
KATALOG PRODUKTÓW ORCA 
POMPY CIEPŁA
REKUPERATOR



Nie żyjesz
pełnią życia

Z powodu niepotrzebnych 
kosztów ogrzewania?

Czy kiedykolwiek 
zastanawiałeś się nad tym, co 
tracisz, ponieważ płacisz zbyt 
dużo za ogrzewanie? Zakończ 
to za pomocą pomp ciepła 
Orca.
Twoje koszty ogrzewania 
mogą zostać zmniejszone 
o 75%.
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   do75%
 REDUKCJA 
KOSZTÓW 

OGRZEWANIA

pełnią życia

NAJWYŻSZE 
C.O.P.– DO 4.83
C.O.P. (współczynnik
wydajności) mówi nam, ile ciepła 
jest produkowane w porównaniu 
do ilości zużytej energii 
elektrycznej.
Z dumą możemy stwierdzić, 
że nasze pompy ciepła mają 
najwyższe C.O.P. spośród 
wszystkich produktów 
dostępnych na rynku 
europejskim.
KLASA 
ENERGETYCZNA OD 
A  DO A++
Efektywność energetyczna Pomp 
ciepła Orca Setlans należy do 
najwyższych na rynku.

WYKRACZA POZA 
STANDARDY EU
Pompy ciepła Orca   są 
produkowane w Słowenii przy 
użyciu wysokiej jakości części 
europejskich i japońskich.

INSTALACJA W 
CIĄGU 
14 GODZIN
Zainstalowanie Pompy Ciepła 
Orca  zajmuje 14 godzin.
SZYBKI I 
PROFESJONALNY 
SERWIS
Nasza niezawodna sieć 
serwisowa
zapewnia szybką i profesjonalną 
obsługę.

14
HOURS

D L A C Z E G O  O R C A  ?

Urządzenia ORCA  ogrzewają ponad 15 tysięcy 
domów.
Pompy ciepła Orca  przewyższają swoją jakością 
najbardziej rygorystyczne europejskie standardy, 
posiadają certyfikaty najważniejszych niezależnych 
instytutów technicznych w UE.



DLACZEGO POLECAMY SYSTEM 
POWIETRZE - WODA?
Pompy ciepła powietrze / woda to nie 
tylko proste rozwiązanie, ale także 
najtańsze. Powietrze jest wszędzie 
wokół nas i ten typ pompy ciepła może 
być zainstalowany w praktycznie 
każdym budynku bez znaczących 
kosztów.

Najlepszy współczynnik pomiędzy 
inwestycją a oszczędnościami
Pompy ciepła Orca  do ogrzewania 
osiągają bardzo wysokie wartości 
C.O.P. Wartości te można porównać ze 
znacznie droższymi systemami, które 
wykorzystują wodę gruntową lub tylko 
grunt jako źródło ciepła.

TYLKO 1kWh 
POBRANEJ ENERGII

POMPY CIEPŁA 
ORCA    WSPÓŁPRACUJĄ 
Z SYSTEMEM SOLARNYM 
LUB INNYM OGRZEWANIEM 

CHŁODZENIE!
Pompy ciepła  Orca  nie tylko 
ogrzeją twoje pomieszczenie, ale 
również je ochłodzą.

STEROWNIK 
POKOJOWY
Praca pompy ciepła Orca  może być 
kontrolowana z Twojego salonu.

2 - 4 kWh
JEST POZYSKIWANE Z 
POWIETRZA, ZA KTÓE NIE 
PŁACIMY

J A K  T O  J E S T  M O Ż L I W E ? 

Powietrze – za które nie płacimy  – - jest głównym 
źródłem energii do ogrzewania za pomocą pompy 
ciepła powietrze / woda. Potrzebna jest bardzo mała 
ilość energii elektrycznej do obsługi sprężarki.

Pompy ciepła Orca  
powietrze / woda 
oferują znacznie niższe 
koszty ogrzewania w 
porównaniu z innym 
źródłem alternatywnym.

 Fakty.

Pompa ciepła Orca

Kotły na pellet

Gaz z sieci

Olej opałowy 

Ogrzewanie elektryczne
 (LPG)

POMPY CIEPŁA ORCA 
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KOMPLETNE 
ROZWIĄZANIE 
GRZEWCZE
Możliwe jest połączenie z 
nowym lub istniejącym system 
ogrzewania w budynku :
*Ogrzewanie za pomocą 
grzejników
*Ogrzewanie podłogowe
*Ogrzewanie c.w.u.

OPCJA  
OGRZEWANIA 
BIWALENTNEGO
Gdy pompa ciepła nie jest w 
stanie ogrzewać z powodu 
temperatur poniżej -28°C lub 
w wyniku awarii, system może 
automatycznie przełączać się 
na inne źródło ogrzewania lub 
wbudowaną grzałkę elektryczną. 
Co  znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo twojego 
ogewania.

ORCA SETLANS  
PODNIESIE TWÓJ 
KOMFORT ŻYCIA
Pompy ciepła Orca  zajmują 
stosunkowo mało miejsca, są 
łatwe do regulowania, a jednostki 
wewnętrzne i zewnętrzne są 
ciche. Seria Duo zawiera zbiornik 
ciepłej wody użytkowej.

N A J B A R D Z I E J  E F E K T Y W N E  R O Z W I Ą Z A N I E 
P R Z Y  M I N U S O W Y C H  T E M P E R A T U R A C H

Pompy ciepła Orca  umożliwiają ekonomiczne ogrzewanie, 
ponieważ nie potrzebują grzałki elektrycznej w 
temperaturach tak niskich jak -28°C  i nie tracą mocy 

grzewczej do -15°C, co czyni je najbardziej wydajnym 
rozwiązaniem na rynku.

P O D Ł Ą C Z E N I E  D O  N O W E G O 
L U B  I S T N I E J Ą C E G O 
S Y S T E M U  O G R Z E W A N I A  L U B 
C H Ł O D Z E N I A

Każdy system ogrzewania lub 
chłodzenia, który chcesz mieć w domu 
można podłączyć do pompy ciepła Orca.

Ogrzewanie grzejnikowe

nawet w starszych, słabo 
ocieplonych budynkach w wersji 
wysokotemperaturowej.

Ogrzewanie podłogowe, ścienne 
i sufitowe 
dla nowych budynków w 
wersjach niskotemperaturowych.

Ogrzewanie c.w.u.–

niektóre wersje zawierają 
zbiornik ciepłej wody.

Chłodzenie, nawet przy 
temperaturze +43°C na zewnątrz.

-28°C

+7°C

Pompy ciepła Orca  
pracują przy temperaturze 
zewnętrznej -28°C

Pompy ciepła dostępne na 
rynku tracą wydajność, gdy 
temperatura zewnętrzna 
spada poniżej 7 ° C.
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N A J L E P S Z E  K O M P O N E N T Y
 
 
Nasze pompy ciepła są starannie 
zaprojektowane i inteligentnie 
zbudowane z komponentów 
najlepszych światowych 
producentów.Produkowane we 
własnych zakładach produkcyjnych 
przez wysoce wykwalifikowany 
personel. 

    Doskonała        
  technologia

JEDNOSTKI 
ZEWNĘTRZNE
wybieramy tylko jednostki 
zewnętrzne z parownikami, 
które nie tracą mocy nawet w 
najtrudniejszych warunkach 
pogodowych. Producent: 
Mitsubishi  
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PRODUKT ZE SŁOWENII

Pompy ciepła Orca  produkowane 
są w Mariborze w Słowenii. To 
zapewnia nadzwyczajny poziom 
jakości i  niezmienną wydajność przez 
dziesięciolecia.

. 

KLASA ENERGETYCZNA

Nasze urządzenia osiągają najwyższe 
klasy energetyczne:. 

Ogrzewania domu  klasa A ++, 

Podgrzewanie wody użytkowej klasa A.

• Jednostki wewnętrzne są 
produkowane w Słowenii.

• Doskonałe i starannie dobrane 
komponenty.

• Własny rozwój i optymalizacja 
produktu

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

AA++

STEROWNIK
Sterownik z inteligentną regulacją

gwarantuje, że pompa ciepła, a także 
cały system ogrzewania, działają 
optymalnie i dostosowuje wydajność do 
temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
Producent: Carel, Włochy

GRZAŁKA 
ELEKTRYCZNA
W przypadku ekstremalnie niskich 
temperatur zewnętrznych lub awarii, 
trzystopniowa grzałka elektryczna, 
wbudowana w urządzenie, zapewnia 
płynne działanie ogrzewania. 

