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Versati to wielofunkcyjne, inwerterowe 

pompy ciepła powietrze-woda, które dzięki 

nowoczesnym technologiom pobierają 

naturalne ciepło z powietrza zewnętrznego i 

wykorzystują je do ogrzewania pomieszczeń. 

Oprócz ogrzewania pomieszczeń, umożliwiają 

też podgrzewanie wody użytkowej.

Versati mogą też służyć do chłodzenia 

pomieszczeń w czasie gorącego lata. 

 To prawdziwie wielofunkcyjne 

urządzenia! Wybierając urządzenia Versati 

można zapewnić komfort w pomieszczeniach 

przez cały rok!

VERSATI Wielofunkcyjne
 Inwerterowe Pompy
 Ciepła powietrze - woda

Przyjazny dla środowiska – w trosce o zasoby naturalne

W urządzeniach Versati zastosowano nowy, pro-ekologiczny czynnik chłodniczy 

R410A, który jest nieszkodliwy dla atmosfery. Ponadto, nowoczesna pompa 

ciepła oraz wydajne oprogramowanie zapewniają dużą sprawność energetyczną, 

co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Versati są więc pro-ekologicznymi 

produktami, które odzwierciedlają zaangażowanie użytkownika w ochronę 

środowiska naturalnego.

Jednostka zewnętrzna

W urządzeniach Versati zastosowano inwerterową pompę ciepła oraz czynnik chłodniczy R410A, który pozwala na uzyskanie współczynnika 
wydajności cieplnej COP nawet do 4,5, a także ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej

Jednostka zewnętrzna: ekologicznie zrównoważone przetwarzanie energii

Sterowanie inwerterowe
�� Ze względu na większą wydajność oraz sprawność 

energetyczną, sterowanie inwerterowe pozwala na 
uzyskania większego komfortu w pomieszczeniach, a także 
zmniejsza zużycie energii

System tradycyjny
�� Częste włączanie / wyłączanie sprężarki często jest 

przyczyną fluktuacji temperatury

�� Inwerter umożliwia płynne sterowanie pracą sprężarki odpowiednio do zapotrzebowania na chłodzenie/ogrzewanie, a tym samym pozwala 
na uzyskanie większej sprawności energetycznej
�� Sprężarka sterowana inwerterem pracuje z optymalną wydajnością, co przekłada się na dużą sprawność
�� Inwerter umożliwia płynne regulowanie częstotliwości napięcia zasilającego sprężarkę w zakresie od 20 Hz do 120 Hz
�� Zasilanie napięciem sinusoidalnym przekłada się na mały prąd rozruchowy, małe wahania momentu obrotowego oraz pozwala na 
swobodne regulowanie prędkości obrotowej od 900 do 6600 obr./min. Dzięki temu system może utrzymywać żądaną temperaturę w 
różnorodnych warunkach, zużywa znacznie mniej energii oraz gwarantuje komfort użytkowania

Pompa ciepła zmniejsza zużycie energii oraz emisję CO2
�� Urządzenia Versati są oparte na pompie ciepła, która pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego i wykorzystuje ją do ogrzewania 
domu lub wody użytkowej, przez co znacznie zmniejsza zużycie energii oraz emisję CO2

Fluktuacje temperatury w pomieszczeniu

Komfort

Wysoka niezawodność

Precyzyjna regulacja temperatury
�� Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia automatyczne 
dostosowywanie pracy systemu do zmieniających się warunków 
oraz temperatury wody

Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepła
�� Aluminiowe lamele z niebieską, hydrofilową powłoką o silnych 
właściwościach antykorozyjnych mają znacznie większą trwałość od 
lamel ze standardową powłoką

Tryb cichy
�� Aby spełnić wymagania dotyczące cichej pracy w nocy lub w 
innych sytuacjach, poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie 
można obniżyć o ponad 3 dB(A) poprzez dostosowanie wydajności 
sprężarki i wentylatora

Zakres bezpiecznej pracy

Zakres bezpiecznej pracy

Szeroki zakres napięć zasilania

Warstwa hydrofilowa
Odporny na korozję stop Al-Mn

Niebieska warstwa ochronna �� 3-fazowe

�� 1-fazowe

Za słabe chłodzenie

Mniejszy komfort

Komfortowa temperatura

Za silne chłodzenie

Mniejszy komfort
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52kg
Min. Weight

