
ROTEX HPSU compact –
kompaktowa pompa ciepła 
typu powietrze-woda

ROTEX HPSU compact – ogrzewanie z wykorzystaniem słońca, powietrza i technologii ROTEX

®
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Niewyczerpane źródło ciepła 
tuż u twoich drzwi
Słońce to nasze naturalne źródło  
energii. Teraz możesz wykorzystać  
je bezpłatnie w swoim domu.

Zastosowanie ciepła ze źródeł odna-
wialnych, takich jak ciepło z powietrza  
i ciepło słoneczne, do ogrzewania 
domu zapewnia bezpłatne i jednocze-
śnie niewyczerpane źródło energii.  
Model ROTEX HPSU compact (Heat 
Pump Solar Unit) to pompa ciepła,  
która z maksymalną wydajnością wyko-
rzystuje ciepło ze źródeł odnawialnych  
do zasilania instalacji grzewczej  
w twoim domu. W połączeniu z instala-
cją solarną marki ROTEX pompa ciepła 
ROTEX HPSU compact zapewnia bez-
konkurencyjne „ogrzewanie słoneczne”.

Zastosowanie kompletnej instalacji 
grzewczej ROTEX EcoHybrid® zapewni 
Ci najwyższy komfort ogrzewania  
i podgrzewania wody użytkowej.  
System ROTEX EcoHybrid® jest elastycz-
ny, otwarty na rozwiązania przyszłości, 
a jednocześnie redukuje koszty ogrze-
wania do minimum.

do tego jest energia elektryczna .  
Podobna zasada sprawdziła się już 
miliony razy w przypadku urządzeń 
klimatyzacyjnych i lodówek.

Lodówka pobiera ciepło z umieszczo-
nych w niej produktów i odprowadza 
je do otoczenia. Pompa ciepła pobiera 
ciepło z otoczenia i odprowadza je do 
instalacji grzewczej.

Źródłem ciepła jest powietrze atmosfe-
ryczne, które czerpie ciepło bezpośred-
nio ze słońca.

Ciepło to przekazywane jest do wodnej 
instalacji grzewczej w budynku.

Dlatego też pompa tego typu jest 
nazywana pompą ciepła typu po-
wietrze-woda: Heat Pump Solar Unit 
(po polsku: Pompa ciepła z modułem 
solarnym).

Zasada działania -  
sprawdzona miliony razy
Pompy ciepła typu powietrze-woda 
marki ROTEX wykorzystują ciepło 
zawarte w powietrzu atmosferycznym 
do ogrzewania pomieszczeń  
i podgrzewania wody. Niezbędna  

Twój pierwszy krok w epokę  
odnawialnych źródeł energii:
ogrzewanie z wykorzystaniem  
słońca i powietrza

R O T E X  H P S U  
c o m p a c t

 � Inwerterowa pompa ciepła 
typu powietrze-woda

 � Wykorzystuje bezpłatną energię 
pochodzącą ze słońca i powietrza

 � Do ogrzewania i podgrzewu 
wody użytkowej

 � Bez konieczności przeprowa-
dzania drogich i ryzykownych 
wierceń 

 � Bezpośrednie połączenie  
z instalacją solarną

 � Wyjątkowo cicha i kompaktowa
 � Optymalne parametry higieniczne
 � Ogrzewanie i chłodzenie
 � Opcja pracy biwalentnej np.  

z kotłem olejowym

Nazwa HPSU compact pochodzi od 
angielskich słów HeatPumpSolarUnit. 
Jest to, zatem pompa ciepła, którą 
można eksploatować w bezpośrednim 
połączeniu z kolektorami słonecznymi. 
Ponieważ urządzenie to zajmuje  
niewiele miejsca, do nazwy dodano 
przymiotnik „compact”.

Bezpośrednie pobieranie energii słonecznej

Ciepło z otoczenia (energia 
słoneczna pobierana  
pośrednio z powietrza)

Energia pomocnicza 
elektryczna

Warstwowy  
bufor solarny

Pompa ciepła Moduł pompy ciepła 
HPSU compact
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Zmiana klimatu i jej przyczyny
Ochrona klimatu to obecnie bardzo 
popularny temat. Badania wykazały, że 
ogrzewanie stanowi ponad 60% zuży-
cia energii w prywatnych domach.

Z kolei samochody osobowe przyczy-
niają się do zaledwie 31% całkowitego 
zużycia. A więc ogrzewanie twojego 
domu pochłania więcej energii niż twój 
samochód. Dlatego też zacznij oszczę-
dzać we właściwym miejscu.

Inteligentne ogrzewanie  
i oszczędność kosztów
Czym jest wysokowydajna technika 
grzewcza?