Producent: Eltra, Niemcy

WYMIENNIK CIEPŁA
Zoptymalizowany wymiennik ciepła 
zapewnia nadzwyczajną wydajność 
pompy ciepła. 

Producent: Swep, Szwecja

POMPA  OBIEGOWA
Pompa obiegowa w klasie 
energetycznej A zapewnia 
niezawodne i stabilne działanie 
całego systemu grzewczego przy 
minimalnych stratach energii.

Producent: Wilo, Niemcy  lub IMP, 
Słowenia

ZASOBNIK WODY 
C.W.U.
Modele z serii Duo mają  wbudowany 
emaliowany zasobnik na ciepłą 
wodę użytkową, który zapewnia 
szybkie i wydajne podgrzewanie 
c.w.u. i zmniejsza straty ciepła dzięki 
izolacji. Posiada również otwór 
rewizyjny umożliwiający proste 
czyszczenie, charakteryzuje się długą 
żywotnością.

 Producent: Lentherm, Słowenia
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MY ORCA

M O Ż E S Z  S T E R O WA Ć  S W O J Ą 
P O M P Ą  C I E P Ł A  Z  S A L O N U ,  B I U R A 
L U B  P L A Ż Y.
Wcześnie wracasz dzisiaj z pracy do domu? 
Na pewno nie chcesz wejść do zimnego mieszkania. 
Zaawansowana regulacja za pośrednictwem Chmury 
umożliwia zmianę ustawień pompy ciepła Orca  za 
pomocą komputera, smartfona lub tabletu. Nauka 
prostego, intuicyjnego interfejsu użytkownika zajmie 
bardzo mało czasu. Aby uprościć ten proces, pompy 
ciepła mają wbudowany ekran dotykowy z identycznym 
interfejsem użytkownika. Oznacza to, że zapoznajesz się 
tylko z jednym interfejsem użytkownika.

Prostota.

*Żądaną temperaturę można ustawić 
zgodnie z temperaturą pomieszczenia 
lub zewnątrzną.

*Ustaw cykl ogrzewania na dzień i 
na noc dla jednego, dwóch lub trzech 
obiegów grzewczych.

*Kontroluj pompę ciepła: interfejs 
online umożliwia przeglądanie 
wszystkich ustawień i przedziałów 
czasowych, bieżącego stanu, 
temperatur i historii zdarzeń itp.

*Możliwość wyboru wersji językowej.

*Posiada programy “Przyjęcie”, “Eko” 
oraz “Wakacje”.
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MY ORCA
KONTROLA POMPY CIEPŁA 
PRZEZ INTERNET

Dbamy o Twój pełny komfort dzięki 
naszej usłudze chmurowej  

 “My Orca”. Umożliwia ona kontrolowanie 
pompy ciepła w zaciszu twojego biura, 
samochodu, a nawet podczas wakacji, 
po prostu przez Internet.

ORCA TOUCH
KONTROLA PRZEZ 
WBUDOWANY EKRAN 
DOTYKOWY

Czasy skomplikowanych operacji 
ustawiania timera są już zakończone. 
Sterowanie urządzeniem Orca 
Touch jest tak proste, jak sterowanie 
urządzeniem za pomocą smartfona. 
Wygląd i funkcjonalność interfejsu 
są praktycznie identyczne, podczas 
gdy znakomite elementy graficzne na 
kolorowym ekranie LCD sprawiają że 
obsługa jest prosta i intuicyjna

.

Zdalne sterowanie i ekran dotykowy to opcjonalne 
akcesoria. Zapytaj swojego dealera o szczegóły.

ZMIEŃ NAZWĘ 
OBIEGÓW 
OGRZEWANIA :
zdecydowanie łatwiej jest 
zapamiętać “parter”, a 
nie „obieg grzewczy 2”, 
nieprawdaż?

DOPASOWANIE
Projekt 
użytkownikainterfejs 
jest automatycznie 
dostosowywany do 
urządzenia, na którym 
jest używany.

TWÓJ CZAS JEST DLA 
NAS WAŻNY:
Bezpośredni dostęp do większości 
ważnych funkcji podstawowego 
ekranu.

• sterowanie za pomocą 
przeglądarki internetowej w 
prawie wszystkich systemach 
operacyjnych, takich jak 
Microsoft Windows, Android, 
iOS i inne. Nie musisz nawet 
instalować aplikacji na 
komputerze lub smartfonie.

• Uzyskaj dostęp do wersji mobilnej 
za pomocą ikony na pulpicie.

• Wygląd interfejsu jest 
automatycznie dostosowywany 
do urządzenia, na którym jest 
używany.
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B A R D Z O  C I C H A  P R A C A 
J E D N O S T K I  Z E W N Ę T R Z N E J

T R Z Y  K O L E J N E  U L E P S Z E N I A  J E D N O S T K I  Z E W N Ę T R Z N E J 
P O S K U T K O WA Ł Y   Z M N I E J S Z E N I E M  N A T Ę Ż E N I A  H A Ł A S U :

 Cicha praca.

Zmniejszenie poziomu mocy akustycznej 
jest kluczową zaletą nowego modelu

w porównaniu do poprzednich modeli. 
Cicha praca nie odbywa się kosztem 
utraty mocy grzewczej, ponieważ 
jednostki zewnętrzne Mitsubishi 
Electric są najsilniejsze wśród swoich 
konkurentów.

Zdecydowanie najcichsza jednostka 
zewnętrzna w swoim rodzaju

Hałas jest ledwo słyszalny. W połączeniu 
z inteligentną jednostką sterującą 
prędkością, wysokiej jakości wentylator 
zoptymalizowany pod względem 
dźwiękowym znacząco przyczyniają się 
do zmniejszenia hałasu przenoszonego 
przez powietrze przy pełnym i 
częściowym obciążeniu. 

Niskie częstotliwości, które są 
ogólnie postrzegane jako uciążliwe w 
konwencjonalnych pompach ciepła, są 
blokowane.

35 dB (A) w odległości  

zaledwie 4 metrów

W trybie nocnym 

poziomy mocy  

akustycznej wentylatora 

i sprężarki jest 

jeszcze bardziej zredukowany.

Ta funkcja jest ważna

w miejscach, w których należy 
spełnić wymogi prawne w zakresie 
emisji akustycznych (TA Lärm: 35 
dB (A)), szczególnie w obszarach 
gęsto zabudowanych, np. w domach 
szeregowych.

ZREDUKOWANY HAŁAS PRACY 
SPRĘŻARKI
Technologia pokrycia ochronnego 
redukuje dźwięk pochodzący ze 
sprężarki

Opatentowana konstrukcja osłony 
sprężarki

ZREDUKOWANY HAŁAS PRACY 
WENTYLATORA
Zoptymalizowany wylot powietrza przez 
wentylator

zoptymalizowane położenie wentylatora

zoptymalizowany kształt ujścia 
powietrza wentylatora

większa średnica wentylatora

REDUKCJA DRGAŃ
Absorpcja wibracji i zapobieganie 
rezonansowi

miękki kawałek gumy w obszarze 
połączenia rurki kompresora, który 
pochłania wibracje,

zoptymalizowana struktura rur  
zapobiegająca  rezonansowi.
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M N I E J  M I E J S C A  Z A J M U J E  S A M A  J E D N O S T K A , 
A  T A K Ż E  P R Z E S T R Z E Ń  P R Z E D  N I Ą .

Ekonomia przestrzeni jest z 
pewnością jedną z zalet nowych 
jednostek zewnętrznych Mitsubishi 
Zubadan. Zajmują znacznie 
mniej miejsca niż jednostki 
konkurencyjne.

Znacznie mniejsza przestrzeń jest 
wymagana do pracy przed samym 
urządzeniem,  potrzebuje tylko                
350mm.

Z O P T Y M A L I Z O WA N E  O D S Z R A N I A N I E  I  Z A P O B I E G A N I E
A K U M U L A C J I  L O D U

Nowa konstrukcja podstawy 
jest bardziej niezawodna niż 
kiedykolwiek wcześniej :
poprawiony drenaż

zoptymalizowana kontrola 
odszraniania
zoptymalizowany wymiennik ciepła, 
który zapobiega tworzeniu się lodu 
na jednostce zewnętrznej

zoptymalizowana struktura podstawy 
poprawia przepływ drenażowy
 nachylenie podstawy umożliwia 
płynny i szybszy drenaż

 Kompaktowa konstrukcja

 Wysoka niezawodność
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POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA Z ODDZIELNĄ JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ

SERIA MITSUBISHI ELECTRIC ZUBADAN 

DLA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

• Mitsubishi Zubadan jest prawdopodobnie najbardziej 
wydajną jednostką zewnętrzną dostępną na rynku.

