkuluje 
powietrze. 

Łatwa instalacja i konserwacja

Junkers wykorzystuje zgromadzone doświadczenia oraz innowacje w technologii. 
Można to zauważyć już przy montażu urządzenia. Ustawienia fabryczne pompy  
Supraeco W oraz standardowe przyłącza, pozwalają na łatwą i szybką instalację. 
Konserwacja również nie sprawia żadnych trudności, dzięki łatwemu dostępowi  
do wszystkich elementów urządzenia.  Podczas konserwacji nie jest konieczne 
opróżnienie zasobnika, który w przypadku takiej potrzeby, może być 
bezproblemowo wymieniony.

Powietrze może być wykorzystywane 
nie tylko do ekologicznego ogrzewania 
domu, ale również do komfortowego 
i ekonomicznego przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Pompa 
ciepła Supraeco W, to w takim 
przypadku idealne  rozwiązanie. 
Wbudowany zasobnik o pojemności 
270 l  zapewnia komfort ciepłej 
wody dla 4 osobowej rodziny oraz 
oszczędność  domowego budżetu. 
To doskonałe rozwiązanie, które 
można także połączyć z istniejącym 
systemem c.w.u.

– ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie wody, dzięki użyciu odnawialnych źródeł energii

– duża energooszczędność, dzięki wysokiemu COP (do 3,5)

–  stały komfort ciepłej wody, dzięki grzałce elektrycznej oraz wężownicy w zasobniku

– elastyczność, dzięki możliwości podłączenia do innego systemu ciepłej wody

– łatwość obsługi, dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD i możliwości indywidualnego programowania

– łatwa instalacja, dzięki ustawieniom fabrycznym i standardowym przyłączom

– szybki serwis, dzięki łatwemu dostępowi do elementów urządzenia

– szybka i łatwa wymiana zasobnika, bez konieczności opróżniania

–  materiał izolacyjny EEP wykorzystywany także w przemyśle samochodowym, zapewnia dobrą izolację 
i wysoką odporność

Supraeco W - pompa ciepła przeznaczona 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Zapewnia komfort i chroni środowisko naturalne.

Dane techniczne: Najważniejsze korzyści:

Supraeco W
pompa ciepła

Nazwa urządzenia Supraeco W

Miejsce instalacji wewnątrz budynku 

Moc grzewcza 2 kW

COP 3.5

Moc grzałki elektrycznej 2 kW

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz

Temperatura pracy od +5 do +35 0C

Maksymalna temperatura wody 60 0C

Średnica kanału 160 mm

Maksymalna długość przewodu 6 m

Waga 143 kg

Wymiary urządzenia, wys. x szer. x głęb. 1825 x 724 x 745 mm

Przekrój pompy ciepła Supraeco W
 1.  Dopływ wody zimnej

 2.  Wypływ z wężownicy grzejnej

 3.  Dopływ do wężownicy grzejnej

 4.  Wężownica grzejna

 5.  Izolacja termiczna

 6.  Wentylator powietrzny

 7.  Parownik

 8.  Skraplacz (wymiennik ciepła gaz/woda)

 9.  Sprężarka

 10.  Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury c.w.u.

 11.  Anoda magnezowa

 12.  Grzałka elektryczna
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