Umożliwia ona optymalne wykorzysta-
nie energii odnawialnych i jednocze-
śnie pozwala na zamianę pozostałości 
energetycznych na energię pierwotną 
w maksymalnie wydajny sposób.

Co możesz z tym zrobić?
Zamiast jeździć samochodem, krótsze 
odcinki możesz pokonywać rowerem. 
W ten sposób będziesz oszczędzał  
paliwo. W przypadku konwencjonal-
nych instalacji grzewczych zmniej-
szenie zużycia energii jest praktycznie 
niemożliwe bez obniżenia komfortu.  
Z pomocą przychodzi tu wysokowydaj-
na technika grzewcza.
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Do ogrzewania  
używam  powietrza,  
słońca i produktów 

ROTEX
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ROTEX Comfort 365® –  
ogrzewanie z wykorzystaniem 
odnawialnych żródeł energii 
zimą i chłodzenie latem
Zimą, nasza instalacja grzewcza zapewni 
komfortowe warunki w każdym domu. 
Zastosowanie jako źródła ciepła takiego 
urządzenia jak na przykład pompa ciepła 
typu powietrze-woda, wykorzystującej 
bezpłatną odnawialną energię ze śro-
dowiska zmniejsza tym samym zużycie 
odpłatnej energii do minimum, a co za 
tym idzie również koszty eksploatacyj-
ne. Co jednak dzieje się latem? Prawie 
na każdym kroku, nie tylko w domu, 
mamy do czynienia z klimatyzowanymi 
pomieszczeniami: w biurze, kawiarni, 
budynkach użyteczności publicznej, 
w restauracji i w samochodzie. Jednak 
niewiele budynków mieszkalnych jest 
obecnie wyposażonych w instalacje 
klimatyzacyjne, które gwarantują  
zachowanie komfortowej temperatury  
w gorące letnie dni oraz w nocy.  
To powinno się zmienić.

„ROTEX Comfort 365®“ to nazwa 
nowego systemu grzewczego, który 
zapewnia nie tylko komfortowe ciepło 
w zimie, lecz gwarantuje również 
dyskretne chłodzenie całego budynku 
mieszkalnego podczas letnich upałów.

Instalacja ogrzewania  
podłogowego + pompa  
ciepła = całoroczny komfort
Pompa ciepła powietrze-woda  
marki ROTEX może służyć nie tylko  
do ogrzewania w zimie, lecz również  
w miarę potrzeb do chłodzenia w okre-
sie letnim. Instalacja ogrzewania podło-
gowego posiada w przypadku takiego 
rozwiązania szereg zalet. Dzięki dużej, 
po części niewidocznej powierzchni 
przekazywania ciepła, również latem, 
zapewnia bardzo przyjemne tempe-
ratury w trybie chłodzenia, bez ryzyka 
przeciągów.

Aby umożliwić takie działanie instalacji, 
praca pompy ciepła zostaje po prostu 
przestawiona w odwrotnym kierunku, 
co oznacza, że ciepło które jest  
w instalacji grzewczej w budynku  
jest odprowadzane przez pompę  
ciepła na zewnątrz. Właściwe chłodze-
nie pomieszczeń odbywa się przede 
wszystkim dzięki instalacji ogrzewania 
podłogowego, która staje się stan-
dardowym wyposażeniem nowych 
budynków. W pomieszczeniach  
pozbawionych instalacji ogrzewania 
podłogowego można zastosować 
konwektor nawiewny HP ROTEX,  
który może przejąć zarówno funkcję 
ogrzewania, jak i chłodzenia.

Temperaturę można ustawiać indywi-
dualnie dla każdego pomieszczenia. 
Gwarantuje to maksymalny komfort 
przez 365 dni w roku.

Wyjątkowa zaleta: funkcja 
chłodzenia to dodatkowy 
bonus w przypadku  
zastosowania tej instalacji
Dzięki zintegrowanej funkcji  
chłodzenia, pompa ciepła powietrze-
woda marki ROTEX umożliwia korzysta-
nie w pomieszczeniach wyposażonych  
w instalację ogrzewania podłogowego 
zarówno w funkcji ogrzewania,  
jak i chłodzenia, bez żadnych  
dodatkowych nakładów.

Minimalne 
nakłady -  
ogromne  
korzyści
Koszty inwestycji 
zostały już poniesio-
ne. Ale jakie będą 
koszty eksploatacji? 

Symulacje kom-
puterowe prze-
prowadzone przez 
Instytut Technologii 
Budowlanej Uniwer-
sytetu w Stuttgarcie 
wykazały, że koszty 
eksploatacji są  
w tym wypadku 
dość niskie. 