• Umożliwia ogrzewanie bez grzałki elektrycznej nawet do 
-28°C i zachowuje moc grzewczą dzięki technologii Flash 
Injection do -15°C.

• wtrysk czynnika chłodzącego umożliwia pracę pompy ciepła 
w temperaturze -28°C.

• 100% mocy cieplnej jest możliwe przy -15°C ze względu na 
zaawansowaną technologię Flash Injection

• Wysoka temperatura wody wyjściowej: 60°C.
• Działanie jednostki zewnętrznej jest wyjątkowo ciche.

Technologia Flash Injection
System cyrkulacji czynnika chłodzącego 
składa się ze sprężarki z bypasem i 
wymiennika ciepła (HIC), co zapobiega 
zmniejszeniu przepływu chłodziwa z powodu 
obniżonego ciśnienia płynu chłodzącego 
przy wejściu do sprężarki.
Tak więc chłodziwo nie przegrzewa się w 
odpływie ze sprężarki, co może wystąpić w 
wyniku wzrostu ciśnienia
- w konsekwencji zwiększa się wydajność 
grzewcza w niższych temperaturach,  
temperatura wyjściowa w jednostce 
wewnętrznej jest wyższa oraz następuje 
szybsze odszranianie jednostki zewnętrznej.

Technologia Liquid Injection

Technologia Liquid Injection zwiększa 
temperaturę gazu w skraplaczu
bez przegrzewania gazu wyjściowego 
podczas kompresji. Umożliwia to podgrzanie 
wody wyjściowej do 60 ° C podczas 
temperatur zewnętrznych -20 ° C.

WERSJA – WYSOKA 
TEMPERATURA 
MITSUBISHI ZUBADAN

• Zalecane dla:
• Instalacji grzejnikowej i ogrzewania 

wody
• Budynków o dużych powierzchniach 

grzewczych
• Starych i słabo ocieplonych 

budynków.

JEDNOSTKI 
ZEWNĘTRZNE

-20°C

-15°C

-10°C

-5°C

0°C

+5°C

+10°C

+15°C

-25°C

-30°C

Temperatura zewnętrzna

Mitsubishi Electric Zubadan

Typowa jednostka zewnętrzna
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MITSUBISHI ELECTRIC  POWER INVERTER

DLA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH MONO i DUO

Doskonała jednostka zewnętrzna Power Inverter zachowuje pełną 
moc grzewczą przy temperaturach zewnętrznych jak 2°C i traci tylko 
20% mocy grzewczej przy temperaturach zewnętrznych -15°C, co jest 
doskonałym osiągnięciem w porównaniu z innymi pompami ciepła.

• Ogrzewanie przy temperaturach takich jak - 25 °C.
• Wysokie temperatury wody wyjściowej: do 60°C w 5°C, a nawet 

55°C w -10°C.
• Zaawansowana technologia Power Inverter z dodatkowym 

subcoolerem Freonu zapewnia wysoką moc cieplną przy niższych 
temperaturach zewnętrznych.

• Wymiennik ciepła zużywa                                                                             
bardzo mało energii elektrycznej.

• Działanie jednostki zewnętrznej                                                                               
jest wyjątkowo ciche.

Technologia Mitsubishi Power Inverter 

Jednostki zewnętrzne serii Power Inverter są 
wyposażone w chłodnicę freonu
co zapobiega przegrzaniu sprężarki i 
późniejszej redukcji mocy.

WERSJA – NISKA 
TEMPERATURA 
MITSUBISHI POWER 
INWENTER

JEDNOSTKI 
ZEWNĘTRZNE

• Zalecane dla:
• Ogrzewania podłogowego / ściennego 

/ górnego i ogrzewania wody,
• Nowych budynków o dobrej izolacji
• Dużych powierzchni

POCZĄTEK 
PRACY  PRZY 
41 DB (A)
Zewnętrzne jednostki 
Mitsubishi Electric
są obecnie uważane za 
jedne z najcichszych na 
rynku.

+2°C

-7°C

-15°C

-20°C

-25°C

-28°C

+7°C

Mitsubishi Electric
 Power In

verter

Standardowa pompa ciepła
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Betonowe podstawy 
Nasze betonowe podstawy
do jednostek zewnętrznych
stanowią idealne rozwiązanie, które znacznie 
ułatwia konserwację i instalację jednostki 
zewnętrznej, a dodatkowo:
zapobiega zamarzaniu kondensatu,
nie ma potrzeby drenażu kondensatu
nie ma nagromadzenia brudu, ponieważ 
wymiary naszych betonowych podstaw 
są precyzyjnie dostosowane do jednostek 
zewnętrznych.
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POMPY CIEPŁA BEZ 
WBUDOWANEGO ZASOBNIKA 
C.W.U.
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA 
MONTOWANA NA ŚCIANIE
OGRZEWA POWIERZCHNIĘ 
DO 2500 M2 W WERSJI 
KASKADOWEJ
.

WYBÓR.
D L A  K A Ż D E G O  B U D Y N K U 
Seria Orca  Mono umożliwia ogrzewanie pomieszczenia i wody użytkowej 
wykorzystując istniejący zasobnik c.w.u.
Dostępne jest kilka wersji w zależności od zasilania, wielkości, poziomu 
izolacji budynku  oraz potrzebnej temperatury źródła:
 230v / 400v 
ogrzewanie grzejnikowe ( wersja wysoka temperatura) 
ogrzewanie podłogowe (wersja niska temperatura).
  

SERIA ORCA MONO

  Mono

14

C.O.P. 4.83

-28 °C



Oszczędności
Ogrzewanie pomieszczeń i wody bez 
grzałki elektrycznej do temperatury 
zewnętrznej do -28 °C.
Utrzymuje moc grzewczą do  -15 °C.
Sterowanie pogodowe.

Komfort
• Proste wielojęzyczne menu.
• Inteligentne sterowanie: możliwość 

sterowania trzema obiegami 
grzewczymi zgodnie z temperaturą 
wewnętrzną i zewnętrzną.

• Konfigurowanie wielu przedziałów 
czasowych w tym programy “Party”, 
“Eco” i “Holiday”.

• Klimatyzacja

Bezpieczeństwo i ochrona
• Ochrona Anti-Legionella
• Opcja automatycznego przełączania 

na inne źródło ogrzewania 
(ogrzewanie biwalentne).

Pompy ciepła Orca 
Mono / Single są dostępne w wersji 
klasycznej i XL. Ten ostatni umożliwia 
ogrzewanie większych powierzchni, 
ponieważ jest wyposażony w 
większy wymiennik ciepła 23 kW 
wydajności jednostki zewnętrznej.

Pompy ciepła do ogrzewania można 
podłączyć w systemie kaskadowym.                  
W przeciwieństwie do większości 
kaskadowych pomp ciepła 
dostępnych na rynku,  innowacyjne 
kaskady Mono / Single wymagają 
tylko jednej jednostki wewnętrznej 
i jednej jednostki sterującej.

Możliwe jest podłączenie dwóch, trzech 
lub czterech jednostek zewnętrznych o 
różnych mocach grzewczych. Używanie 
kilku większych jednostek zewnętrznych 
umożliwia ekonomiczne ogrzewanie 
dla powierzchni do 2500 m2.

MONO KASKADA
DLA OGRZEWANIA DUŻYCH POWIERZCHNI 
Z WYKORZYSTANIEM POJEDYŃCZEJ 
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ, OD 1 DO 4 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH.

MONO  EXCLUSIVE

DLA KOMFORTOWEGO  
OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ 
I WODY WYKORZYSTUJĄC 
ISTNIEJĄCY ZASOBNIK C.W.U.

SERIA ORCA MONO

15
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EKSKLUZYWNA 
SERIA ORCA DUO 
Z WBUDOWANYM 
ZASOBNIKIEM CWU 

POMPY CIEPŁA 
DO OGRZEWANIA   
Z WBUDOWANYM 
ZASOBNIKIEM 
C.W.U.

K O M P L E T N E  R O Z W I Ą Z A N I E  D O  O G R Z E WA N I A  D O M U 
I  C I E P Ł E J  W O D Y  U Ż Y T K O W E J

Orca Duo pozwala ogrzewać pomieszczenia i wodę użytkową. Ciepła 
woda z pompy ciepła Duo  jest podgrzewana we wbudowanym 
zasobniku cwu o pojemności 200 lub 300 litrów, co oznacza, że 
dodatkowe urządzenie oraz pomieszczenie nie jest potrzebne. 
Szeroka gama wersji pozwala na ogrzanie dowolnych pomieszczeń 
mieszkalnych, od starszych do nowych budynków. Dostępne są 
również wersje z możliwością podłączenia do systemów solarnych

Ekskluzywna      
seria Duo

C.O.P. 4.83

 

                -28°C

WBUDOWANY
ZASOBNIK
C.W.U.