Jednostka zewnętrzna Hydrobox

Automatyczna diagnostyka jednostki 
zewnętrznej

Współczynnik wydajności cieplnej 
COP nawet do 4,5

Elektroniczny zawór rozprężny

Kompaktowa konstrukcja

�� Wymiennik ciepła ma o rozbudowanej powierzchni lamel ma 
wydajność o 5% większą niż wymienniki z konwencjonalnymi 
lamelami

Dotychczasowe modele:
standardowa, płaska lamela

Versati:
Lamela o rozbudowanej 
powierzchni, z niebieską powłoką 

�� Funkcja automatycznej diagnostyki chroni jednostkę 
zewnętrzną, gdy napięcie zasilania lub pobór prądu wykracza 
poza bezpieczny zakres. Zabezpieczenie wyłącza się 
samoczynnie, gdy parametry zasilania ponownie osiągną 
dopuszczalne wartości

�� Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia regulowanie wydajności 
w bardzo szerokim zakresie. Automatycznie dostosowuje przepływ 
czynnika chłodniczego do obciążenia zapewniając stabilność 
parametrów roboczych systemu. Ponadto, w porównaniu do kapilary 
pozwala na zmniejszenie zużycia energii i zwiększa stabilność pracy

�� Miedziane rury z wewnętrznym żłobieniem zwiększają sprawność 
wymiennika ciepła o ponad 8%

Duża sprawność

�� Wymiennik ciepła o dużej sprawności

�� Wydajna pompa

Wymiennik ciepła
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Moc grzewcza

Elektroniczny zawór rozprężny
Kapilara
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Temperatura otocznia

Uniwersalna i kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja ułatwia instalowanie
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 500 x 324 x 900mm

Zawór bezpieczeństwa, płytowy wymiennik 
ciepła, naczynie wzbiorcze, pompa wodna oraz 
rozdzielnica elektryczna w jednej obudowie

Min. masa

Wydajny wentylator osiowy Bezszczotkowy silnik wentylatora
�� Płynna regulacja prędkości silnika pozwala na uzyskanie 
większego przepływu powietrza przy mniejszym poborze mocy

�� Wydajny wentylator osiowy o aerodynamicznej konstrukcji 
zapewnia duży przepływ powietrza, umożliwia uzyskania dużej 
mocy chłodniczej oraz gwarantuje stabilną i niezawodną pracę 
urządzenia

Rozdzielnica 
elektryczna 

Panel 
sterowania 

Nagrzewnica 
elektryczna

Odpowietrznik 

Naczynie wzbiorcze

Pompa wodna

Czujnik przepływu

Zawór bezpieczeństwa

Płytowy
wymiennik ciepła
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Sterownik Zbiornik na wodę

Przyjazny dla 
użytkownika system 
sterowania

Przełącznik
Przycisk ustawiania parametrów

Przycisk ustawiania zegara

Tryb cichy

Tryb grzania

Tryb chłodzenia

Ustawianie funkcji

Wyświetlanie 
temperatury

Błąd

Rozmrażanie

Tryb zależny od 
pogody

Temperatura wody 
odprowadzanej

Temperatura w zbiorniku 
wody użytkowej
Temperatura 
odprowadzana z 
energii słonecznej

Pierwsze stadium pracy 
wewnętrznej nagrzewnicy 
elektrycznej

Pomocnicze kolektory 
słoneczne pompy

Nagrzewnica zbiornika 
wody użytkowej

Drugie stadium pracy 
wewnętrznej nagrzewnicy 
elektrycznej

Tryb grzania 
wody użytkowej

Tryb dezynfekcji

Temperatura w 
pomieszczeniu

Zegar 24 godzinny

Termostat

Sterownik centralny

Zegar odliczający czas 
24 godzinny

Tygodniowy 
regulator czasowy

Ustawianie parametrów 
na czas wakacji

Pompa wodna

Jednostka zewnętrzna

Przycisk funkcji zabezpieczenia 
przed dziećmi

Przycisk ustawień funkcji
Przycisk ustawiania adresu

Przycisk włącz/wyłącz tryb cichy

Przycisk powrotu do 
poprzedniej funkcji

Przycisk ustawienia programatora

Przycisk włączania opcji 
grzanie/chłodzenie
Przycisk ustawiania temperatury
Ustawiania trybu pracy

Przycisk ustawiania trybu 
automatycznego (zachowaj paramert/
wejście do menu)

Przycisk potwierdzający wybór

Przycisk powrotu do poprzedniej 
funkcji (powrót do poprzedniego parametru)

Zdrowe i higieniczne
�� Woda użytkowa spełnia 
wymagania sanitarne i może być 
używana bezpośrednio

