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DLACZEGO 
OCHSNER?
Oszczędzanie ograniczonych zasobów i zmniejszanie 
emisji musi być naszym wspólnym celem. Wizją 
firmy OCHSNER jest wniesienie wkładu w naszą 
krajową i globalną przyszłość energetyczną poprzez 
wykorzystanie energii ze środowiska.

PEŁNA GAMA PRODUKTÓW –  
DO OGRZEWANIA, CHŁODZENIA I PRODUKCJI CWU

OCHSNER oferuje kompleksową ofertę produktów od 2 do 2500 kW 
ze źródeł ciepła: powietrze, ziemia lub woda. Na zamówienie, 
pompy ciepła OCHSNER mogą mieć dodatkową funkcję chłodzenia. 
Przyjemne chłodzenie odbywa się bez przeciągów i hałasu 
z wykorzystaniem istniejącego systemu rozprowadzania ciepła 
(na przykład ogrzewania ściennego, ogrzewania podłogowego lub 
specjalnych konwektorów). Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 
można wykonać z wykorzystaniem pompy ciepła do ogrzewania 
budynku lub za pomocą pompy ciepła do produkcji ciepłej wody 
użytkowej Europa.

DO NOWYCH BUDYNKÓW I MODERNIZACJI

Pompy ciepła OCHSNER nadają się zarówno do nowych budynków, 
jak i dla budynków modernizacji. Nie ma znaczenia, czy budynek ma 
ogrzewanie płaszczyznowe, czy grzejnikowe.

DUŻO WIĘCEJ NIŻ TYLKO OGRZEWANIE

Oprócz podstawowych funkcji, takich jak ogrzewanie i produkcja 
CWU, OCHSNER umożliwia także chłodzenie domu, ogrzewanie 
basenu, integrację instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła, połączenie 
z Internetem, połączenie z systemem sterowania budynku, tryb 
biwalentny z innymi wytwornicami ciepła i wiele innych. Umożliwia to 
nowoczesny system regulacji OCHSNER.
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INTELIGENTNA PRODUKCJA – MADE IN AUSTRIA

Pompy ciepła OCHSNER są produkowane 
wyłącznie w Austrii z wysokiej jakości 
elementów. OCHSNER zwraca szczególną 
uwagę na aspekty Przemysłu 4.0 
i wykorzystanie najnowocześniejszych 
technologii, takich jak druk 3D. OCHSNER 
ma również znaczący wkład w powstawanie 
coraz efektywniejszych i coraz bardziej 
ekologicznych produktów poprzez intensywne 
badania i rozwój.

SIŁA Z TRADYCJI – 148 LAT FIRMY OCHSNER

Już w 1872 roku powstała pierwsza siedziba 
rodzinnej firmy OCHSNER. Do znanych 
klientów należeli międzynarodowi producenci 
urządzeń oraz amerykańska marynarka US-
Navy i NASA.
Program produkcji sprężarek obejmował 
zarówno sprężarki tłokowe, jak i śrubowe 
o mocy do 500 kW.

Firma OCHSNER Wärmepumpen GmbH 
została założona w 1978 roku i zawsze 
charakteryzowała się dbaniem o kwestie 
zużycia energii, pionierskim podejściem 
i innowacyjnością. Jako jeden z pierwszych 
producentów w Europie, firma OCHSNER 
zaczęła produkować pompy ciepła na skalę 
przemysłową i jest dziś uważana za jednego 
ze światowych liderów technologicznych 
w tej branży. Od 1992 roku OCHSNER 
koncentruje się wyłącznie na projektowaniu 
i produkcji pomp ciepła.

SERWIS FABRYCZNY OCHSNER*

Dla nas indywidualna obsługa klienta 
nie kończy się na sprzedaży urządzenia. 
Fabryczny serwis OCHSNER zapewnia dalszą 
fachową, kompetentną i niezawodną obsługę.

Nasz serwis zajmuje się uruchomieniem 
każdej pompy ciepła OCHSNER, jej 
dostosowaniem do indywidualnych warunków 
u klienta i szkoleniem. Nasi pracownicy są 
doskonale wyszkolonymi specjalistami od 
pomp ciepła i posiadają certyfikaty zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych.

POTWIERDZONA EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWDZONA 
JAKOŚĆ

Pompy ciepła OCHSNER serii OCHSNER 
AIR od lat osiągają rekordową efektywność, 
szczytowe poziomy cichej pracy i zapewniają 
najniższe koszty ogrzewania. Zwłaszcza 
w przypadku energii geotermalnej OCHSNER 
znajduje się w czołówce pod względem 
efektywności energetycznej. Kupując pompę 
ciepła należy zwrócić uwagę na europejski 
znak jakości EHPA.

ISO 9001:2015

OCHSNER posiada certyfikaty zgodności 
z najnowszymi standardami ISO 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015).

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ WWW.OCHSNER.COM, GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIELE 
OBIEKTÓW REFERENCYJNYCH Z OKOLICY.

POMPY CIEPŁA 
OCHSNER
Każda grzewcza pompa ciepła OCHSNER jest produkowana zgodnie 
z indywidualnymi wymaganiami klienta, a następnie testowana 
na stanowisku badania pompy ciepła zgodnie z normą europejską 
EN14511. Uruchomienie pompy ciepła i szkolenie z obsługi instalacji 
są wykonywane przez nasz specjalistyczny serwis fabryczny.

*  Wymienione usługi są dostępne tylko w wybranych krajach, w przypadku pytań należy zwrócić się do przedstawicielstwa 
w danym kraju.
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150.000DZIŚ 
NIEZAWODNIE 
PRACUJE PONAD

POMP CIEPŁA 
OCHSNER
SKUTECZNE W DZIAŁANIU
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WELLNESS W DOMU

Pompy ciepła OCHSNER są wyjątkowo uniwersalne: w zależności 
od indywidualnych wymagań można korzystać z takich funkcji 
jak: chłodzenie, ogrzewanie basenu, połączenie z Internetem lub 
z systemem zarządzania budynkiem.

Wysokiej jakości system pompy ciepła zwiększa wartość 
budynku i obniża koszty eksploatacji. Ponadto, takie instalacje 
są w wielu regionach dotowane.

ZA POMOCĄ POMPY CIEPŁA 
OCHSNER MOŻNA OGRZAĆ 
RÓWNIEŻ PRZYDOMOWY BASEN!