Komfort. 
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ORCA DUO

DUO/DOUBLE 300
DUO/DOUBLE 300 
EXCLUSIVE SOLAR
WBUDOWANY 300 L ZASOBNIK 
NA C.W.U.

DUO/DOUBLE 200 
EXCLUSIVE
WBUDOWANY 200 L ZASOBNIK 
NA C.W.U

Oszczędności
Ogrzewanie pomieszczeń i wody 
bez użycia grzałek elektrycznych 
przy temperaturach do  -28 °C
Nie traci mocy grzewczej do -15 °C.
Sterownie pogodowe
Komfort
Łatwy w obsłudze sterownik.
Inteligentne sterowanie: możliwość 
ustawienia trzech obiegów 
grzewczych zgodnie z temperaturą 
wewnętrzną i zewnętrzną.
Konfigurowanie wielu przedziałów 
czasowych w tym programy:
‘Party’, ‘Eco’ and ‘Holiday’.
Klimatyzacja.

Bezpieczeństwo i ochrona
Ochrona Anti-Legionella.
5-letnia gwarancja na zasobnik c.w.u.
Możliwość automatycznego 
przełączania na drugie źródło 
ogrzewania (ogrzewanie biwalentne).
Orca Duo 200 jest idealna dla 
4-osobowych gospodarstw domowych, 
gdyż posiada 200 l zasobnik c.w.u..

Orca Duo 300 to bardzo wydajny 
system grzewczy przeznaczony dla 
gospodarstw domowych z więcej 
niż czterema członkami rodziny. 
Wbudowany zbiornik na ciepłą wodę 
o pojemności 300 litrów zapewnia 
wystarczającą ilość ciepłej wody 
dla całej rodziny. Dostępne są 
różne wersje dla różnych systemów 
grzewczych i różnych budynków
Orca Duo 300 Solar
Wersja Solar ma takie same 
właściwości jak Duo / Double 300, 
dodatkowo umożliwia także podłączenie 
dodatkowego źródła ciepła jak kocioł 
czy panele słoneczne ponieważ 
posiada dodatkowy wymiennik 
ciepła o powierzchni 1,3m2 
W ten sposób można jeszcze bardziej 
zmniejszyć koszty ogrzewania.

SOLAR 
SYSTEM
W OPCJI MOŻLIWOŚĆ 
PODŁĄCZENIA 
DO INSTALACJI 

BESTSELLER



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ORCA

MONO jednostka wewnętrzna montowana na ścianie

Wymiary połączeń gazowych (Φmm)   9.52 / 15.88(3/8”, 5/8”)
Wymiary połączeń dla systemu grzewczego (Φmm)   25.4 (1”)
Wbudowana pompa obiegowa pompa cyrkulacyjna -  klasa energetyczna A
Grzałka elektryczna (kW) 3×3
Wymiennik ciepła Swep
Naczynie wzbiorcze (L) 12
Przełącznik ogrzewania – ciepła woda Zintegrowany
Zasilacz (Faza, V, Hz)   1φ, 230V, 50Hz    /  3φ, 400V, 50Hz
Wymiary H × W × D (mm) 900×600×400
Waga (kg) 80

DUO 200  z 200 l zbiornikiem na ciepłą wodę
Pojemność zbiornika na ciepłą wodę (L) 200
Podłączenie do bojlera - wymiary (Φmm) 25.4 / 19.05 cyrkulacja (1 “, 3/4 p.cyrku)
Wymiary połączeń gazowych (Φmm)   9.52 / 15.88(3/8”, 5/8”)
Wymiary połączeń dla systemu grzewczego (Φmm)   25.4 (1”)
Wbudowana pompa obiegowa pompa cyrkulacyjna -  klasa energetyczna A
Grzałka elektryczna (kW) 3×3
Wymiennik ciepła Swep
Naczynie wzbiorcze (L) 12
Przełącznik ogrzewania – ciepła woda Zintegrowany
Zasilacz (Faza, V, Hz)   1φ, 230V, 50Hz    /  3φ, 400V, 50Hz
Wymiary H × W × D (mm) 1420×600×780
Waga (kg) 180



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ORCA

MONO jednostka wewnętrzna montowana na ścianie

Wymiary połączeń gazowych (Φmm)   9.52 / 15.88(3/8”, 5/8”)
Wymiary połączeń dla systemu grzewczego (Φmm)   25.4 (1”)
Wbudowana pompa obiegowa pompa cyrkulacyjna -  klasa energetyczna A
Grzałka elektryczna (kW) 3×3
Wymiennik ciepła Swep
Naczynie wzbiorcze (L) 12
Przełącznik ogrzewania – ciepła woda Zintegrowany
Zasilacz (Faza, V, Hz)   1φ, 230V, 50Hz    /  3φ, 400V, 50Hz
Wymiary H × W × D (mm) 900×600×400
Waga (kg) 80

DUO 200  z 200 l zbiornikiem na ciepłą wodę
Pojemność zbiornika na ciepłą wodę (L) 200
Podłączenie do bojlera - wymiary (Φmm) 25.4 / 19.05 cyrkulacja (1 “, 3/4 p.cyrku)
Wymiary połączeń gazowych (Φmm)   9.52 / 15.88(3/8”, 5/8”)
Wymiary połączeń dla systemu grzewczego (Φmm)   25.4 (1”)
Wbudowana pompa obiegowa pompa cyrkulacyjna -  klasa energetyczna A
Grzałka elektryczna (kW) 3×3
Wymiennik ciepła Swep
Naczynie wzbiorcze (L) 12
Przełącznik ogrzewania – ciepła woda Zintegrowany
Zasilacz (Faza, V, Hz)   1φ, 230V, 50Hz    /  3φ, 400V, 50Hz
Wymiary H × W × D (mm) 1420×600×780
Waga (kg) 180

DUO 300  z 300 l zbiornikiem na ciepłą wodę
Pojemność zbiornika na ciepłą wodę (L) 300
Wymiary połączeń gazowych (Φmm)   9.52 / 15.88(3/8”, 5/8”)
Wymiary połączeń dla systemu grzewczego (Φmm)   25.4 (1”)
Wbudowana pompa obiegowa pompa cyrkulacyjna -  klasa energetyczna A
Grzałka elektryczna (kW) 3×3
Wymiennik ciepła Swep
Naczynie wzbiorcze (L) 12
Przełącznik ogrzewania – ciepła woda Zintegrowany
Zasilacz (Faza, V, Hz)   1φ, 230V, 50Hz    /  3φ, 400V, 50Hz
Wymiary H × W × D (mm) 1820×600×780

Waga (kg) 235

DUO 300 Solar z 300 l zbiornikiem na ciepłą wodę i dodatkową 
wężownicą

Pojemność zbiornika na ciepłą wodę (L) 300
Podłączenie do bojlera - wymiary (Φmm) 25.4 / 19.05 cyrkulacja (1 “, 3/4 p.cyrku)
Wymiary połączeń gazowych (Φmm)   9.52 / 15.88(3/8”, 5/8”)
Wymiary połączeń dla systemu grzewczego (Φmm)   25.4 (1”)
Wbudowana pompa obiegowa pompa cyrkulacyjna -  klasa energetyczna A
Grzałka elektryczna (kW) 3×3
Wymiennik ciepła Swep
Naczynie wzbiorcze (L) 12
Przełącznik ogrzewania – ciepła woda Zintegrowany
Zasilacz (Faza, V, Hz)   1φ, 230V, 50Hz    /  3φ, 400V, 50Hz
Wymiary H × W × D (mm) 1820×600×780
Waga (kg) 255
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WERSJA  WYSOKA TEMPERATURA  230V 

JEDNOSTKA   ZEWNĘTRZNA PUHZ-SHW80VAA PUHZ-SHW112VAA
Zasilanie (Faza, V, Hz) 1φ, 230v, 50Hz
Maksymalna temperatura wody 60°C
Grzanie -28°C
Chłodzenie Do +46°C
Moc (kW)

Minimalna/Nominalna/Maksymalna

4,4/8/12,3 5,5/11,2/14,8

Powierzchnia do ogrzania 200m2 280m2
C.O.P. (A7/W35) 4,65 4,46
Instalacja Podłączenie gazowe 3/8« , 5/8«