�� Zbiornik oraz wymiennik ciepła nie 
wpływają na jakość wody, ponieważ są 
wykonane ze stali nierdzewnej

�� Aby zapobiec rozwojowi bakterii 
oraz zapewnić zdrowe warunki 
w mieszkaniu, woda może być 
podgrzewana do temperatury 70°C

Komfort
Inteligentna regulacja z dwupunktowym pomiarem temperatury
�� Włączanie i wyłączanie jednostki jest sterowane przez czujniki 

temperatury, górny oraz dolny, które na bieżąco mierzą 
temperaturę. Dzięki temu urządzenie jest uruchamiane w 
odpowiedniej chwili
�� Zapobieganie przedwczesnemu uruchomieniu. Precyzyjne 
sterowanie czasowe mieszaniem wody gorącej i zimnej 
pozwalające na bardziej ekonomiczne podgrzewanie wody
�� Unikanie opóźnionego włączania. Lepsze wykorzystanie 
gorącej wody oraz krótszy czas na ponowne ogrzanie

�� Woda jest wprowadzana od dołu, przy czym na rurze 
doprowadzającej znajdują się równomiernie rozmieszczone otwory 
wylotowe. Takie rozwiązanie ogranicza skoki temperatury oraz 
zwiększa trwałość zbiornika

Górny 
czujnik 
temperatury 

Dolny 
czujnik 
temperatury 

Rura doprowadzająca zimną wodę z równomiernie 
rozmieszczonymi otworami wylotowymi
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R410a

Zbiornik na wodę

Ogrzewanie pustego zbiornika Upływ prądu do uziemienia Przegrzanie

Niezawodność

�� Izolacja między elementami hydraulicznymi i elektrycznymi gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania
Elementy elektryczne oraz hydrauliczne są w pełni oddzielone od siebie, co zapobiega upływowi prądu do uziemienia.
Regulator mikroprocesorowy oraz pełny zestaw zabezpieczeń upływowi prądu do uziemienia, ogrzewaniu pustego zbiornika, przegrzaniu wody, 
itp.

�� Urządzenie może na bieżąco 
uzupełniać wodę w zbiorniku 
zapewniając ciągłą dostępność 
gorącej wody.

�� Anoda magnezowa chroni zbiornik przed 
korozją zwiększając jego trwałość.

�� Izolacja termiczna o grubości 50 mm.

Przykłady zastosowań kombinowanych
�� Ogrzewanie / chłodzenie

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Ogrzewanie Chłodzenie Podgrzewanie wody Ogrzewanie + podgrzewanie wody Chłodzenie + podgrzewanie wody

Pięć trybów pracy

Szeroki zakres temperatur pracy
Ogrzewanie                -20~35°C
Chłodzenie                  10~48°C
Podgrzewanie wody   -20~48°C

Zakres temperatur gorącej wody
Woda użytkowa: 40~80°C
Ogrzewanie:
Cykl wysokotemperaturowy:  25°C~55°C
Cykl niskotemperaturowy: 25°C~45°C
Chłodzenie:
Klimakonwektor wentylatorowy/grzejnik: : 7°C~25°C
Pomieszczenie: 18°C~25°C

Ogrzewanie

Chłodzenie

Podgrzewanie wody

�� Podgrzewanie wody

Jednostka wewnętrzna z 
modułem hydraulicznym

Jednostka wewnętrzna z 
modułem hydraulicznym

Klimakonwektor 
wentylatorowy 

Zbiornik wody 
użytkowej

R410a

Uniwersalność

Panel słoneczny Kocioł z palnikiem gazowym 
lub olejowym

�� Wymiennik z dwoma wężownicami 
umożliwia wygodne podłączenie panela 
słonecznego lub kotła

Wiele zastosowań
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Dane techniczne

Awaryjne podgrzewanie wody
�� W przypadku awarii pompa ciepła włącza zapasową nagrzewnicę elektryczną

Tryb szybkiego podgrzewania wody
�� W celu szybkiego podgrzania wody, jednocześnie z pompą ciepła jest włączana grzałka elektryczna w zbiorniku wody

Tryby dezynfekcji
�� W celu zniszczenia bakterii, woda przez określony czas jest podgrzewana do temperatury 70 °C. Dezynfekcję wykonuje się przeważnie nocą

Tryb wakacyjny (tylko przy ogrzewaniu)
�� Na czas zimowego wyjazdu domowników można włączyć funkcję automatycznego utrzymywania temperatury w pomieszczeniach w zakresie 

od 10 do 15 °C
Praca automatyczna – z uwzględnieniem warunków pogodowych
�� Urządzenie może automatycznie dostosowywać parametry robocze do zakresu temperatur ustawionego przez użytkownika.