Dzięki zastosowaniu systemu ROTEX 
Comfort 365® otrzymujesz instalację 
grzewczą, która potrafi o wiele więcej. 
Możesz się cieszyć komfortowym 
klimatem w swoim domu przez 365 dni 
w roku.

Nowy trend w ogrzewaniu 
całoroczny komfort

®

górna granica komfortu
temperatura pomieszczenia  

bez klimatyzacji

grudzieństyczeń

temperatura pomieszczenia 
z systemem Comfort 365

dolna granica komfortu
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Mały wkład - duże zyski
W najbardziej wydajnym wariancie 
nawet 80% energii słonecznej można 
przekształcić w ciepło użytkowe.

Jest to możliwe dzięki bardzo wyso-
kiemu współczynnikowi sprawności 
kolektorów płaskich marki ROTEX.

Energia słoneczna i pompa ciepła 
stanowią w tym zakresie doskonale 
uzupełniające się połączenie.  
W zależności od zapotrzebowania 
pompa ciepła kieruje potrzebną ilość 
ciepła do systemu grzewczego.

Miara wydajności: sezonowy 
współczynnik efektywności 
(SCOP)
Wielkość ta opisuje, jak dużo energii 
cieplnej możesz uzyskać w ciągu roku 
w stosunku do wykorzystanej energii 
pomocniczej.

Pompa ciepła marki ROTEX w połącze-
niu z naszymi instalacjami solarnymi 
może osiągnąć sezonowy współczynnik 
efektywności nawet na poziomie 4,3. 
Oznacza to, że ilość energii cieplnej 
dostępnej na potrzeby ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania wody 
użytkowej będzie 4-krotnie większa  
niż ilość zużytej energii pomocniczej.

Pompa ciepła ROTEX HPSU wyznacza 
zupełnie nowe standardy w grupie 
pomp ciepła powietrze-woda.

Zgrany zespół
Pompa ciepła ROTEX 
HPSU została stworzo-
na z myślą  
o wykorzystaniu  
energii słonecznej.

Jeżeli nie chcesz od 
razu budować insta-
lacji solarnej, będziesz 
mógł zrobić to w przy-
szłości łatwo i szybko.

ROTEX Solaris - energia słonecz-
na wspomagająca ogrzewanie  
i podgrzewanie wody użytkowej

 � Wykorzystanie energii słonecznej 
do podgrzewania wody użytko-
wej i wspomagania ogrzewania 
pomieszczeń

 � Największa wydajność wykorzysta-
nia energii dzięki zoptymalizowaniu 
całej instalacji

 � Kolektory płaskie o wysokiej mocy 
(elastyczne zastosowanie dzięki  
3 różnym rozmiarom)

 � Lepsze wykorzystanie energii 
słonecznej dzięki optymalnemu 
rozkładowi temperatur w buforze

 � Znacznie bardziej przyjazne dla 
środowiska dzięki zaprzestaniu 
stosowania środków przeciwko 
zamarzaniu oraz ograniczeniu 
stosowania materiałów szkodliwych 
dla środowiska

 � Prawie bezobsługowy bufor  
grzewczy i instalacja solarna

Stworzone dla siebie: 
pompa ciepła + moduł solarny
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Na wykresie pokazano miesięczne 
zużycie energii dla standardowego 

domu jednorodzinnego

Wykorzystanie energii słonecznej do  
ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

Pompa ciepła (ciepło ze źródeł odnawialnych) 

Energia pomocnicza

Praktycznie niepokonane: pompa ciepła + moduł solarny!

sty luty mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

W przedstawionym przypadku zuży-
cie energii kształtuje się następująco:

Energia słoneczna ok. 20 % 
Pompa ciepła ok. 55 % 
(ciepło ze źródeł odnawialnych) 
Energia pomocnicza ok. 25 %

Sezonowy współczynnik efektywności 
wynosi w przedstawionym przykładzie: 
SCOP = 4,0 (ang. Seasonal Coefficient 
of Performance, SCOP = sezonowy 
współczynnik efektywności)
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ROTEX HPSU compact -  
jednostka wewnętrzna
Pompa ciepła marki ROTEX oferuje wy-
jątkowo kompaktowe i przyszłościowe 
rozwiązanie.

Model HPSU compact to jednostka  
wewnętrzna pompy ciepła zintegrowana  
z buforem warstwowym instalacji solar-
nej, a to wszystko w najmniejszym moż-
liwym rozmiarze. Do montażu jednostki 
wewnętrznej potrzebna jest przestrzeń  
o wymiarach jedynie 79 x 79 cm. Na 
powierzchni zaledwie 0,62 m2 model 
HPSU compact łączy w sobie komplet-
ną centralę grzewczą.