Max. długość (m) 75
Max. różnica wysokości (m) 30

Waga 116 116
Wymiary szer.  x   gł.  x wys. 102x48x105

MITSUBISHI ZUBADAN 

  PARAMETRY PRACY

PUHZ-SHW80VAA/YAA PUHZ-SHW112VAA/YAA

Zalecane dla:

Instalacji grzejnikowej i ogrzewania 
c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u.,
Starszych i słabo docieplonych 
budynków



JEDNOSTKA   ZEWNĘTRZNA PUHZ-
SHW80YAA

PUHZ-
SHW112YAA

PUHZ-
SHW140YHA

PUHZ-
SHW230YKA

Zasilanie (Faza, V, Hz) 3φ, 400v, 50Hz
Maksymalna temperatura wody 60°C
Grzanie -28°C
Chłodzenie Do +46°C
Moc (kW)
Minimalna/Nominalna/Maksymalna

4,4/8/12,3 5,5/11,2/14,8 5,5/14/16,4 11,4/23/27,9

Powierzchnia do ogrzania 200m2 280m2 350m2 575m2
C.O.P. (A7/W35) 4,65 4,46 4,82 4,5
Instalacja Podłączenie 

gazowe 
3/8” , 5/8” 1/2”, 3/4”

Max. długość (m) 75 80
Max. różnica 
wysokości (m)

30

Waga 104 126 134 148
Wymiary szer.  x   gł.  x wys. 102x48x105 95x33x135 105x33x134

WERSJA  WYSOKA TEMPERATURA  400V 

MITSUBISHI ZUBADAN 

PUHZ-SHW140YHA PUHZ-SHW230YKA

  PARAMETRY PRACY

Zalecane dla:

Instalacji grzejnikowej i ogrzewania 
c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u.,
Starszych i słabo docieplonych 
budynków
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MITSUBISHI POWER INVERTER 
WERSJA  NISKA TEMPERATURA  230V 

  PARAMETRY PRACY

PUHZ-SW75VAA/YAA PUHZ-SW100VAA/YAA

Zalecane dla:

Ogrzewania podłogowego / ściennego / 
górnego i ogrzewania wody,
Nowych lub dobrze docieplonych 
budynków
Dużych powierzchni



WERSJA  NISKA TEMPERATURA  400V 
MITSUBISHI POWER INVERTER 

PUHZ-SW120VHA/YHA

  PARAMETRY PRACY

Zalecane dla:

Ogrzewania podłogowego / ściennego / 
górnego i ogrzewania wody,
Nowych lub dobrze docieplonych 
budynków
Dużych powierzchni

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
MOC 7,5-12KW
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S E R I A  Z U B A D A N  O S I Ą G A  W Y S O K Ą  M O C  G R Z E W C Z Ą  P R Z Y  B A R D Z O 
N I S K I C H  T E M P E R A T U R A C H  Z E W N Ę T R Z N Y C H

System ogrzewania w 
połączeniu z jednostką 
zewnętrzną ZUBADAN

stosuje się do 
najchłodniejszych obszarów; 
zapewnia wysoką moc cieplną 
nawet przy bardzo niskich 
temperaturach zewnętrznych:

Unikalna technologia „Flash Injection” 
umożliwia zachowanie nominalnej mocy 
grzewczej nawet przy temperaturach 
zewnętrznych do -15°C.

Zapewnia ogrzewanie przy temperaturze 
zewnętrznej -28°C.

Doskonałe właściwości grzewcze 
jednostek ZUBADAN zapewnia  
technologia efektywnego obiegu gazu 
„Flash Injection”.

Podczas gdy konwencjonalne pompy 
ciepła tracą moc grzewczą z powodu 
spadku w zakresie obiegu gazu w 
systemie,

unikalny obwód bypass „Flash Injection 
„ zwiększa objętość cyrkulacji gazu za 
pomocą dwóch układów krążenia.

Technologia ta zapewnia wysoką 
wydajność i niezawodne ogrzewanie 
obiektów w najzimniejszych dniach.

TECHNOLOGIA

Wyjątkowa 
wydajność 

KLUCZOWE ZALETY JEDNOSTEK 
ZEWNĘTRZNYCH MAJĄ 
ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ                              
W NOWYCH MODELACH

Wysoka wydajność grzewcza
Wysoka moc grzewcza przy bardzo 
niskich temperaturach zewnętrznych
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N A J W Y Ż S Z A  K L A S A  E N E R G E T Y C Z N A
Praca w skrajnie niskich temperaturach 
zewnętrznych jest główną cechą serii 
jednostek zewnętrznych Zubadan

W procesie wymiany ciepła w punkcie 
A (wymiennik ciepła) płynny czynnik 
chłodniczy jest przekształcany w 
dwufazowy stan gaz-ciecz, a następnie 
kompresowany w punkcie B (sprężarki 
wtryskowe). 

Ten obwód zapewnia wystarczającą 
prędkość przepływu czynnika 
chłodniczego dla ogrzewania nawet 
przy ekstremalnie niskich temperatu-
rach zewnętrznych.
W przypadku nowej generacji 
jednostek Zubadan, obwód Flash 
Injection jest mocniejszy, ponieważ 
wymiennik ciepła jest ulepszony, a za-
tem zwiększa się sprawność wymiany 
ciepła.

Ponadto wbudowana jest nowa 
sprężarka wtryskowa  stąd efekt 
kompresji wzrasta jeszcze bardziej. 
Te dwie cechy zapewniają wydajne 
ogrzewanie przy ekstremalnie niskich 
temperaturach zewnętrznych.
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BETONOWE PODSTAWY

e c

g
h b

a

d

f

i

  
 
 
 
 
(cm)

Średnia
moc 7,5 -12kW

Duża
moc 23kW

a 105 115
b 60 60
c 43 43
d 93 103
e 31 31
f 15 15
g 21,5 21,5
h 18 18
i ø13 ø13
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POMPY DO OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ



Jedną z rzeczy, których 
nie może zrobić zwykły 
podgrzewacz wody, jest 
możliwość zainstalow-
ania pompy ciepła w 
taki sposób, aby oprócz 
podgrzewania wody sani-
tarnej chłodziła również 
pomieszczenie

Pompy ciepła do systemów ogrzewania 
wody Orca umożliwiają oszczędności 
do 70% rocznie, mogą pracować przy 
temperaturze powietrza zewnętrznego 
do -10°C. Co więcej, za pomocą naszych 
pomp ciepła możemy chłodzić dodatkowe 
powierzchnie.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
nie będzie już powodować problemów 
i przyniesie ogromne oszczędności. 
Szczególną zaletą jest możliwość wybra-
nia dowolnego miejsca zainstalowania 
pompy, niezależnie od tego czy jest 
połączona z dodatkowym źródłem ciepła, 
takim jak  kocioł lub instalacja solarna czy 
fotowoltaniczna.
Aby zapewnić jeszcze większą wydajność, 
pompa pozwala wykorzystać ciepłe powi-
etrze z kotłowni, bez względu na to gdzie 
umieściłeś pompę ciepła.

Oszczędności
                                i komfort

   do75%
 REDUKCJA 
KOSZTÓW 

OGRZEWANIA
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ZSW  Plus 230 ZSW Plus 300
Nr. katalogowy 11350(bez wężownicy)                   

11351( 1 wężownica) 
11352 (bez wężownicy)                
11353( 1 wężownica)                     
11354( 2 wężownice)

Temp. działania sprężarki -10-35°C
Pojemność zasobnika cwu 230 l 300 l 
Max. temp. wody 60°C 

Moc cieplna 1800W 
Max. moc cieplna 3600W 
Moc grzałki elektrycznej 1800W 
C.O.P. A20/W15-W45 4,5 
C.O.P. (EN16147) 3,0 3,3 
Wymiary (szer x dł x wys) FI 670x1550 FI 670x1820 
Typ  kompresora Hitachi – rotary Hitachi – rotary 
Pobór mocy sprężarki 475W 
Gas R134a 
Zasilanie 230V / 1Ph / 50Hz 
Wymagany bezpiecznik 16A 
Poziom hałasu 48dB(A) 
Przepływ powietrza 500m3 
Ciśnienie 60Pa 
Średnica rury powietrznej 150mm 

Max. długość rury powietrznej 10m 
Wymiary podłączenia wody ¾” 
Min/Max. ciśnienie wody 0,15 Mpa/ 0,6MPa 
Zabezpieczenie Anoda magnezowa x2 
Waga netto  z 1 wężownicą 110kg 130kg 
Powierzchnia wężownicy 0,5m2 1m2 
Klasa energetyczna c.w.u. 