POMPY CIEPŁA OCHSNER

DLA CIEBIE 
I NATURY

DOTACJE
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OCHSNER  
SMART HOMEBEZPIECZNY DOM

2,5

Dzięki funkcji SmartGrid będzie można w przyszłości korzystać 
z tańszych taryf na energię elektryczną do eksploatacji pompy 
ciepła. Taryfy te wynikają z nadwyżki energii elektrycznej, która 
jest związana z produkcją ze źródeł odnawialnych. Pompy 
ciepła z funkcją SmartGrid włączają się, gdy nadmiar energii 
elektrycznej jest dostępny w korzystnej cenie i magazynują tę 
energię w postaci ciepłej wody. Ponadto pompy ciepła z funkcją 
SmartGrid mogą zużywać energię elektryczną z domowego 
systemu fotowoltaicznego.

DZIĘKI POMPOM CIEPŁA OCHSNER, NASI 
KLIENCI OD 1978 ROKU ZMNIEJSZYLI EMISJĘ 
CO2 O PRAWIE 2,5 MLN!

Pompy ciepła OCHSNER można w każdej chwili 
zintegrować z inteligentnymi systemami domowymi za 
pomocą systemu zarządzania budynkiem. Poza tym, na 
zamówienie, istnieje możliwość sterowania pompą ciepła 
za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu z domu lub 
całego świata!

Pompy ciepła OCHSNER są zasilane 
bezpiecznymi, niewybuchającymi czynnikami 
roboczymi. Zmiana jest zatem nie tylko dobra dla 
środowiska, ale także zapewnia bezpieczeństwo 
dla domu.

OCHSNER JEST GOTOWY NA SMARTGRID

DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA 

OCHSNER I WWF

MLN TON
ZMNIEJSZENIE 
EMISJI CO2

Pompy ciepła wykorzystują energię słoneczną zgromadzoną 
w powietrzu, wodzie lub ziemi, a tym samym mają cenny wkład 
w ochronę naszego środowiska. Każdy, kto decyduje się na zakup 
pompy ciepła, daje dobry przykład i aktywnie przyczynia się do 
ochrony klimatu.

W ramach WWF CLIMATE GROUP, OCHSNER 
wraz z wieloma innymi przedsiębiorstwami 
działa na rzecz skutecznej ochrony klimatu. 
Wspólnie staramy się zaszczepić przyjazne 
dla klimatu myślenie i praktyki w gospodarce, 
życiu społecznym i polityce.
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GEOTERMIA 
Z BEZPOŚREDNIM PAROWANIEM DX

Powietrze dostępne jest wszędzie i bez 
ograniczeń. Dzięki udoskonalaniu poziomych 
urządzeń split również powietrze jest 
opłacalnym źródłem energii dla firmy 
OCHSNER.

System ten nadaje się zarówno do nowych 
budynków, jak i do modernizacji instalacji 
grzewczych w już istniejących budynkach. 
Późniejsze ingerencje są tam zwykle 
niepożądane lub kosztowne.

Innowacje techniczne firmy OCHSNER 
sprawiają, że powietrze może być efektywnie 
wykorzystywane jako źródło ciepła nawet 
przy niskiej temperaturze zewnętrznej. 
Wysoka niezawodność i niski poziom hałasu 
to szczególne cechy naszych produktów.
Powietrze idealnie nadaje się jako źródło 
ciepła również do stosowania w systemach 
biwalentnych.

Grunt jest darmowym i wydajnym magazynem 
ciepła i dlatego stanowi idealne źródło ciepła. 

Kolektor płaski wykorzystuje głównie 
zmagazynowaną energię słoneczną – stale 
i zupełnie niezależnie od dnia i nocy. Po 
odpowiednim zaprojektowaniu, wystarczająca 
ilość energii źródłowej jest dostępna nawet 
w środku zimy.

Dzięki systemom bezpośredniego parowania 
można uzyskać najniższe koszty eksploatacji 
ze wszystkich znanych obecnie systemów 
kolektorów ziemnych. Wykorzystują one nawet 
4/5 darmowej energii ze środowiska!

Bezchlorowy i neutralny dla warstwy ozonowej 
czynnik roboczy obiegu pompy ciepła pobiera 
energię geotermalną bezpośrednio poprzez 
dwuścienne bezszwowe rury kolektora płaskiego 
(miedź, płaszcz ochronny z PE). Odbywa się to 
poprzez bezpośrednie odparowanie czynnika 
chłodniczego w kolektorze płaskim.

POWIETRZE

ZASADA DZIAŁANIA

Współczynnik wydajności pompy ciepła określa ile energii 
użytecznej dostarcza jedna jednostka energii napędowej. 
Współczynnik wydajności 4 oznacza, że moc grzewcza 4 kW 
jest dostarczana przy poborze mocy elektrycznej 1 kW. 3 kW 
można uzyskać za darmo ze słońca, środowiska lub gruntu.

POMPA CIEPŁA MOŻE POMNAŻAĆ ENERGIĘ JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła zamienia ciepło o niskiej 
temperaturze w ciepło o wysokiej 
temperaturze – nawet w zimie 
w temperaturze znacznie poniżej 0°C.

Odbywa się to w zamkniętym obiegu 
poprzez stałą zmianę stanu skupienia 
środka roboczego.

Pompa ciepła wykorzystuje energię 
słoneczną zgromadzoną w przyrodzie 
w źródłach ciepła – gruncie, wodzie lub 
powietrzu – i oddaje ją wraz z energią 
napędową w formie ciepła użytecznego 
do obiegu grzewczego lub ciepłej wody.
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GEOTERMIA SOLANKOWA

Jeżeli wody gruntowe występują na 
stosunkowo łatwo dostępnej głębokości 
i w odpowiedniej ilości, a także 
o odpowiedniej temperaturze, można uzyskać 
najwyższe roczne współczynniki sprawności. 
Stała temperatura 8–12°C gwarantuje 
optymalny tryb grzania.

Potrzebne są do tego celu dwie studnie: 
jedna zrzutowa i jedna zasilająca. Studnia 
zrzutowa powinna znajdować się co najmniej 
15 metrów od studni zasilającej w kierunku 
przepływu wody gruntowej.

Wymagana ilość wody gruntowej wynosi 
około 250 litrów na godzinę na 1 kW mocy 
grzewczej. Wydajność musi być wykazana 
na podstawie ciągłego testu pompowania. 
Określone limity dolne i górne dla składników 
wody nie mogą być przekroczone, w związku 
z czym należy przeprowadzić analizę wody. 
Wymagane jest zezwolenie wodnoprawne.