Taki model jednostki wewnętrznej 
przekazuje ciepło zawarte w czynniku 
przewodzącym (czynnik chłodniczy)  
do instalacji ogrzewania i podgrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej.

Kompaktowe urządzenie można 
zamontować w każdym dostosowa-
nym do tego celu miejscu. Wydzielanie 
pomieszczenia technicznego nie jest 
konieczne.

Jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło 
z powietrza atmosferycznego, które 
następnie jest przejmowane przez 
czynnik przewodzący ciepło (czyn-
nik chłodniczy) i przekazywane do 
jednostki wewnętrznej. Kompakto-
we rozmiary jednostki zewnętrznej 
umożliwiają jej dyskretny montaż na 
zewnątrz już istniejących lub nowo 
powstających budynków mieszkalnych. 
Nie ma konieczności prowadzenia 
drogich wierceń. Twój ogród nie ucierpi 
podczas montażu.

Doskonały klimat: ogrzewanie 
zimą i chłodzenie latem
Moduł HPSU compact jest wyposażo-
ny nie tylko w funkcję grzewczą, lecz 
również w funkcję chłodzenia.

Pompa ciepła powietrze-woda  
wykorzystująca energie  
odnawialne ze zintegrowanym 
buforem solarnym 300l na po-
wierzchni zaledwie 0,36 m2

Na powierzchni o wymiarach 59 x 61 cm  
mieści się cała centrala grzewcza. 
Łącznie z modułem podgrzewania 
wody użytkowej i buforem solarnym 
o pojemności 300 litrów. Model HPSU 
compact 308 wytycza nowe standar-
dy wykorzystania 
powierzchni po-
mieszczenia. Dzięki 
jego kompaktowej 
budowie, zapotrze-
bowanie na wolne 
miejsce oraz zakres 
prac instalacyjnych 
ograniczone są do 
minimum.

Szeroki zakres zastosowań  
i prosty montaż

Jednostka wewnętrzna HPSU compact Jednostka zewnętrzna
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Bufor wody ciepłej  
i bufor solarny
Sercem systemu HPSU jest bufor 
ciepła. Przechowuje on ciepło i oddaje 
je w określonym czasie do systemu 
grzewczego. Zbiornik buforowy wody 
grzewczej wykonany z tworzywa 

sztucznego jest odporny 
na korozję i wyposażony 
w wymiennik ciepła. 
Wykonany z elastycznej 
rury ze stali nierdzew-
nej, która zapewnia 
doskonałe przenoszenie 
wytworzonego ciepła.

Stanowi on doskonałe 
połączenie zbiornika 
wody grzewczej i prze-
pływowego ogrzewacza 
wody o wyjątkowych 
właściwościach 
higienicznych, który 
spełni wszystkie twoje 
wymagania i wymagania 
twojej rodziny.

A Bufor warstwowy wody ciepłej
B Woda w buforze bez ciśnienia
C Strefa wody użytkowej
D Strefa solarna
E BU (grzałka zapasowa)  

(wyposażenie dodatkowe)
F BO (grzałka dodatkowa)  

(wyposażenie dodatkowe)
G Moduł regulatora i pompa  

(wyposażenie dodatkowe)

1 Woda użytkowa
2 Ogrzewanie/chłodzenie
3 Przyłącze Solaris

4 Przewód doprowadzający czynnik  
chłodniczy do jednostki zewnętrznej

5 Wymiennik ciepła - woda użytkowa (stal nierdzewna)
6 Wymiennik ciepła - podgrzew bufora (stal nierdzewna)
7 Wymiennik ciepła - wspomaganie ogrzewania (stal 

nierdzewna)
8 Rura HCl
9 Przyłącze przewodu wyrównawczego
10 Energooszczędna pompa obiegowa
11 Płytowy wymiennik ciepła
12 Zawór trójdrogowy 3UV1
13 Zawór trójdrogowy 3UVB

Nasze doświadczenie gwaran-
cją twojego zdrowia
Ze względu na swoją budowę, zinte-
growany zbiornik buforowy oferuje 
optymalne parametry higieniczne.

Od ponad 25 lat ROTEX buduje bufory 
ciepła według tej zasady, zapewniając 
optymalne parametry higieniczne 
wody. W przypadku wszystkich gene-
racji buforów ich budowa została tak 
zaprojektowana, by podgrzana woda 
użytkowa znajdowała się w buforze 
tylko przez krótki czas. Dzięki temu,  
w wodzie użytkowej nie dochodzi do 
powstawania osadów (kamień, szlam 
lub rdza). W ten sposób bufor w mode-
lu HPSU compact nie wytwarza pożyw-
ki dla bakterii chorobotwórczych.