Orca Zeus Plus pokazuje swoją prawdziwą 
moc w bardzo niskich temperaturach, 
ponieważ może podgrzewać wodę przy 
temperaturze powietrza zewnętrznego 
wynoszącej   -10°C. Orca Zeus Plus                           
posiada również zbiornik na ciepłą wodę         
o pojemności 230 lub 300 litrów.

Orca Zeus Plus osiąga bardzo wysoki wskaźnik C.O.P., 
co oznacza, że wykorzystuje energię z powietrza 
niezwykle wydajnie.

Orca Zeus Plus jest dumna  ze swoich właściwości 
technicznych, oferuje również nowoczesny design, cichą 
pracę i prostą przyjazną dla użytkownika obsługę.

  POMPY CIEPŁA C.W.U. DO -10°C   
Z WBUDOWANYM  ZBIORNIKIEM CIEPŁEJ WODY

Technologia.



WENTYLATOR OSIOWY
Ze względu na dużą średnicę 
pozwala na znaczny przepływ 
powietrza z możliwością segmen-
tacji. To sprawia, że jest to jedna z 
najcichszych maszyn na rynku.

WYIENNIK CIEPŁA
Umożliwia urządzeniu 
pracę w bardzo niskich 
temperaturach przy bardzo 
małym zaszronieniu, 
zwiększając tym samym 
wydajność maszyny.

Elektroniczny
Zawór rozprężny
Bardzo precyzyjnie 
reguluje temperaturę 
gazu, optymalizując w 
ten sposób
wydajność pompy 
ciepła, niezależnie od 
temperatury powietrza 
i wody sanitarnej. 
Pozwala na pracę w 
temperaturach powi-
etrza wlotowego nawet 
do -10 ° C

SPRĘŻARKI 
HITACHI ROTARY
Została specjalnie opracowana 
dla sanitarnych pomp ciepła i 
zapewnia wysoką jakość ogrze-
wania i długą żywotność.

PRZEKAŹNIK CIEPŁA
Wężownica zwijana na zewnątrz zbi-
ornika wody sanitarnej, ma żywotność 
praktycznie nieograniczoną, ponieważ 
nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą 
sanitarną.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA MON-
TOWANA SERYJNIE
Aby upewnić się, że nigdy nie zabraknie 
ciepłej wody sanitarnej, zapewnia to 
bezpieczeństwo w przypadku awarii.

2 ANODY MAGNEZOWE
Zapewnij bezpieczeństwo zbi-
ornika i użytkuj go bezpiecznie przez 
dziesięciolecia.

INTELIGENTNY  STEROWNIK 
Z   EKRANEM DOTYKOWYM
Sterownik Zeus Plus posiada 
przyjaznyi logiczny interfejs 
użytkownika oraz wygodny duży 
ekran dotykowy.

Obsługa możliwa nawet przy -10°C.
Dwa przedziały czasowe oraz tryb nocny 
zwiększają oszczędności.
Sterowana opcja powietrza i chłodzenia dla 
różnych pomieszczeń (np. spiżarni).
Wymiennik zewnętrzny zapobiega tworze-
niu kamienia.
Ochrona przed bakteriami Legionella 
pomaga utrzymać czystość wody.
Opcje podłączenia do różnych systemów 
grzewczych (olej opałowy, drewno, pellet 
lub instalacja solarna).
Możliwość podłączenia  fotowoltaniki.
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K I E D Y  M A M Y  M A Ł O  M I E J S C A …
Orca Zeus jest idealna, gdy jest mało miejsca.
Pomimo iż Orca Zeus zajmuje bardzo mało miejsca, ma fantastyczną wydajność i wysoką moc 
wyjściową w niskich temperaturach. Działa również cicho

ZSW P230 ZSW 300
Nr. katalogowy 10973(bez wężownicy)                   

10783( 1 wężownica) 
10980 (bez wężownicy)                
10806( 1 wężownica)                     
10981( 2 wężownice)

Temp. działania sprężarki -3-35°C
Pojemność zasobnika cwu 230 l 300 l 
Max. temp. wody 60°C 
Moc cieplna 1800W 
Max. moc cieplna 3600W 
Moc grzałki elektrycznej 1800W 
C.O.P. A20/W15-W45 4,3 
C.O.P. (EN16147) 3,0 3,3 
Wymiary (szer x dł x wys) FI 670x1550 FI 670x1820 
Typ  kompresora Hitachi – rotary Hitachi – rotary 
Pobór mocy sprężarki 475W 
Gas R134a 
Zasilanie 230V / 1Ph / 50Hz 
Wymagany bezpiecznik 16A 
Poziom hałasu 48dB(A) 
Przepływ powietrza 350m3 
Ciśnienie 60Pa 
Średnica rury powietrznej 150mm 

Max. długość rury powietrznej 10m 
Wymiary podłączenia wody ¾” 
Min/Max. ciśnienie wody 0,15 Mpa/ 0,6MPa 
Zabezpieczenie Anoda magnezowa x2 
Waga netto  z 1 wężownicą 110kg 130kg 
Powierzchnia wężownicy 0,5m2 1m2 
Klasa energetyczna c.w.u. 

Seria Orca Zeus jest bardzo opłacalna, ponieważ może 
obniżyć koszty ogrzewania wody nawet o 70% przy stosunk-
owo niewielkiej inwestycji.
Doskonałe właściwości grzewcze uzupełniają dwa zbiorniki 
ciepłej wody o różnych rozmiarach,
co oznacza, że można je dostosować do mniejszych lub 
większych gospodarstw domowych.
Nowoczesny design z prostym sterownikiem, który można 
opanować w kilka minut.

Zbiorniki ciepłej wody dostępne w dwóch rozmiarach: 
300 i 230 litrów, które są bardzo oszczędne.
Dwa przedziały czasowe i program nocny daje jeszcze 
większe oszczędności.
Sterowana opcja chłodzenia dla różnych pomieszczeń   
(np. spiżarni).
Wymiennik zewnętrzny zapobiega tworzeniu kamienia.
Ochrona przed bakteriami Legionella pomaga 
utrzymać czystość wody.
Opcje podłączenia do różnych systemów grzewczych      
(olej opałowy, drewno, pellet lub instalacja solarna).

  POMPY CIEPŁA C.W.U. Z WBUDOWANYM
  ZBIORNIKIEM CIEPŁEJ WODY



  POMPY CIEPŁA C.W.U. W OPCJI Z INSTNIEJĄCYM
  ZBIORNIKIEM CIEPŁEJ WODY

K I E D Y  C H C E S Z  Z A C H O WA Ć  S W Ó J  I S T N I E J Ą C Y  Z A S O B N I K  C . W. U .

Czy posiadasz już zbiornik ciepłej wody? 
Orca Wave pomoże Ci ekonomicznie podgrzać wodę. 
Po prostu zainstaluj go obok istniejącego zbiornika ciepłej wody i zaoszczędź pieniądze.

Orca Wave jest idealna dla 
osób, które już posiadają 
zbiornik ciepłej wody.
W takim przypadku 
można po prostu 
zainstalować  Orca Wave 
obok istniejącego zbiornika 
ciepłej wody, który natych-
miast przekształca się w 
ekonomiczną pompę ciepła 
i wykorzystuje wszystkie 
zalety pomp ciepła Orca

Dwa przedziały czasowe i tryb nocny 
dają jeszcze większe oszczędności.
Duży przepływ powietrza                    
(500 m3 / h) oraz większy parownik 
skutkuje wysokim C.O.P.
Wysokiej jakości sprężarka rotacyjna 
firmy Hitachi.
Elektroniczny zawór rozprężny.
Ochrona przed bakteriami Legionella 
pomaga utrzymać czystość wody.
Kompaktowe wymiary 598x548mm
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ORCA MAXI
CENTRALNY SYSTEM WENTYLACYJNY 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA
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Lepsza
    wentylacja

Zdrowsze życie

Instalacja centralnego systemu wentylacji z odzyskiem 
ciepła Orca Maxi zapewni świeżość powietrza w domu 
oraz poprawi komfort pracy i nauki. Gwarantuje życie 
w zdrowym środowisku, bez problemów z pleśnią i 
układem oddechowym oraz alergią.

CENTRALNY SYSTEM WENTYLACYJNY

Nowe budynki charakteryzują się 
wysoką szczelnością, dzięki czemu 
zostają zmniejszone straty ciepła. To 
właśnie sprawia, że wentylacja staje 
się niezbędna. Jakość powietrza jest 
jedną z kluczowych cech przestrzeni 
życiowej lub roboczej, kluczową dla 
każdego, kto chce mieć dobre samo-
poczucie i być wypoczętym oraz 
poprawić swoją koncentrację. Jest to 
możliwe za pomocą systemu 

wentylacji. 