W tym systemie ciepło geotermalne 
jest absorbowane przez obieg solanki 
i doprowadzane do pompy ciepła.

Solankowe kolektory ziemne można 
zainstalować na trzy sposoby:
•  Jeśli w ogrodzie jest wystarczająco dużo 

miejsca, kolektory płaskie są najtańszym 
rozwiązaniem. Powierzchnia ułożenia zależy 
od konstrukcji i termoizolacji domu lub 
właściwości gleby.

•  Alternatywnie dostępne są spiralne 
kolektory kinetowe, które zajmują nieco 
mniej miejsca.

•  Można również zastosować sondy ziemne 
wprowadzane do ziemi przez odwierty 
głębinowe. Zazwyczaj mają one głębokość 
po 100 metrów i idealnie nadają się 
w przypadku braku miejsca. Wymagane jest 
zezwolenie wodnoprawne.

WODA

POMPA CIEPŁA POMNAŻA 
ENERGIĘ. CO NAJMNIEJ 

3/4 POTRZEBNEJ ENERGII 
POCHODZI Z PRZYRODY 

ZA DARMO.

Powietrze, 
woda, 
grunt

Ogrzewanie 
podłogowe/ścienne, 

grzejniki, basen

PAROWANIE SKRAPLANIE

SPRĘŻANIE

ODPRĘŻANIE

ŹRÓDŁO CIEPŁA ROZPROWADZANIE CIEPŁA
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Gdy pojawia się hasło „pompa ciepła”, wiele osób 
myśli najpierw o pompach ciepła typu powietrze-
woda. I nie bez powodu: systemy te są szeroko 
rozpowszechnione, nadają się zarówno do nowych 
budynków, jak i do modernizacji energetycznej 
istniejących budynków i można je łatwo, niedrogo 
montować.

OCHSNER AIR

POMPY 
CIEPŁA TYPU 
POWIETRZE-
WODA



POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA 

OGRZEWANIE POWIETRZEM 
ATMOSFERYCZNYM

POWIETRZE JEST DOSTĘPNE 
WSZĘDZIE, ZAWSZE I BEZ 
OGRANICZEŃ.
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PODSTAWOWĄ ZASADĘ DZIAŁANIA POMP CIEPŁA TYPU 
POWIETRZE-WODA MOŻNA SZYBKO I ŁATWO WYJAŚNIĆ:
Wentylator zasysa powietrze z zewnątrz, a pobrana z niego energia odparowuje czynnik 
chłodniczy w pompie ciepła za pośrednictwem wymiennika ciepła. W obiegu pompy 
ciepła czynnik chłodniczy jest doprowadzany do wyższego poziomu temperatury przez 
sprężanie, dzięki czemu powstaje dostępna energia do ogrzewania budynku i wody 
użytkowej. Powietrze jest dostępne wszędzie, zawsze i bez ograniczeń. Dzięki pompom 
OCHSNER powietrze jako źródło ciepła może być efektywnie wykorzystywane nawet 
w niskich temperaturach zewnętrznych poniżej zera.

ŁATWY MONTAŻ

Istotną zaletą pomp ciepła typu powietrze-
woda jest ich łatwy i ekonomiczny montaż. 
Systemy te są szczególnie elastyczne i łatwe 
pod względem montażu i miejsca ustawienia.

W zależności od wymaganej mocy cieplnej, 
jednostki wewnętrzne są zwykle niewiele 
większe od lodówki i dlatego można 
je bez problemu umieścić w piwnicy, 
pomieszczeniu technicznym, hobbistycznym 
lub gospodarczym. Jednostki zewnętrzne 
mogą być instalowane w ogrodzie, ale także, 
na przykład, na garażu lub na płaskim dachu.

BRAK KONIECZNOŚCI KOPANIA W ZIEMI

Pompy ciepła typu powietrze-woda są 
bardzo popularne zarówno w przypadku 
nowego budownictwa, jak i w istniejących 
obiektach. W ramach modernizacji 
późniejsze ingerencje ziemne są zwykle 
niepożądane lub kosztowne. Nawet jeśli 
ziemi i wód gruntowych nie da się racjonalnie 
wykorzystać, pompy ciepła typu powietrze-
woda są rozwiązaniem interesującym pod 
względem ekonomicznym.

WYJĄTKOWO CICHA PRACA

Nie ma potrzeby martwić się o ochronę 
przed hałasem: pompy ciepła OCHSNER od 
lat osiągają szczytowe wartości cichej pracy 
i są zwykle dopuszczane do stosowania 
nawet w regionach o bardzo rygorystycznych 
wymaganiach dotyczących ochrony przed 
hałasem.

3–80
KW

RÓŻNE SYSTEMY

Jako lider technologii, OCHSNER oferuje 
różne systemy, w których źródłem ciepła 
jest powietrze: urządzenia split z technologią 
stałej prędkości ze sprężarką stałoobrotową 
lub inwerterową, oraz urządzenia 
kompaktowe.

Zaprojektowane z zastosowaniem 
najnowszych technologii pompy ciepła 
typu powietrze-woda firmy OCHSNER są 
urządzeniami w wersji split. Oznacza to, że 
jednostka wentylatorowa i właściwa pompa 
ciepła są od siebie oddzielone i połączone 
odpowiednim przewodem łączącym. 
Wentylator znajduje się na zewnątrz, 
właściwa pompa ciepła w budynku.
Ważne: przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej w przypadku wszystkich modeli 
odbywa się zawsze bez strat, we wnętrzu 
domu.

W seriach OCHSNER AIR FALCON i AIR 
BASIC montowane są wentylatory pionowe, 
a urządzenia serii OCHSNER AIR, OCHSNER 
AIR HAWK oraz OCHSNER AIR EAGLE 
korzystają z tak zwanych parowników 
stołowych, w których wentylator jest ułożony 
poziomo.

AIR

Powietrze jest najpopularniejszym źródłem ciepła dla pomp ciepła. 
Powodów jest wiele.
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POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA – OCHSNER AIR

EFEKTYWNOŚĆ 
NIE MUSI BYĆ 
SŁYSZALNA
Poziome urządzenia split serii OCHSNER AIR są idealnym 
rozwiązaniem w przypadku najwyższych wymagań pod względem 
efektywności energetycznej, hałasu i niezawodności. Osiągają 
temperatury zasilania 65°C i pracują niezwykle wydajnie także w 
połączeniu z grzejnikami. Tysiące pozytywnych opinii klientów na 
naszej stronie internetowej dowodzą, że znakomicie sprawdzają 
się zarówno w modernizacjach, instalacjach biwalentnych, jak i 
nowych budynkach.