Higiena wody - zaleta oferowana przez 
tego rodzaju bufory wody grzew-
czej - została potwierdzona podczas 
zakrojonego na szeroką skalę badania 
przeprowadzonego przez Instytut 
Higieny Uniwersytetu w Tübingen.

ROTEX G-plus- dodatkowe 
ogrzewanie z wykorzystaniem 
gazowego kotła  
kondensacyjnego
W przypadku ekonomicznej konfigu-
racji pompy ciepła przy bardzo niskich 
temperaturach zewnętrznych będzie 
konieczne wykorzystanie dodatkowej 
energii.

Brakującą energię można pozyskać  
nie tylko z dodatkowej elektrycznej 
instalacji grzewczej, lecz również korzy-
stając z gazowego kotła kondensacyj-
nego ROTEX G-plus. ROTEX G-plus to 
wiszący gazowy kocioł kondensacyjny 
z możliwością płynnej regulacji mocy  
w zakresie od 3,5 do 15 kW.

Jest to idealne połączenie do zastoso-
wania podczas modernizacji istnie-
jących przyłączy gazu lub w nowo 
powstających budynkach, w których 
istnieją ograniczenia dotyczące przyłą-
czy elektrycznych.

Centrala hybrydowa - otwarta 
na wszystkie rodzaje energii
Jednostka wewnętrzna HPSU com-
pact może być wykorzystywana jako 
wydajny bufor ciepła dla dodatkowych 
źródeł energii cieplnej. Oprócz instalacji 
solarnej, jednostka wewnętrzna może 
korzystać również z innych źródeł cie-
pła. Umożliwia ona proste podłączenie 
kotłów olejowych i gazowych, kotłów 
stałopalnych lub kominków  
z płaszczem wod-
nym. Pozyskane 
w ten sposób 
ciepło może zostać 
wykorzystane za-
równo w instalacji 
grzewczej, jak  
i do podgrzewania 
wody użytkowej.  
A to wszystko  
z zachowaniem naj-
wyższej sprawności 
energetycznej.

Wszystkie funkcje regulacyjne i sterow-
nicze zostały zintegrowane w module 
HPSU compact. Dzięki temu pompę 
ciepła można w prosty i szybki sposób 
przekształcić w centralę hybrydową.
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Sprężarka - serce pompy 
ciepła 
Sprężarka jest tym dla pompy ciepła, 
czym dla samochodu silnik. Decyduje 
ona w dużym stopniu o wydajności 
energetycznej całej pompy.

Marka ROTEX należy do światowych 
liderów w dziedzinie technologii pomp 
klimatyzacji i pomp ciepła. Sprężarki 
zastosowane w pompach ciepła marki 
ROTEX zostały opracowane i wyprodu-
kowane przez firmy 
należące do grupy 
DAIKIN. Dlatego też 
możemy korzystać z wiedzy technicz-
nej lidera technologicznego, który 
może pochwalić się wyprodukowa-
niem milionów sprężarek.

Urządzenia te odznaczają się dużą 
precyzją w tym zakresie zastosowań 
oraz optymalnymi parametrami ener-
getycznymi.

Oszczędna i cicha dzięki mo-
dulacji mocy
Zapotrzebowanie budynku na ciepło 
zmienia się w zależności od stanu 
pogody oraz profilu użytkowania.

W przypadku wszystkich modeli pomp 
ciepła marki ROTEX zastosowano tak 
zwaną technologię inwerterową. Dzięki 
niej, moc sprężarki można regulować  
w zakresie od 50 do 100%, co umoż-
liwia płynne dostosowywanie mocy 

pompy ciepła do 
bieżących potrzeb. 
Umieszczone we-

wnątrz urządzenia elektroniczne układy 
regulacyjne przejmują funkcję zarzą-
dzania wydajnością, bez konieczności 
ingerencji użytkownika. Wszystko zależy 
od właściwego połączenia elementów.

Dzięki temu znacznie wzrasta wydaj-
ność energetyczna modelu HPSU com-
pact, zgodnie z zasadą znaną kierow-
com samochodów: słabsze wciśnięcie 
pedału gazu oznacza mniejsze zużycie 
energii. Dodatkową zaletą tego syste-
mu zarządzania mocą jest wyjątkowo 
cicha praca urządzenia.

Komfortowa regulacja
Cyfrowy układ regulacyjny umiesz-
czony w jednostce wewnętrznej  
jest niezwykle prosty w obsłudze.