W pomieszczeniach bez wentylacji 
wzrasta  temperatura powietrza, 
stężenie dwutlenku węgla osiąga 
wysokie wartości, pojawia się wilgoć, 
często nieprzyjemny zapach, a w 
niektórych przypadkach nawet 
podwyższony poziom rakotwórczego 
radonu. Życie w takich warunkach 
może być nie tylko nieprzyjemne, ale                                

również niezdrowe.

NATURALNA WENTYLACJA
Badania medyczne sugerują, że konieczne jest 
zapewnienie wymiany powietrza przynajmniej 
raz na dwie godziny; mówiąc praktycznie, 
powinniśmy pozostawić otwarte okno w każdym 
pokoju od 5 do 7 minut na godzinę. Jest to jednak 
niemożliwe, ponieważ w ciągu dnia cała rodzina 
często jest poza domem, a także niemożliwe 
jest budzenie się w nocy w celu przewietrzenia 
mieszkania. Dodatkowo taka praktyka byłaby 
marnotrawstwem energii, ponieważ podczas 
wentylacji w zimie ciepło jest tracone.



REKUPERACJA
urządzenie stosowane w      

 systemach wentylacyjnych, 
które umożliwia  

 odzyskiwanie ciepła z 
powietrza  wywiewanego 
z budynku lub instalacji 

przemysłowej.

BY-PASS
Aktywując BY-PASS,
umożliwiamy przesył 
świeżego powietrza z 
zewnątrz  pomijając 
wymiennik ciepła.

ODZYSKIWANIE CIEPŁA
W okresie zimowym ponosimy koszty ogrzewania, 
nie chcemy zatem ich zwiększać poprzez utratę 
ciepła na skutek wentylacji. Dlatego Wszystkie 
systemy wentylacyjne Orca zawierają zainstalowany 
rekuperator - system, który oddaje ciepło z powietrza 
wywiewanego do pomieszczenia.
Rekuperator jest w rzeczywistości kompaktowym 
urządzeniem wentylacyjnym, które dzięki 
specjalnemu wymiennikowi ciepła zwraca do 95% 
ciepła wydmuchiwanego powietrza. Przy takiej 
wentylacji zawsze jest zapewnione świeże powietrze 
w pomieszczeniu. Dzięki temu tracimy tylko około 
5% energii cieplnej. Zużycie energii elektrycznej do 
działania rekuperatora jest minimalne w stosunku do 
oszczędności, jakie generuje.

Rekuperator to wymiennik 
ciepła, w którym powi-
etrze wywiewane ogrzewa 
powietrze dostarczane do 
pomieszczeń. Wentylator 
reguluje przepływ a wbu-
dowane filtry dbają o jego 
czystość. Jeżeli powietrze 
wywiewane nie może 
wystarczająco ogrzać 
powietrza nadmuchiwan-
ego, rekuperator może być 
wyposażony w elektryczny 
podgrzewacz.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO 
ZDROWIA
Bez systemu wentylacyjnego w mieszkaniu może 
pojawić się wielu nieproszonych gości, co może 
spowodować rozwój różnych chorób:

*Pleśń , powstająca w wyniku wilgoci w pojedynczym pomieszczeniu w mieszkaniu, skąd jej kolonie 
gwałtownie rozszerzają się w inne przestrzenie,
*roztocza, małe i niewidoczne organizmy, które mogą szybko powodować problemy z oddychaniem,
*pyłki, dobrze znany alergen, którego nie możemy się pozbyć na wiosnę, ale możemy przynajmniej 
schronić się w  wentylowanym domu,
*kurz, który gromadzi się pomimo czyszczenia i często jest przyczyną problemów oddechowych, alergii, a 
nawet astmy,
*Szkodliwe gazy, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego, które są produkowane 
głównie w zimie, są również szkodliwe dla układu oddechowego i mogą być bardzo niebezpieczne w 
dłuższej perspektywie,
 *dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku oddychania, 
*inne niechciane gazy, które powstają w wyniku użycia różnych klejów i chemikaliów podczas budowy 
samego budynku.



CO WYRÓŻNIA ORCA MAXI

Sterownik dotykowy
Systemy Orca Maxi kontrolujemy za pomocą ekranu 
dotykowego, gdzie wyjątkowo prosty, kolorowy 
interfejs użytkownika umożliwia wiele ustawień, w tym 
ustawienia timera, prędkość wentylatora, wilgotność 
powietrza.

RECYRKULACJA /
WYCIĄG POWIETRZA

Anemostaty wentylacyjne do 
pobierania i wydmuchiwania 

powietrza z możliwością regulacji 
przepływu powietrza.

ELASTYCZNE   RURY                     
WENTYLACYJNE,

pokryte specjalną powłoką 
antybakteryjną, która zapobiega 
tworzeniu kultur bakteryjnych w 

rurociągach.

TŁUMIK
zmniejsza transmisję dźwięku
i wibracje z systemu wentylacji 

na system dystrybucji powietrza, 
minimalizując w ten sposób 

rozprzestrzenianie się hałasu w 
pomieszczeniach mieszkalnych.

ANEMOSTAT WENTYLACJI 
KUCHENNEJ

Filtry wyłapują cząsteczki tłuszczu 
i zapobiegają przedostawaniu się 

tłuszczu do wnętrza rur.

DLACZEGO WYBRAĆ  ORCA MAXI
Bezpieczeństwo
Filtr powietrza wylotowego G4  oczyszcza cząstki wielkości 10 μm lub większej(pyłki, kurz domowy, mgła).
Filtr powietrza wlotowego F7 dla cząstek o wielkości 1 μm lub większej (czarny węgiel, sadza, drobny proszek i inne obce cząstki wdychane w płucach).
Najlepsze komponenty zapewniają długą żywotność.
Gwarancja życia w zdrowym środowiski,
Automatyczna identyfikacja błędu działania.

Oszczędności
Inteligentny system kontroli wilgotności, który reguluje wydajność w zależności od wilgotności powietrza w pomieszczeniach, 
w których zainstalowany jest ekran dotykowy.
Odzyskuje do 95% ciepła.
Regulowany przepływ powietrza i optymalne zużycie energii.
Silniki EC, które zmniejszają zużycie energii.
Zachowanie wartości nieruchomości.(brak pleśni)
System posiada renomowany certyfikat Passiv Haus Insitute.

Komfort
Niezwykle cicha praca, 70% ciszej niż w przypadku zwykłych wentylatorów łazienkowych i 80% ciszej niż w przypadku innych wentylatorów.
Przepływy od 160 do 550 m3 / h. ( w zależności od modelu)
Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego LCD.        Program tygodniowy.        Łatwa konserwacja.      Ochrona przed hałasem zewnętrznym.
Oddzielny anemostat kuchenny ( okap kuchenny nie jest już potrzebny)

Zdrowie
Większa świeżość, a tym samym większa możliwość koncentracji do pracy lub nauki.
Ochrona przed alergiami.             Ochrona przed brudem i bakteriami.         Ochrona przed gazami rakotwórczymi.
Ochrona przed wilgocią spowodowaną przez kąpiel, mycie, a nawet oddychanie, a także zapobieganie powstawaniu niezdrowej pleśni na ścianach.
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WYMIENNIK                                    
ENTALPICZNY

Przepływ powietrza jest 
całkowicie rozdzielony. Mem-
brana umożliwia przenosze-
nie wilgoci z wyciąganego 

powietrza do wlotu świeżego 
powietrza z zewnątrz.

MEMBRANA
Membrana umożliwia 
transfer
cząsteczek wody, ale zatrzy-
muje bakterie, które są znac-
znie większe od cząsteczek 
wody

WYMIENNIK ENTALPICZNY
(w opcji)
do zdrowego stylu życia zalecany jest pewny 
poziom wilgotności powietrza. W związku z 
tym, że wilgoć jest zabierana wraz z zużytym 
powietrzem, stworzyliśmy wymiennik 
entalpiczny, który można opcjonalnie 
zainstalować w systemie wentylacyjnym. 
Jego zadaniem jest oddawanie wilgoci z 
powietrza wywiewanego.
Bardzo czuła i skuteczna w działaniu, 
zaawansowana membrana polimerowa.
Łatwe utrzymywanie  membrany w czystości 
poprzez pranie w wodzie.
Specjalna membrana blokuje zapachy i brud.
Doskonałe uszczelnienie.
Optymalny przepływ powietrza przy niskich 
spadkach ciśnienia.