OPTYMALNA KONSTRUKCJA DLA NAJCICHSZEJ PRACY

W urządzeniach split serii OCHSNER AIR 
wymiennik ciepła typu powietrze-woda jest 
zamontowany w układzie poziomym (poziome 
parowniki split ). Zwiększona efektywność 
energetyczna wynika z optymalnej konstrukcji 
parownika, wyróżniającej się dużymi 
powierzchniami wymiennika ciepła i wentylatorami 
wolnoobrotowymi.

Wysokowydajne poziome parowniki split pobierają 
potrzebne ciepło z powietrza atmosferycznego, 
a dzięki zoptymalizowanemu, automatycznemu 
odszranianiu parownik jest w razie potrzeby 
utrzymywany w stanie nieoblodzonym przy 
niewielkim zużyciu energii.

Parowniki poziome split OCHSNER mają obudowę 
w ekskluzywnej wersji. OCHSNER jako jedyny 
producent udziela tutaj dziesięcioletniej gwarancji 
na ochronę przed korozją.

Odpowiednie rozmiary i optymalna konstrukcja 
urządzenia zapewniają absorbowanie maksymalnej 
ilości ciepła z powietrza, nawet w niskiej 
temperaturze. Żadne inne urządzenie na rynku 
nie oferuje tak dużych powierzchni wymienników 
ciepła!

Specjalne wentylatory wolnoobrotowe umożliwiają 
pracę z cichym szumem i maksymalną 
efektywnością energetyczną. Ponadto całkowicie 
modulowany tryb pracy wentylatora umożliwia 
płynną regulację mocy parownika do pracy pompy 
ciepła.

OCHSNER AIR – NIEDOŚCIGNIONA NA RYNKU, 
ABSOLUTNIE NAJWYŻSZA KLASA 
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OGRANICZENIE HAŁASU DZIĘKI SYSTEMOWI 
ZARZĄDZANIA CICHOŚCIĄ PRACY

SILENT MODE (seryjnie)
W trybie Silent Mode prędkość obrotowa 
wentylatora jest obniżana w zależności 
od temperatury zewnętrznej powietrza 
zgodnie ze stałą funkcją proporcjonalną. 
Gwarantuje to, na przykład w lecie, przy 
ogrzewaniu wody użytkowej lub basenu, 
dalszą redukcję hałasu, który jest i tak 
bardzo niski w normalnym trybie pracy. 
Tryb Silent Mode można ustawić na 
cztery dowolnie wybierane przedziały 
czasowe.

PAKIET SUPER SILENT
Pakiet Super Silent jest dostępny 
jako opcja do wszystkich typów 
serii OCHSNER AIR i jest zalecany 
w przypadku szczególnej wrażliwości. 
Optymalizacje konstrukcyjne pochodzące 
z przemysłu lotniczego zapewniają 
dodatkową redukcję hałasu o 3 dB (A).

4,4*
POTWIERDZONE SZCZYTOWE WARTOŚCI

Pompa ciepła OCHSNER AIR razem 
z parownikiem split OCHSNER osiąga 

współczynnik wydajności 4,4* i posiada 
znak jakości EHPA (patrz www.wpz.ch).

*Wartość szczytowa – mierzona dla modelu OCHSNER AIR 18 w temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody 35°C zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą badań EN14511 dla pomp ciepła
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INNE KORZYŚCI KONSTRUKCJI POZIOMEJ

Kolejną zaletą poziomej konstrukcji parownika 
jest to, że powietrze wylotowe jest 
wydmuchiwane w górę, a więc nie powstają 
zimne i nieprzyjemne strumienie powietrza 
przepływające do sąsiadów lub do własnego 
ogrodu, a odgłosy przepływu są ledwo 
słyszalne.

Jednostka zewnętrzna jest połączona 
z pompą ciepła znajdującą się w budynku 
za pośrednictwem przewodu łączącego. 
Połączenie odbywa się po prostu za pomocą 
izolowanych rurek miedzianych i wiązki kabli 
zaprojektowanych i wyprodukowanych przez 
OCHSNER. Są one zwykle prowadzone 
w rurze osłonowej pod powierzchnią 
ziemi i mogą być również montowane 
bez przeszkód w późniejszym czasie 
(modernizacja ogrzewania).

W celu maksymalnego zwiększenia 
niezawodności wprowadzone zostały funkcje 
„termodynamiczne odszranianie”, „Anti-Bloc” 
i „odwrócony obieg”:
ta ostatnia szybko i skutecznie zapobiega 
oblodzeniu między krawędzią wentylatora 
a dyszą kierującą ruchem powietrza 
z udostępnianiem energii odszraniania 
samemu wentylatorowi. Podczas dłuższego 
urlopu, gdy pompa ciepła pracuje w trybie 
ekonomicznym, funkcja „Anti-Bloc” zapewnia 
bezusterkowe włączanie wentylatora. Ze 
względu na sztuczną inteligencję, zawsze 
uwzględniany jest odpowiedni moment 

WSPÓŁCZYNNIK 
WYDAJNOŚCI

Na zamówienie pompy ciepła serii 
OCHSNER AIR są dostępne z funkcją 

chłodzenia.

FUNKCJA CHŁODZENIA

pobierania prądu, aby zapobiec zablokowaniu 
wentylatora.
„Odwrócony obieg” zapewnia efektywność 
i zmniejszenie kosztów energii, ponieważ 
po każdym odszranianiu wentylator zmienia 
kierunek obrotów, a tym samym wydmuchuje 
w dół zgromadzony kondensat z wymiennika 
ciepła, a dzięki temu cykle odszraniania 
można dodatkowo wydłużyć do maksimum.

TE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA SĄ 
DOSTĘPNE TYLKO W SERII OCHSNER AIR.



POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA – OCHSNER AIR EAGLE

ROZWIĄZANIE  
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE

OCHSNER AIR EAGLE jest to wysokiej klasy inwerterowa pompa ciepła 
zarówno dla wymagających nowych obiektów, jak i dla inwestycji 
modernizacyjnych.
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OCHSNER AIR EAGLE

Urządzenie łączy w sobie atuty unikalnego poziomego parownika split 
z serii OCHSNER AIR, takie jak: 
•  duże powierzchnie wymienników ciepła, duży rozstaw lameli i ciche 

modulujące wentylatory 
•  automatyczne odszranianie, funkcja Anti-Bloc, funkcja nawrotu po 

odszranianiu
•  ekskluzywne wykonanie obudowy ze stali szlachetnej malowanej 

proszkowo z dziesięcioletnią gwarancją na ochronę antykorozyjną 
z zaletami technologii inwerterowej. 
Inteligentny system sterowania tą technologią został samodzielnie 
zaprojektowany przez firmę OCHSNER.

TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Wysokowydajne, najlepsze europejskie sprężarki używane przez 
OCHSNER płynnie dostosowują swoją pracę do faktycznego 
zapotrzebowania na ciepło. Prowadzi to do uzyskania szczególnie 
wysokiej efektywności i wysokiego rocznego współczynnika 
sprawności, oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych włączeń i wyłączeń. 
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DOBRE SAMOPOCZUCIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI KOMPONENTOM

Najwyższej klasy sprężarki z regulowaną prędkością obrotową 
zapewniają dostosowanie do wymaganego ciepła w pomieszczeniu. 
Połączenie z niezwykle cicho pracującą jednostką wewnętrzną 
pompy ciepła i wszystkimi elementami systemu ogrzewania 
jest niezwykle łatwe dzięki opracowanej i produkowanej przez 
OCHSNER wiązce kabli i dwóm konfekcjonowanym miedzianym 
rurkom chłodniczym o wysokim stopniu czystości. Aby zapobiec 
niepożądanym stratom ciepła podczas przesyłu ciepła, OCHSNER 
montuje na nich izolację o grubości dwukrotnie większej niż 
w przypadku standardowych miedzianych rur chłodniczych.

ROZWIĄZANIE DLA NIEWIELKICH POMIESZCZEŃ

OCHSNER AIR EAGLE jest idealnym rozwiązaniem dla ciasnych 
pomieszczeń montażowych w domach. W połączeniu z jednostką 
wewnętrzną T200 wszystkie komponenty hydrauliczne, zbiornik 
buforowy i emaliowany zbiornik ciepłej wody, jak również system 
regulacji są już zintegrowane, a całość zajmuje powierzchnię pół 
metra kwadratowego.

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA DLA 
NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI – 

W TRYBIE GRZANIA I CHŁODZENIA
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niższym niż wynoszący 700 limit, który 
będzie obowiązywać od 2030 r. na mocy 
rozporządzenia UE w sprawie F-gazów. 
Czynnik roboczy i jego niewielka ilość obniżają 
ekwiwalent CO2, czyli potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego, do 11%. W kwestiach 
środowiska i efektywności OCHSNER dąży 
do pozycji lidera.

PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIE DLA DOMÓW 
NISKOENERGETYCZNYCH

Model OCHSNER AIR HAWK 208 
przewidziany jest dla obciążenia grzewczego 
od 4 do 8 kW. Jego wysoka efektywność 
energetyczna sprawia, że idealnie nadaje się 
do nowoczesnych jednorodzinnych domów 
niskoenergetycznych wymagających tego 
zakresu mocy.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PODZESPOŁY 
GWARANTUJĄCE MAKSYMALNĄ ŻYWOTNOŚĆ

OCHSNER AIR HAWK 208 pracuje z pełną 
modulacją i stale adaptuje swoją moc do 
bieżącego zapotrzebowania na ciepło. W 
rezultacie pompa ciepła pracuje prawie 
nieprzerwanie w sezonie zimowym, cykle 
przełączania i cykle pracy są ograniczone do 

ŚWIATOWY REKORD CICHEJ PRACY

Wysokowydajna pompa ciepła typu 
powietrze-woda OCHSNER AIR HAWK 208 
jest najcichszym urządzeniem tego typu, 
jakie kiedykolwiek poddawano badaniom 
w centrum testowania pomp ciepła w 
szwajcarskim Buchs. Nawet w normalnym 
trybie pracy nie przekracza bardzo niskiego 
poziomu emisji hałasu 45 dB(A), który 
odpowiada typowej akustyce spokojnego 
mieszkania. OCHSNER AIR HAWK 208 jest 
zatem znakomitym rozwiązaniem w nowych 
budynkach na gęsto zabudowanych terenach 
mieszkalnych. Ze względu na rewelacyjnie 
niski poziom emisji hałasu nadaje się do 
użytku także w miejscach, w których 
dotychczas pompy ciepła powietrze-woda 
nie były stosowane. Użytkownicy korzystają 
z pełnej mocy grzewczej i komfortu ciepłej 
wody, niezależnie od pogody, w dzień i 
w nocy. 

ZAAWANSOWANA OCHRONA KLIMATU 

Z myślą o przyszłości stosujemy nowatorski, 
niepalny i nietrujący czynnik roboczy 
A1 R513a. OCHSNER AIR HAWK 208 
odznacza się wskaźnikiem GWP (Global 
Warming Potential) 631, czyli znacznie 

minimum. W tym celu stosuje się szczególnie 
wysokiej jakości sprężarkę zaprojektowaną 
z myślą o długim czasie pracy. Zwiększa to do 
maksimum żywotność pompy ciepła. Zbiornik 
buforowy instalacji grzewczej do pomp ciepła 
nie jest zatem wymagany. 

WYSOKIEJ KLASY STEROWNIK OTS 

OCHSNER AIR HAWK 208 jest pierwszym 
modelem wykorzystującym najnowszy 
wysokiej klasy sterownik OCHSNER TRONIC 
SMART (OTS). Więcej informacji o komforcie 
obsługi i rozbudowanych możliwościach, 
jak sterowanie z poziomu aplikacji, zdalna 
konserwacja, aktualizacje online i integracja 
ze smart home znajduje się na stronie 38.

NAJŁATWIEJSZY MONTAŻ POPRZEZ 
PLUG & PLAY

Standardy szybkiego i ekonomicznego 
podłączenia wyznaczają złącza z połączeniem 
wtykowym Plug & Play. OCHSNER AIR 
HAWK 208 inauguruje nową generację pomp 
ciepła powietrze-woda.

OCHSNER AIR HAWK – EFEKTYWNOŚĆ, 
KTÓREJ „NIE SŁYCHAĆ”.