Dzięki niemu można dostosować 
parametry pracy instalacji grzewczej 
oraz, jeżeli jest dostępna, chłodniczej 
do swoich potrzeb.

Temperatura wody grzewczej jest regu-
lowana w zależności od temperatury 
zewnętrznej. Regulator automatycznie 
rozpoznaje porę zimową i letnią,  
i zmienia tryb grzewczy w zależności 
od potrzeb.

Dzięki zintegro-
wanemu cyfro-
wemu zegarowi 
sterującemu 
możliwe jest 
ustawienie 
indywidualnych 
programów dziennych i tygodniowych. 
W ten sposób temperatura w nocy lub 
temperatura w czasie twojego wyjazdu 
na wakacje zostanie automatycznie ob-
niżona, a gdy rano wstaniesz lub wrócisz 
po urlopie do domu, będzie w nim nadal 
przyjemnie ciepło.

Dzięki utrzymywaniu temperatury wody 
na możliwie niskim poziomie, cała insta-
lacja pracuje z maksymalną wydajnością. 
Wygodny system zdalnego sterowania 
umożliwia regulację pompy ciepła bez 
potrzeby ruszania się z miejsca.

Pompa ciepła z modulacją mocy
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HP convector ROTEX - inteligent-
ny konwektor wentylatorowy
Jeżeli nie wszystkie pomieszczenia zosta-
ły wyposażone w instalację ogrzewania 
podłogowego, konwektor ten stanowi 
doskonałe uzupełnienie instalacji  
w budynkach wykorzystujących niskotem-
peraturową pompę ciepła marki ROTEX.

Funkcja Interlink 
umożliwia 
komunikację 
między pompą 
ciepła i konwek-
torem. Tempera-
tura zasilania jest  
w takiej sytuacji 
regulowana  
w zależności  
od potrzeb. 

Gwarantuje to optymalny współczyn-
nik wydajności cieplnej pompy ciepła,  
a dzięki temu również większą wydaj-
ność całej instalacji.

Wyjątkowo cicha praca umożliwia 
zastosowanie tego rozwiązania również 
w sypialniach. Zintegrowany elektro-
niczny moduł regulacji temperatury  
w pomieszczeniach zapewnia optymal-
ny klimat w każdym pokoju.

Do montażu w nowych budyn-
kach oraz do prac renowacyjnych
W nowo powstających budynkach HP 
convector stanowi proste rozwiązanie 
umożliwiające ogrzanie pomieszczeń. 
W przypadku prac renowacyjnych, 
możesz wymienić istniejące grzejniki 
na HP convector bez konieczności 
przebudowywania pomieszczeń.

Zalety:
 � Ogrzewanie i chłodzenie

 � Zintegrowany elektroniczny moduł 
regulacji temperatury pomieszcze-
nia z funkcją sterowania czasowego

 � Wysoka sprawność dzięki funkcji 
Interlink, HP convector komunikuje 
się bezpośrednio z pompą ciepła 
ROTEX HPSU

 � Temperatura zasilania regulowana 
w miarę potrzeb

 � Wyjątkowo cichy i kompaktowy

 � Nadaje się również do sypialni

 � Idealny do budynków wyposa-
żonych w instalację ogrzewania 
podłogowego i grzejniki

ROTEX EcoHybrid®  
– kompletny system grzewczy
Słowo „hybryda” pochodzi z języka 
greckiego i oznacza „mieszany,  
o dwojakim pochodzeniu”. Ogrzewanie 
hybrydowe to system ogrzewania, któ-
ry wykorzystuje wiele rodzajów energii.

EcoHybrid® to system grzewczy na 
miarę współczesności: Optymalne 
wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych i wydajność praktycznie nie 
do przebicia.

W systemie ROTEX EcoHybrid® 
uwzględniono również kwestię dys-
trybucji ciepła. Instalacja ogrzewania 
podłogowego jest uznawana za prefe-
rowany system grzewczy współpracu-
jący z pompą ciepła. Istnieje również 
możliwość podłączenia grzejników.

Gotowy na przyszłość
HPSU + EcoHybrid® - elastyczny  
i łatwy do rozbudowy

Nieważne, w jaki sposób rozpoczniesz 
dziś korzystanie z technologii hybrydo-
wej: bardzo korzystną cechą rozwiązań 
z rodziny EcoHybrid®, jest to, że system 
można w późniejszym czasie dowolnie 
rozbudowywać. Sercem systemu jest 
przy tym bufor ciepła marki ROTEX. 
Umożliwia on łączne wykorzystanie 
różnych rodzajów energii, jak na przy-
kład pompy ciepła i instalacji solarnej, 
lecz również włączenie do instalacji 
innych źródeł energii, takich jak olejo-
wy lub gazowy kocioł kondensacyjny, 
kocioł stałopalny lub kominek z płasz-
czem wodnym. Dzięki temu będziesz 
dobrze wyposażony na przyszłość.