WENTYLATORY
Wentylatory napędzane są przez wyjątkowo wydajne i ekonomiczne silniki elektryczne z zewnętrznymi wirnikami i łopatami wygiętymi do tyłu.

WYMIENNIK CIEPŁA
Przeciwprądowy wymiennik ciepła zapewnia wysoką sprawność odzysku ciepła. Zbiornik odwadniający pod jego blokiem zapewnia odprowadzanie skroplin.
Maxi jest tak zaprojektowany, by jego komponenty nie zamarzały.

FILTRY G4  i  F7
Filtr powietrza wylotowego G4 zatrzymuje większość cząstek większych niż 10 μm lub większych, takich jak pyłki, kurz domowy, mgła, złom, włosy lub 
tłuszcz, tym samym chroni wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami. Filtr wlotowy F7 zatrzymuje cząstki o wielkości 1 μm lub większe. Takie cząstki to 
czarny węgiel, sadza, drobny proszek i inne obce cząstki, które w innym przypadku byłyby wdychane.

Odzyskiwanie wilgoci
Wilgoć w powietrzu, która jest usuwana z pomieszczeń, przekazywana jest  przez membranę do świeżego, suchego powietrza z zewnątrz. 
Ze względu na rozmiar porów w membranie przejście dwutlenku węgla, innych gazów lub bakterii nie jest możliwe.

Właściwości membrany
Pomimo zastosowania membrany entalpicznej, wymiennik ciepła zachowuje kompaktowy kształt i nie jest wymiarowo większy niż konwencjonalny 
rekuperator. Wielkość porów membrany umożliwia przenoszenie cząsteczek wody, podczas gdy mikroorganizmy nie mogą przenikać przez membranę ze 
względu na ich wielkość. Dodatkowa likwidacja bakterii  jest możliwa dzięki specjalnej antybakteryjnej powłoce. Membrana nie zawiera soli.

Obsługa
Obsługa urządzenia jest dokładnie taka sama, jak przy użyciu konwencjonalnego wymiennika ciepła. Podczas tej operacji część wilgoci przechodzi przez 
powietrze dostarczane z zewnątrz.

Ochrona przed zimnem
Ochrona przed zamarzaniem jest dokładnie taka sama, jak w przypadku korzystania z konwencjonalnego wymiennika ciepła.



TYP 160EcV 350EcVB 550EcVB 

Zasilanie [ faza / V / Hz ] 1  /  220-240v / 50-60Hz 

Max. moc wentylatora 51 166 333 

Max. Pobór prądu [A] 0,4 1,3 2,3 

Maksymalna wydajność[m3/h] 180 415 700 

Prędkość obrotowa [min-1] 3770 3200 3230 

Poziom ciśnienia akustycznego [@ 3 m 
[db(A)] 24 28 28 

Zakres temperatur transportowanego 
powietrza -25 do +60 

Materiał obudowy Stal z powłoką polimerową 

Izolacja [wełna mineralna grubość w 
mm] 20 40 40 

Filtr wyciągowy G4 

Filtr wlotowy G7

Średnica przewodów wentylacyjnych D 
[mm] Fi 120 Fi 160 Fi 200 

Waga [kg] 34 61 70 

Efektywność odzysku ciepła [%] 88-98 85-98 81-97 

Typ wymiennika ciepła przeciwprądowy 

Materiał wymiennika ciepła polistyren 

Klasa efektywności energetycznej A+ 

DANE TECHNICZNE. ORCA MAXI

 

Wymiary 160EC V Wymiary 350 EC VB Wymiary 550 EC VB
 B1 160 350 550 
H 330 592 722 
H1 650 758 758 
L 650 675 675 
L1 600 775 825 
L2 388 426 493 

H1 H

39



Orki są zwierzętami towarzyskimi, które troszczą się o swoje rodziny. Zachowują 
się tak bardzo jak ludzie, że niektóre plemiona wierzyły, że ludzkie dusze 
zostały uwięzione w tych pięknych zwierzętach. Orki nie przejmują się upałem i 
zimnem. Żyją w ekstremalnym chłodzie Morza Arktycznego, a także w morzach 
tropikalnych w pobliżu równika. W każdych warunkach klimatycznych polują, są 
towarzyskie, potrafią kochać.

WOLNOŚĆ 
Ty i Twoja rodzina pragniecie być wolni i niezależni od warunków pogodowych. A 
także finansowo? Ponieważ podzielamy Państwa  życzenia i wartości , nadaliśmy 
naszej firmie nazwę tego potężnego i wolnego morskie go stworzenia.

JAKOŚĆ
Mamy najlepszych ekspertów z dziedziny ekonomicznego ogrzewania 
pracujących w naszych laboratoriach rozwojowych, projektujących systemy 
grzewcze i chłodnicze z wykorzystaniem zaawansowanych precyzyjnych 
technologii. Aby konsekwentnie utrzymywać jakość, nasze systemy są 
produkowane w UE, z wyjątkiem niektórych komponentów dostarczanych 
przez Mitsubishi Electric i Fujitsu, producentów wysokiej jakości urządzeń 
pochodzących  z Japonii. Zdajemy sobie sprawę, że zakup naszych systemów 
ogrzewania i chłodzenia stanowi dla Państwa długoterminową inwestycję, 
dlatego też gwarantujemy bezbłędne działanie naszych urządzeń.

ŚRODOWISKO 
Używamy zielonych źródeł energii dla naszych produktów i jesteśmy bardzo 
odpowiedzialni za lokalne i globalne środowisko. Razem możemy zrobić mały 
krok w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi, które zagrażają ludzkości i 
oceanom który jest domem naszego symbolu - orki.

ORKA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA OGRZEWANIE 15 TYSIĘCY DOMÓW W CAŁEJ EUROPIE

Uwagi
Certtyfikaty potwierdzają wysoką jakość pomp ciepła 
Orca:  EHPA Certyfikat nadany przez Szwajcarską 
Komisję Etykiet Jakości EHPA ;  Stowarzyszenie 
Pomp Ciepła w Szwajcarii ; LVD, EMC, C.O.P.  
Słoweński Instytut Badań Technicznych;
Porównanie kosztów ogrzewania: Podstawą do 
obliczeń są przybliżone koszty poszczególnych źródeł 
energii za 1 kwh uzyskanego ciepła w dniu 22. 12. 
2014. Lekki olej opałowy:
0.13 €/kWh, gaz (LPG): 0.154 €/kWh, gaz z sieci: 
0.061 €/kWh,  ogrzewanie elektryczne: 0.127 €/kWh, 
ogrzewanie pelletem: 0.063 €/kWh,  ilość energii 
zużyta przez pompę ciepła (C.O.P. 3): 0.04 €/kWh.
Możliwość chłodzenia: Nasze urządzenia mają opcję 
chłodzenia (przygotowanie zimnej wody). Jednak 
chłodzenie wymaga istnienia odpowiedniego systemu 
w budynku: sufitowe ogrzewanie, ogrzewanie ścienne 
lub ogrzewanie konwekcyjne. Chłodzenie nie jest 
możliwe w przypadku systemów grzewczych, takich 
jak ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe.
Poziom dźwięku jednostki zewnętrznej: Opisany 
poziom dźwięku obowiązuje dla Mitsubishi PUHZ-
SW50 w odległości 5 metrów, przy reżimie tempera-
tury A7 / W35.
Powierzchnia grzewcza: Obliczanie powierzchni 
grzewczej odbywa się zgodnie z mocą grzewczą 
wymaganą dla  temperatury A-15 / W35 i strat ciepła 
40 W / m2.

KON-BUD działa na polskim ryku od 1995 roku. Od tego czasu specjalizujemy się w produkcji elementów z blach, wchodzących 
w skład obudów obrabiarek. Takimi elementami są osłony stałe i ruchome, wanny, szafy sterownicze, osłony przeciwwiorowe, 
osłony teleskopowe, transportery wiórów.  W 2012 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o nowoczesną linię kotłów centralnego 
ogrzewania “Setlans”.                      .    

Wyróżnia Nas dbałość o szczegóły, jakość naszych produktów oraz chęć ciągłego rozwoju by powiększać Rodzinę produktów 
służących do dostarczania ciepła do Waszych domów.

W trosce o Naszych klientów by dostarczać jak najlepsze produkty postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę 
o pompy ciepła, do tego celu wybraliśmy firmę z dużym doświadczeniem oraz bardzo dobrą jakością. 
Orca Energy Ltd.  do produkcji pomp ciepła używa produktów
 renomowanych firm o sprawdzonej
latami jakości przez Naszych instlatorów.    