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA – OCHSNER AIR HAWK

BEZKONKURENCYJNE —  
JAK NISKIE WARTOŚCI EMISJI 
HAŁASU NASZYCH URZĄDZEŃ!
Nowa pompa ciepła OCHSNER AIR HAWK 208 szczyci się najniższym 
poziomem emisji hałasu, jaki kiedykolwiek zmierzono w centrum 
testowania pomp ciepła w Buchs. To sprawia, że w przyszłości będzie 
idealnym rozwiązaniem dla energooszczędnych domów jednorodzinnych 
w gęsto zaludnionych miejskich obszarach mieszkaniowych.
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OCHSNER AIR HAWK 208 JEST 
NAJCICHSZĄ POMPĄ CIEPŁA 
POWIETRZE-WODA

NAJWIĘKSZE ZALETY 
W SKRÓCIE:

•  NAJCICHSZA ZE WSZYSTKICH 
BADANYCH POMP CIEPŁA 
POWIETRZE-WODA

•  NAJEFEKTYWNIEJSZA POMPA 
CIEPŁA POWIETRZE–WODA 
z czynnikiem roboczym A1 i wartością 
GWP poniżej 700

•  MOCNO ZREDUKOWANA ILOŚĆ 
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

•  NAJNOWSZY SYSTEM 
REGULACJI OTS z wyświetlaczem 
dotykowym, aplikacją na smartfon i 
aktualizacjami przez Internet

•  WYSOKIEJ JAKOŚCI 
PODZESPOŁY zapewniające długą, 
bezusterkową pracę
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Zdobywca nagrody innowacyjności „Energie 
Genie” (geniusz energetyki), przyznawanej 

przez Federalne Ministerstwo Zrównoważonej 
Gospodarki i Turystyki.
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POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA – OCHSNER AIR FALCON

NAJLEPSZY STOSUNEK 
CENY DO JAKOŚCI DLA 
MŁODEJ RODZINY
Nowa pompa ciepła typu powietrze-woda AIR FALCON umożliwia korzystanie 
z technologii OCHSNER w atrakcyjnej cenie. To ekonomiczne rozwiązanie dla 
domów jednorodzinnych z ogrzewaniem płaszczyznowym lub grzejnikowym 
oraz biwalentnych systemów grzewczych.

TEMPERATURY ZASILANIA DO 60°C

OCHSNER AIR FALCON zapewnia 
temperaturę zasilania do 60°C w trybie pracy 
jako sama pompa ciepła, w związku z czym 
nadaje się nie tylko do zasilania ogrzewania 
powierzchniowego.

INNOWACYJNA REGULACJA

Wyposażona w najnowszą technologię 
regulacji OCHSNER SMART TRONIC pompa 
ciepła AIR FALCON zapewnia obsługę na 
najwyższym poziomie. OTS umożliwia, oprócz 
sterowania z poziomu aplikacji na smartfona, 
także zdalną konserwację w przypadku 
podłączenia do Internetu.

Podobnie jak wszystkie pompy ciepła 
do ogrzewania budynków AIR FALCON 
jest SmartGrid ready i przygotowany do 
korzystania z prądu wytwarzanego z własnej 
instalacji fotowoltaicznej oraz elastycznych 
taryf sieciowych dostawcy energii. 

MODULUJĄCA SPRĘŻARKA, INNOWACYJNY 
CZYNNIK ROBOCZY

Jednostka zewnętrzna zawiera sprężarkę, 
której moc jest na bieżąco dostosowywana 
do zapotrzebowania na ciepło. Wskaźnik GWP 
(Global Warming Potential) stosowanego 
czynnika roboczego R32 jest znacznie 
niższy od limitu, który będzie obowiązywać 
od 2030 r. na mocy rozporządzenia UE 
w sprawie F-gazów.

CICHA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA O 
NIEWIELKICH WYMIARACH

Niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej, 
której powierzchnia montażu wynosi 
0,27 m2, umożliwiają jej elastyczne 
ustawienie w pomieszczeniu gospodarczym, 
innych dodatkowych pomieszczeniach 
gospodarczych lub w piwnicy.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE W JEDNYM 
URZĄDZENIU

Nowa pompa ciepła AIR FALCON nadaje się 
nie tylko do ogrzewania w zimnej porze roku, 
ale także do chłodzenia w lecie. Odprowadza 
wtedy ciepło z budynku, aktywnie chłodząc 
pomieszczenia. 

Rozkoszuj się przyjemnymi temperaturami 
w domu 365 dni w roku.
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PRZYSZŁOŚCIOWE I NIEZAWODNE Z IDEALNYM 
STOSUNKIEM CENY DO JAKOŚCI
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KOMPAKTOWA, NIEZAWODNA I 
BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
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KOMPAKTOWE POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA – OCHSNER AIR STATION OLWI

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE

OCHSNER AIR STATION OLWI jest 
przeznaczona tylko do montażu 
wewnętrznego i wykorzystywana głównie 
w nowych budynkach oraz do wymiany 
istniejących instalacji. Seria jest dostępna 
w zakresie od 5 do 20 kW i może bez 
problemu ogrzewać nawet większe 
budynki. Również w tej wersji źródłem 
ciepła jest powietrze atmosferyczne, które 
można wykorzystać w dwojaki sposób. 
W przypadku montażu podziemnego 
w piwnicy potrzebne są dwa przepusty 

ścienne, którymi mogą być zwykle istniejące 
studzienki okien piwnicznych. Nad ziemią 
na płycie posadzkowej wykonywane są 
przepusty ścienne za pomocą estetycznej 
kratki chroniącej przed czynnikami 
atmosferycznymi. W obu wersjach 
preferowane jest odprowadzenie powietrza 
za róg budynku. Kierowanie ruchem 
powietrza jest zapewnione za pomocą bardzo 
elastycznych, termoizolacyjnych specjalnych 
wężów powietrznych. Opisany zestaw 
do kierowania ruchem powietrza należy 

w standardzie do zakresu dostawy serii 
AIR STATION OLWI.
Udostępniane ciepło jest rozprowadzane 
według potrzeb za pomocą seryjnie 
montowanego układu przełączania między 
ogrzewaniem a ciepłą wodą i transportowane 
do zbiornika za pomocą zintegrowanej 
wysokowydajnej pompy obiegowej. Do tego 
celu zalecany jest zbiornik „Ökomaster– 
Unifresh”, który udostępnia stale odpowiednią 
ilość świeżo przygotowanej ciepłej wody 
użytkowej.

Jeśli nie można zainstalować pompy ciepła typu powietrze-woda w ogrodzie, klienci chętnie decydują 
się na nasze sprawdzone rozwiązanie - pompę ciepła serii OLWI.
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Grunt jest darmowym i wydajnym magazynem ciepła i dlatego stanowi idealne 
źródło ciepła. Kolektory płaskie lub sondy ziemne wykorzystują energię słoneczną 
zgromadzoną w ziemi i ciepło z wnętrza ziemi.