Ochrona podłogi
Ogrzewanie podłogowe:
�� W przypadku ogrzewania podłogowego, maksymalna temperatura wody wynosi 45 °C, co zapobiega uszkodzeniom podłogi lub zmniejszeniu 

jej trwałości z powodu przegrzania. (Maksymalna temperatura wody wypływającej podczas pracy w trybie ogrzewania wynosi 55 °C.)
Chłodzenie podłogowe:
�� W przypadku chłodzenia podłogowego, minimalna temperatura wody wynosi 18 °C, co zapobiega kondensacji pary wodnej, grożącej 

uszkodzenie podłogi lub zmniejszeniem jej trwałości. (Minimalna temperatura wody wypływającej podczas pracy w trybie chłodzenia wynosi 7 
°C.)

R410a

Lub gazowy

�� Ogrzewanie / chłodzenie z podgrzewaniem wody użytkowej

R410a

Jednostka 
zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna z 
modułem hydraulicznym

Zbiornik wody 
użytkowej

Zbiornik wody 
użytkowej

Jednostka wewnętrzna z 
modułem hydraulicznym

Jednostka 
zewnętrzna

Klimakonwektor 
wentylatorowy 

Liczne funkcje dodatkowe dostosowane do potrzeb użytkowników

Wiele zastosowań

Jednostka wewnętrzna
GRS-

CQ6.0Pd
Na-K(I)

GRS-
CQ8.0Pd
Na-K(O)

GRS-
CQ10Pd
Na-K(O)

GRS-
CQ12Pd
Na-K(O)

GRS-
CQ14Pd
Na-K(O)

 
GRS-

CQ16Pd
Na-K(O)

Zasilanie V/Ph/Hz 220~240/1/50
Pobór mocy W 3,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Rury przyłączeniowe 
(czynnik chłodniczy)

Gaz mm (cal) 12.7 (1/2) 15.9 (5/8) 15.9 (5/8) 15.9 (5/8) 15.9 (5/8) 15.9 (5/8)
Ciecz mm (cal) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

Rury przyłączeniowe 
(wody)

Wlot wody cal 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP
Wylot wody cal 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP 1” Męski BSP

Zawór bezpieczeństwa Bar 3 3 3 3 3 3

temperature wody 
odprowadzanej

Chłodzenie (Klimakon-
wektor) [°C] 7~25

Chłodzenie (chłodzenie 
podłogowe) [°C] 18~25

Grzanie (Klimakonwek-
tor) [°C] 25~55 (Cykl wysokiej temperatury)

Grzanie (grzanie 
podłogowe) [°C] 25~45 (Cykl niskiej temperatury)

Główne 
komponenty

Pompa

Typ - Chłodzone wodą
Liczba prędkości - 3

Pobór mocy W 200
Ograniczenie 

przepływu wody LPM 7,5

Naczynie 
wzbiorcze

Pojemność Litr 10
Ciśnienie wody (Max) Bar 3
Ciśnienie wody (Pre) Bar 1

Nagrzewnica
elektryczna

Typ - Osłona Osłona Osłona Osłona Osłona Osłona

Materiał - Stal nierdze-
wna

Stal nierdze-
wna

Stal nierdze-
wna

Stal nierdze-
wna

Stal nierdze-
wna

Stal nierdze-
wna

Działanie - Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automaty-
czny

Stopnie - 2 2 2 2 2 2
Pojemność 3 6 6 6 6 6
Kombinacja [kW] 1.5 + 1.5 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3
Pobór mocy V/Hz 1/230/50

Wymiennik 
ciepła

Typ - Płyta lutowana 
HEX

Płyta lutowana 
HEX

Płyta lutowa-
na HEX

Płyta lutowa-
na HEX

Płyta lutowa-
na HEX

Płyta lutowa-
na HEX

Ilość - 1 1 1 1 1 1
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 31 31 31 31 31 31

Wymiary
Wymiar urządzenia (DxGxW) mm 900 x 500 x 324
Wymiar opakowania (DxGxW) mm 1040 x 605 x 380

Waga
Netto Kg 52 53
Brutto Kg 62 63
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6 kW, 8 kW, 10 kW 12 kW, 14 kW, 16 kW

Dane techniczne Dane techniczne

Uwagi:
1 Zdolności i pobór mocy oparte są na następujących warunkach:
1  Warunki dla chłodzenia