Kompetencja producenta

ROTEX samodzielnie produkuje wszyst-
kie istotne elementy instalacji systemu 
grzewczego EcoHybrid®. Dzięki temu 
możesz na nas polegać, a wszystkie 
części instalacji zostaną optymalnie 
dobrane, tak, aby zapewnić najwyższą 
wydajność energetyczną i komfort.

ROTEX od dziesięcioleci posiada odpo-
wiednią wiedzę techniczną w zakresie 
opracowywania i produkcji instalacji 
grzewczych.

Jesteśmy zawodowcami w dziedzinie 
ogrzewania!

ROTEX EcoHybrid®  
– bezpieczna i komfortowa 
przyszłość!

Ogrzewanie systemowe
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Dane techniczne jednostki wewnętrznej HPSU compact

Typ: jednostka wewnętrzna  
Dla jednostek zewnętrznych

6-8 kW  
ogrzewanie i chłodzenie

11-16 kW  
ogrzewanie i chłodzenie

1) Czas ponownego podgrzewu = czas wymagany do ponownego podgrzania wody 
w buforze do temperatury 50°C po jego opróżnieniu z określonej ilości ciepłej wody 
użytkowej

Dane podstawowe
Wymiary urządzenia wys./szer./dł. mm 1810/790/790 1810/790/790
Ciężar urządzenia kg 124 126
Zakres temp. zasilania (grzanie) °C Min.: 15/Maks.: 50 Min.: 15/Maks.: 55
Zakres temp. zasilania (chłodzenie przy ogrzewaniu podłogowym) °C Min.: 16/Maks.: 22 Min.: 16/Maks.: 22
Zakres temp. zasilania (chłodzenie przy HP convectorze) °C Min.:   6/Maks.: 22 Min.:   6/Maks.: 22
Przyłącze obiegu chłodniczego
Przewód gazowy 5/8" 15,9 mm 5/8" 15,9 mm
Przewód cieczy 1/4"  6,4 mm 3/8"  9,5 mm
Dane zbiornika buforowego
Całkowita pojemność bufora litry 500 500
Maks. dop. temp. wody w buforze °C 85 85
Ilość ciepła dyżurnego przy 60 °C kWh/24h 1,4 1,4
Wymiennik ciepła - podgrzew c.w.u. 
Pojemność wymiennika c.w.u litry 29 29
Maksymalne ciśnienie robocze bar 6 6
Materiał wymiennika ciepła c.w.u Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Powierzchnia wymiennika ciepła c.w.u m2 6 6
Średnia właściwa moc cieplna W/K 2900 2900
Wymiennik ciepła - podgrzew bufora (stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry 12,6 20,7
Powierzchnia wymiany ciepła m2 2,5 4,3
Średnia właściwa moc cieplna W/K 1200 2090
Solarne wspomaganie ogrzewania (stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry 8,6 8,6
Powierzchnia wymiany ciepła m2 1,8 1,8
Średnia właściwa moc cieplna W/K 870 870
Dane dotyczące mocy grzewczej
Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min / 12 l/min (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C)

Litry 338/272 338/272

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min / 12 l/min (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

Litry 527 / 468 527/468

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min / 12 l/min (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 °C)

Litry 614/560 614/560

Czas ponownego podgrzewu1)

Ilość pobierana 140 l -> 5820 Wh (objętość wanny) min 45 25
Czas ponownego podgrzewu1)

Ilość pobierana 90 l -> 3660 Wh (objętość prysznica) min 30 17
Przyłącza instalacji grzewczej
Zimna i ciepła woda cale 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny
Ogrzewanie (zasilanie i powrót) cale 1" gwint wewnętrzny 1" gwint wewnętrzny

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe  
- ogrzewanie dodatkowe (grzałka elektryczna) Grzałka zapasowa (c.o.) Grzałka dodatkowa (c.w.u.)