OCHSNER TERRA I OCHSNER TERRA DX

GEOTERMALNE 
POMPY CIEPŁA



25

W zależności od nośnika ciepła w kolektorze 
ziemnym rozróżnia się systemy parowania 
bezpośredniego i systemy solankowe.

GEOTERMALNY SYSTEM Z 
BEZPOŚREDNIM PAROWANIEM 
OCHSNER TERRA DX standardowo 
wykorzystuje kolektory płaskie. W przypadku 
układu bezpośredniego parowania nie jest 
wymagany obwód solanki, składający się 
z pompy obiegowej, wymiennika ciepła i 
zbiornika wyrównawczego.

Wszystkie elementy chłodnicze są zawsze 
lutowane. Zapewnia to jeszcze większą 
niezawodność dzięki mniejszej liczbie 
komponentów i lepszej sprawności systemu, 
a tym samym niższym kosztom eksploatacji.

OCHSNER był pionierem we wprowadzaniu 
tej technologii 30 lat temu. Tysiące 
wykonanych instalacji, które od kilkudziesięciu 
lat działają bez problemów, są dowodem 
naszych kompetencji i doświadczenia.

W 1992 roku OCHSNER otrzymał austriacką 
państwową nagrodę innowacyjności za 
technologię pomp ciepła w technologii 
bezpośredniego parowania.

Uruchomienie, serwisowanie i konserwacja 
wyłącznie przez certyfikowany serwis 
fabryczny OCHSNER gwarantuje najwyższy 
możliwy obecnie poziom efektywności 
energetycznej i niezawodności.

W SYSTEMIE SOLANKOWYM 
OCHSNER TERRA mieszanka wody ze 
środkiem przeciwko zamarzaniu cyrkuluje 
w kolektorach jako nośnik ciepła, pobierając 
ciepło i transportując je do pompy ciepła.

OCHSNER stosuje do tego celu wyłącznie 
energooszczędne pompy o wysokiej 
sprawności. Wydajne parowniki zapewniają 
niemal bezstratne przejście na środek 
roboczy. Standardowe wymienniki ciepła 
z płyt ze stali szlachetnej gwarantują dużą 
trwałość i żywotność.

5–310
KW

NA ZAMÓWIENIE Z 
FUNKCJĄ CHŁODZENIA
Na zamówienie seria OCHSNER TERRA 
jest dostępna z funkcją chłodzenia. 
Można wybrać chłodzenie aktywne 
i pasywne.
OCHSNER oferuje również możliwość 
połączenia obu tych wariantów 
chłodzenia.
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OCHSNER AQUA

POMPY CIEPŁA TYPU 
WODA-WODA
Wśród pomp ciepła szczególną pozycję zajmują pompy ciepła z wodą 
gruntową jako źródłem ciepła. Urządzenia te pobierają energię cieplną 
nie z ziemi i nie z powietrza atmosferycznego, lecz bezpośrednio 
z wody gruntowej.
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7–395
KW

POMPY ZATAPIALNE Z REGULACJĄ 
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ W CELU 
REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII

PŁASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI 
CIEPŁA NA POWIĘKSZONE LIMITY 
ROBOCZE ŁĄCZNIE Z ZAWORAMI 
SERWISOWYMI Z KRÓĆCAMI DO 
PŁUKANIA

WYSOKOWYDAJNE POMPY 
OBIEGOWE

CZUJNIK STRUMIENIA PRZEPŁYWU 
Z POMIAREM STAŁYM

UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU 
Z KONTROLĄ FAZ I KIERUNKU 
WIROWANIA, SERYJNE

Z TYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA POMPY CIEPŁA 
UZYSKUJĄ NAJWYŻSZE WSPÓŁCZYNNIKI 
WYDAJNOŚCI. WODA GRUNTOWA MA 
BOWIEM PRZEZ CAŁY ROK MNIEJ WIĘCEJ 
TAKĄ SAMĄ TEMPERATURĘ OD 8 DO 12°C.

Ponieważ woda gruntowa ma stałą 
temperaturę źródła, poziom temperatury do 
celów grzewczych musi być podniesiony 
w stosunkowo niewielkim stopniu 
w porównaniu z innymi źródłami ciepła. 
Wykorzystanie wody gruntowej jako 

JESZCZE WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

OCHSNER oferuje specjalną serię bazującą 
na PŁASZCZOWO-RUROWYCH 
WYMIENNIKACH CIEPŁA, która 
odznacza się zwiększoną odpornością na 
wodę jako nośnika ciepła.

OZNACZA TO DZIĘKI:
• specjalnym odpornym materiałom
•  większej odporności na korozję dzięki 

grubszym ściankom
•  dużej odporności na zanieczyszczenia 

zawiesinami z wody gruntowej
•  możliwości zgodnego z normami płukania 

wymiennika ciepła lub urządzenia 
źródłowego

JESZCZE WIĘKSZĄ EFEKTYWNOŚĆ I 
NIEZAWODNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA.

źródła ciepła dla pompy ciepła musi zostać 
zatwierdzone przez odpowiedni urząd wodny.
Przy składaniu wniosku do takiego urzędu, 
pomocy może udzielić wykonawca studni, 
firma odpowiedzialna za wiercenie lub partner 
systemowy OCHSNER.
Istnieje kilka warunków korzystania z wód 
gruntowych jako źródła ciepła:
• wystarczająca ilość wody
• jakość wody (analiza)
• zezwolenie wodnoprawne
• studnia zasilająca i zrzutowa
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VULCANO

SPACE

AMARON

MYTHOS

HAVANNA

MUSKAT

Podane indywidualizacje są wyposażeniem specjalnym dostępnym za dodatkową opłatą. 
Szczegółowe informacje są dostępne u partnerów systemowych OCHSNER. Odstępstwa od 
oryginalnego wzornictwa powierzchni/oryginalnych kolorów są związane z procesem wydruku.