 Temperatura wady w pomieszczeniu 23°C/18°C; 
Zewnętrzna temperatura powietrza 35°CDB/24°CWB

2 Warunki dla grzania
Temperatura wady w pomieszczeniu 30°C/35°C
Zewnętrzna temperatura powietrza 7°CDB/6°CWB

3 Standardowa długość rur 7.5m

2  Zdolności i pobór mocy oparte są na następujących warunkach:
1  Warunki dla chłodzenia
1  Warunki dla chłodzenia

 Temperatura wady w pomieszczeniu 12°C/7°C; 
 Zewnętrzna temperatura powietrza 35°CDB/24°CWB

2  Warunki dla grzania
 Temperatura wady w pomieszczeniu 40°C/45°C; 
 Zewnętrzna temperatura powietrza 7°CDB/6°CWB

3   Standardowa długość rur 7.5m 

GRS-
CQ6.0Pd
Na-K(O)

GRS-
CQ8.0Pd
Na-K(O)

GRS-
CQ10Pd
Na-K(O)

GRS-CQ12Pd
Na-K(O)

GRS-CQ14Pd
Na-K(O)

 
GRS-CQ16Pd

Na-K(O)

Pojemność1
Grzanie (grzanie podłogowe) [kW] 6,2 8,5 10 12 14 16

Chłodzenie (podłogowe) [kW] 5,5 9 10,5 14 15 15,5

Pobór mocy1
Grzanie (grzanie podłogowe) [kW] 1,5 2,1 2,5 2,67 3,33 3,9

Chłodzenie (podłogowe) [kW] 1,6 2,5 3,14 3,68 4,28 4,62
EER1 Chłodzenie (podłogowe) - 3,4 3,6 3,35 3,8 3,5 3,35
COP1 Grzanie (grzanie podłogowe) - 4,1 4 4 4,5 4,2 4

Pojemność2
Grzanie (klimakonwektor/

grzejnik) [kW] 5,5 8 9 11,5 13 14

Chłodzenie (klimakonwektor) [kW] 4 6,5 8 10 11 11,5

Pobór mocy2
Grzanie (klimakonwektor/

grzejnik) [kW] 1,8 2,65 2,9 3,35 3,88 4,59

Chłodzenie (klimakonwektor) [kW] 1,53 2,5 3,08 3,45 3,93 4,2
EER2 Chłodzenie (klimakonwektor) - 2,6 2,6 2,6 2,9 2,8 2,5

COP2 Grzanie (klimakonwektor lub 
grzejnik) - 3 3 3,1 3,4 3,35 3,05

Zasilanie V/Ph/Hz - 220~240/1/50

Pobór mocy
Chłodzenie [kW] 2,46 5 5 6,6 6,6 7

Grzanie [kW] 2,75 4,6 4,6 5,5 5,5 6
Prąd 

znamionowy
Chłodzenie [A] 11 21,7 21,7 30 30 32

Grzanie [A] 12 20 20 25 25 28

Sprężarka
Typ - Hermetyczna sprężarka typ swing

 Ilość - 1 1 1 1 1 1

Wentylator
Typ - Siła napędowa

Ilość - 1 1 1 2 2 2
Przepływ powietrza [CFM] / / / 3766 3766 3766

Silnik 
wentylatora

Ilość - 1 1 1 2 2 2
Wyjście [W] 150 150 150 120 120 120

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
ładunek [g] 1700 2000 2000 3300 3300 3300
Kontrola - Elektroniczny zawór rozprężny

Wymiennik 
ciepła

Ilość - 1 1 1 2 2 2
Typ - Hydrofilność

Rzędy - 2 2 2 2 2 2
Klumny - 30 30 30 28 28 28

FPI Lamele/cal 16 16 16 14 14 14
Temperatura w 
zbiorniku wody 

użytkowej
T [°C] 40~80

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego

Chłodzenie [dB(A)] 57 57 57 57 57 60

Grzanie [dB(A)] 59 59 59 59 59 62

Czynnik 
chłodniczy 

rury

Gaz [mm(cal)] 12,7(1/2) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8)
Ciecz [mm(cal)] 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)

 Przyłącze - Przyłącze kielichowe

Wymiary
Wymiar urządzenia (DxGxW) [mm] 921×427×791 921×427×791 921×427×791 950×412×1253 950×412×1253 950×412×1253
Wymiar opakowania (DxGxW) [mm] 1065x485x840 1065x485x840 1065x485x840 1110×450×1385 1110×450×1385 1110×450×1385

