Pompa ciepła HPA-O – zapewnij sobie spokój i
wygodę

Jeśli szukasz funkcjonalnej i efektywnej pompy ciepła, którą będziesz mógł
bezawaryjnie użytkować przez lata, rozwiązaniem szytym na miarę będzie w
tym przypadku zastosowanie pompy ciepła HPA-O marki STIEBEL ELTRON.
Jest to urządzenie energooszczędne, a przy tym niezwykle wydajne.

Pompa ciepła HPA-O to monoblokowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda, którą ustawia się
na zewnątrz budynku (w nowym lub modernizowanym budownictwie). Posiada funkcję chłodzenia
aktywnego. Można ją wykorzystać do ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego, jak również do
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sterowana jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na
ciepło. To sprawia, że urządzenie działa wydajnie i oszczędnie (zmniejszone jest zużycie energii
elektrycznej). Jest też przyjazne środowisku. Nie generuje bowiem dymu pełnego szkodliwych
substancji, a zatem nie przyczynia się do degradacji natury i negatywnie nie oddziałuje na nasze
zdrowie, zwłaszcza układ oddechowy. STIEBEL ELTRON wie, jak istotne są to kwestie. Od lat więc
rozwija technologie ekologicznych pomp ciepła. Ale to nie wszystko! Klientom proponuje też
EkoDotację STOP SMOG, którą objęte zostały wybrane pompy ciepła powietrze i gruntowe
w szerokim zakresie mocy (w tym również model HPA-O). Dzięki dotacji można otrzymać
finansowanie montażu wybranego pakietu urządzeń, oszczędzając 5.000 zł brutto. Na koszt STIEBEL
ELTRON zostanie też przeprowadzone ich uruchomienie oraz regulacja. Na czas obowiązywania
promocji obniżono ponadto ceny na wybrane pakiety pomp ciepła wraz z kompletnym osprzętem,
wobec czego zaoszczędzić można nawet 16.000 złotych.

Zalety pompy ciepła HPA-O
Dlaczego warto zainwestować właśnie w model HPA-O? Oprócz wspomnianych wcześniej
korzyści związanych z energooszczędnością oraz funkcjonalnością, urządzenie to jest nowoczesne.
Pracuje bardzo cicho, dodatkowo posiada również funkcję SILENT MODE, która zapewnia wręcz
bezgłośną pracę w nocy. Jego zaletą jest również łatwość montażu (brak konieczności posiadania
specjalistycznych uprawnień do obsługi obiegów chłodniczych).
Pompa ciepła HPA-O to system grzewczy na miarę XXI wieku. Jest nie tylko wyprodukowany z
najlepszej jakości elementów, ale też z poszanowaniem środowiska naturalnego (m.in. zastosowano
w niej ekologiczny czynnik chłodniczy). Urządzenie jest proste w obsłudze, a przy tym bezawaryjne.
By je użytkować potrzeba praktycznie żadnych działań z naszej strony. Nie ma też potrzeby
gromadzenia opału czy rozpalania w piecu, co nierzadko było to zadaniem czasochłonnym.
Zakup pompy ciepła HPA-O jest inwestycją z całą pewnością opłacalną. Warto też skorzystać z

oferowanych przez markę STIEBEL ELTRON dotacji. W jej ramach możliwe jest zaoszczędzenie
sporej sumy pieniędzy, ale też zakupienie w konkurencyjnej cenie modułów hydraulicznych –
HM-Trend, HSBB classic oraz HSBC 200.
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