Moc kW 9 3
Fazy zasilania 3~* 1~
Napięcie zasilania V 400 230
Prąd roboczy A 3x13,1 13,1

* 1- możliwie podłączenie z jedną fazą (3 x 230 V / 50 Hz)

®
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Jednostopniowa pompa ciepła, temperatura zasilania maks. ok. 55°C

Dane techniczne jednostki zewnętrznej HPSU -1/230V -3/400 V

Typ: jednostka zewnętrzna 6 kW 7 kW 8 kW 11kW 14 kW 16 kW

Dane podstawowe
Znamionowa moc grzewcza A-7/W35% kW 4,2 5,1 5,7 8,8 11,7
Znamionowa moc grzewcza A2/W35* kW 5,5 6,6 7,2 9,1 10,9 11,4
Znamionowa moc grzewcza A10/W35* kW 8,6 10,1 11 11,9 15 16,5
Znamionowy współczynnik COP A-7/W35** 2,53 2,7 2,67 2,53 2,63 2,7
Znamionowy współczynnik COP A2/W35** 3,47 3,49 3,34 3,29 3,22 3,15
Znamionowy współczynnik COP A10/W35** 4,94 4,78 4,54 4,6 4,53 4,31
Znamionowa wydajność chłodnicza A35/W18* kW 7,2 8,2 8,4 15,1 16,1 16,8
Znamionowa wydajność chłodnicza A35/W7* kW 5,1 5,9 6,1 11,7 12,6 13,1
Wymiary urządzenia wys./szer./dł. 735/825/300 1345
Ciężar urządzenia kg 56 114
Zakres temp. zewnętrznych (grzanie) °C Min:-20/Maks.: 25 Min.: -25/Maks.: 35
Zakres temp. zewnętrznych (chłodzenie) °C Min.: 10/Maks.: 43 Min.: 10/Maks.: 46
Zakres temp. zewnętrznych (woda użytkowa) °C Min:-20/Maks.: 43 Min:-20/Maks.: 35
Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) *** dB(A) 28 28 29 31 31 32
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) *** dB(A) 28 28 30 30 32 34
Fazy zasilania 1· 3· lub 1
Częstotliwość zasilania Hz 50 50
Napięcie zasilania V 230 230 lub 400
Prąd rozruchowy A 11 13,5
Prąd roboczy (maksymalny) A 18 16,3
Czynnik chłodniczy R410a R 410a
Ilość czynnika chłodniczego (napełniany fabrycznie) kg 1,7 3,4 1)

Przyłącze obiegu chłodniczego
Przewód gazowy "(mm) 5/8(15,9) 5/8(15,9)
Przewód cieczy "(mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5)

Długość przewodu chłodniczego maks. **** m 30 50
Długość przewodu chłodniczego min. **** m 3 3

®

Symbol ochrony  
środowiska EU  
dla modeli HPSU  
w połączeniu  
z instalacją  
ogrzewania  
podłogowego

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: dodatkowy  
gazowy kocioł kondensacyjny 3,5 - 15 kW ROTEX G-plus
Wymiary (wys. x szer. x dł.) mm 640x340x340
Waga kg 25
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc minimalna kW 3,5
Moc maksymalna: kW 15
Maks. sprawność znormalizowana % 109
Pojemność wodna I 2,5
Temp. zasilania °C 40-76
Dostosowana do gazu 2E,2H,2LL,2L, gaz płynny 3P

* Znamionowa moc grzewcza/ Znamionowa 
wydajność chłodzenia wyliczona zgodnie  
z przepisami Eurovent 6/C/003-2006 (kW)

** COP zmierzony wg. normy DIN EN 14511

*** Mierzone w odległości 10 metrów

**** Napełniona fabrycznie ilość czynnika 
chłodniczego w jednostce zewnętrznej jest 
wystarczająca dla maksymalnej długości 
przewodu chłodniczego 10 m. A = temp. 
zewnętrzna °C W = temperatura na wyjściu 
skraplacza (temperatura zasilania) °C
11     Uwaga: W przypadku ilości czynnika 
chłodniczego > 3 kg przepisy wymagają  
przeprowadzenia corocznej konserwacji 
przez specjalistę.



Całoroczny komfort:  
ogrzewanie zimą,  
przyjemne chłodzenie latem
Nowy trend w ogrzewaniu:  
ogrzewanie zimą i chłodzenie latem z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii

Tylko marka ROTEX: ROTEXComfort 365® - kompletna instalacja od jednego dostawcy!

Produkcja ciepła Dystrybucja ciepła

Pompa ciepła  
powietrze-woda

Instalacja solarna  
ROTEX Solaris

Instalacja ogrzewania pod-
łogowego ROTEX Monopex

HP convector - konwektor 
wentylatorowy ROTEX

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:www.rotex.com.pl
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Dystrybutorem produktów marki ROTEX w Polsce jest firma:

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 
tel: +48 22 319 90 00, fax:+48 22 433 51 98 
www.rotex.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
sprzedaży. Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu  
Kodeksu Cywilnego. Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. 
nie odpowiada za błędy składu lub druku, zdjęcia produktów 
nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości.