Waga
Netto [Kg] 66 69 69 99 99 99
Brutto [Kg] 71 74 74 108 108 108

Jednostka zewnętrzna

SXVD200LC_/A-K SXVD300LC_/A-K SXVD200LC_/A-M SXVD300LC_/A-M

Objętość zbiornika na wodę L 200 300 200 300

Moc nagrzewnicy elektrycznej W 3000 3000

Zasilanie V/Hz 1/230/50 3/400/50

Wlot zimnej 
wody

Wymiary zewnętrzne
mm DN15 DN15
cal 1/2 1/2

Specyfikacja gwintu 1/2” Żeńskie BSP 1/2” Żeńskie BSP

Wlot zimnej 
wylot

Wymiary zewnętrzne
mm DN15 DN15
cal 1/2 1/2

Specyfikacja gwintu 1/2” Żeńskie BSP 1/2” Żeńskie BSP

Cyrkulacja 
wody wlot/
wylot rur

Wymiary zewnętrzne
mm / DN20 / DN20 / DN20 / DN20
cal / 3/4 / 3/4 / 3/4 / 3/4

Specyfikacja gwintu /
3/4” 

Żeńskie 
BSP

/
3/4” 

Żeńskie 
BSP

/
3/4” 

Żeńskie 
BSP

/
3/4” 

Żeńskie 
BSP

Wymiary jednostki (øG x W) mm DN20 DN20
Wymiary 

opakowania Wysokość mm 3/4 3/4

Szerokość mm 3/4” Żeńskie BSP 3/4” Żeńskie BSP
Wymiary jednostki (øG x W) mm ø540 x 1595 ø620 x 1620 ø540 x 1595 ø620 x 1620

Wymiary 
opakowania

Wsokość mm 630 710 630 710
Szerokość mm 1620 1645 1620 1645
Głębokość mm 625 705 625 705

waga netto/brutto kg 68/77 71/80 82/92 87/97 68/77 71/80 82/92 87/97

Zbiornik wody
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ATC Poland Sp. z o.o.
ul. Wspólna 35A, Janki
05-090 Raszyn, Poland
T +48 (0)22 720 56 14

atc.poland@airtradecentre.com
www.airtradecentre.com

Zharmonizowane myślenie i działanie 
Firma Air Trade Centre, jest jednym z czołowych dostawców produktów do instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na rynku europejskim oraz w innych krajach. Atutem firmy Air 
Trade Centre jest wyjątkowe połączenie ludzi, wiedzy, doświadczenia oraz technologii. Zapewniamy 
fachowe doradztwo oraz specjalizujemy się w dostarczaniu urządzeń i elementów do instalacji 
HVAC a także kompletnych rozwiązań.

Oferta firmy Air Trade Centre to:
 możliwość zaopatrywania się „pod jednym dachem” we wszystkie elementy do instalacji HVAC
 ponad 10 000 produktów, z czego aż 80% jest dostępnych od ręki
 fachowa pomoc 250 pracowników w 11 krajach
 informacje o firmie dostępne w 6 językach,
 sklep internetowy w 8 językach.

 
Nasza organizacja stymuluje rozwój oraz wdrażanie technologii. Przeznaczając stałą część 
dochodów na wewnętrzne i zewnętrzne programy szkoleniowe owocujące rozwojem firmy na 
międzynarodowym rynku HVAC, firma Air Trade Centre dąży do spełnienia oczekiwań klientów, 
pracowników oraz udziałowców. Kluczową rolę odgrywają dla nas trwałe rozwiązania do instalacji 
HVAC. Mając to na uwadze, budujemy długoterminowe relacje z partnerami biznesowymi oparte 
na szerokiej ofercie produktów oraz korporacyjnej strategii jednego dostawcy.

Firma Air Trade Centre jest przekonana, że fundamentem sukcesu jest organizacja, w skład której 
wchodzą ludzie kierujący się wzajemną lojalnością. Nasi pracownicy działają ambitnie, odważnie i 
konsekwentnie, co przekłada się na lepszą współpracę w zespole oraz większe zaangażowanie. 
Naszą filozofię odzwierciedlają szczególne cechy Żurawia, silnego, spokojnego i majestatycznego 
ptaka, który w wielu kulturach od wieków jest symbolem szczęścia, dobrego zdrowia i długowieczności. 
Tańczący żuraw, nasz znak firmowy, jest idealną metaforą harmonii między ludźmi a technologią.