WZORNICTWO POWIERZCHNI

Dzięki integracji naturalnych i ciepłych materiałów udało się 
przekształcić produkt przemysłowy w mebel. Można więc 
skonfigurować pompę ciepła według własnego gustu z ozdobnym 
elementem o wyglądzie skóry, drewna lub marmuru. Powierzchnie 
typu jedwabisty mat i satyna nadają pompie ciepła przyjemny 
charakter w dotyku.
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NATURA MA NIESKOŃCZENIE WIELE KOLORÓW 

INDYWIDUALNA, JAK 
KAŻDY DOM
Pompa ciepła może być tak różnorodna jak dom. Dzięki swojej konstrukcji 
nowa generacja pomp ciepła OCHSNER nie tylko zapewnia redukcję 
hałasu, zajmowanego miejsca i kosztów montażu – oferuje również wiele 
możliwości pod względem indywidualności i kolorystyki.

WYBIERZ Z 1625 WARIANTÓW 
KOLORYSTYCZNYCH!

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE SĄ DOSTĘPNE W 1625 KOLORACH RAL

Wysokowydajne i bardzo ciche poziome parowniki split serii OCHSNER AIR są dostępne do wyboru 
w bardzo wielu wariantach kolorystycznych. Urządzenia są wykonywane z obudową w ekskluzywnym 
wykonaniu. Oprócz standardowych kolorów antracytowego i białego OCHSNER oferuje wiele innych 
kolorów, aby pompa ciepła pasowała do otoczenia.

RAL 3016
czerwień 
koralowa

RAL 1015
jasna kość 
słoniowa

RAL 9002
szarobiały

RAL 1021
rzepakowy

RAL 1018
żółty cyn-

kowy

RAL 3000
ognista 

czerwień

RAL 1036
złoty 

perłowy

RAL 9022
jasnoszary 
perłowy

RAL 8016
mahoń

RAL 5003
szafirowy

RAL 6002
zielony liść

RAL 6005
zielony 
mech

RAL 6010
zielona 
trawa

RAL 3005
czerwone 

wino

RAL 8028
ziemisty 

brąz

RAL 9011
grafitowy
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OCHSNER MULTI TOWER T200

KOMPAKTOWE 
ROZWIĄZANIE

Bardzo łatwy montaż.  
Idealne do niedużych pomieszczeń.  
Jeszcze większa niezawodność.

OCHSNER MULTI TOWER ALL IN ONE

Wyraziste linie i delikatnie zaokrąglone krawędzie 
charakteryzują wzornictwo OCHSNER Multi Tower 
stanowiące kompleksowe rozwiązanie do niedużych 
pomieszczeń w domu. Na powierzchni o wielkości 
zaledwie pół metra kwadratowego łączy ono w jednym 
urządzeniu jednostkę wewnętrzną pompy ciepła 
z regulacją i hydrauliką, a także zbiornik buforowy do 
ogrzewania i chłodzenia oraz emaliowany zbiornik ciepłej 
wody z anodą sygnałową.

Wszystkie elementy hydrauliczne, takie jak 
wysokowydajne pompy obiegowe do ładowania bufora 
i ogrzewania, trójdrożne zawory sterujące i zawory 
bezpieczeństwa są w standardzie zintegrowane 
w Multi Tower.

W razie potrzeby możliwa jest obsługa za pomocą 
pojemnościowego wyświetlacza dotykowego 
bezpośrednio na urządzeniu, co oznacza, że pompa 
ciepła może współpracować z siecią.

Urządzenie jest zoptymalizowane pod kątem łatwego 
i szybkiego montażu, który odbywa się za pomocą 
przejść z uszczelkami płaskimi. Do transportowania 
w trudno dostępne miejsca montażu można je podzielić 
na dwie części i przetransportować oddzielnie.

OCHSNER Multi Tower jest również dostępny 
z funkcją chłodzenia w połączeniu z ogrzewaniem 
płaszczyznowym.

ZBIORNIKI I POMPY 
CIEPŁA OCHSNER 

SĄ OPTYMALNIE DO 
SIEBIE DOPASOWANE. 

GWARANTUJE 
TO NAJWYŻSZĄ 
EFEKTYWNOŚĆ, 

NIEZAWODNOŚĆ, 
ŻYWOTNOŚĆ I NISKIE 

KOSZTY EKSPLOATACJI.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Multi Tower może pracować 
ze wszystkimi pompami ciepła 
serii OCHSNER AIR EAGLE 
i OCHSNER AIR BASIC.
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SERIA ZBIORNIKÓW ÖKO-MASTER®

WODA GRZEWCZA 
I CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA PRZEZ 
CAŁY CZAS
Optymalna instalacja grzewcza zawiera więcej niż dobrą 
pompę ciepła – mianowicie dostosowane rozwiązanie 
w zakresie zbiorników.

ZBIORNIK SEPARUJĄCY DO POMP CIEPŁA*

Zbiornik separujący (zbiornik buforowy, magazyn energii) 
służy do wchłaniania i gromadzenia ciepła, najlepiej 
bez strat, i w razie potrzeby oddawania go do systemu 
grzewczego. W celu zapewnienia optymalnego działania 
systemu pompy ciepła OCHSNER zaleca stosowanie 
specjalnych zbiorników separujących do pomp ciepła. 
Są one idealnie dopasowane do pompy ciepła dzięki 
odpowiednio dużym rozmiarom przyłączy.

PODGRZEWACZ DO ŚWIEŻEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
UNIFRESH®

Podgrzewacz do świeżej ciepłej wody użytkowej Unifresh® 
łączy higienę z oszczędnością i może być stosowany jako 
sama wytwornica ciepłej wody lub jako zbiornik buforowy 
z funkcją podgrzewania wody.
•  Może być stosowany z pompą ciepła i/lub kotłem.
•  Wysoka wydajność – dzięki zwiniętej w spiralę rurze 

falistej ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni do 
ogrzewania wody

•  Brak powstawania legionelli dzięki ogrzewaniu świeżej 
wody na zasadzie ciągłego przepływu.

•  Zasada warstwowa OCHSNER – zapewnia optymalną 
strukturę warstwową i efektywność systemu grzewczego, 
gdy jest stosowany jako zbiornik buforowy

•  Szerokie możliwości podłączenia różnych wytwornic 
ciepła lub systemów grzewczych, termometrów, 
czujników, grzałek elektrycznych itp.

•  Wysokiej jakości izolacja z twardej pianki poliuretanowej
•  Możliwość połączenia z systemem energii słonecznej 

(wersja „Unifresh Solar”)
* Prawidłowo zaprojektowane zbiorniki separujące są już uwzględniane  
 w Niemczech poprzez dodatkowe dotacje (program zachęt rynkowych).

MODUŁY ŚWIEŻEJ WODY DO POMP CIEPŁA

Moduły świeżej wody do pomp ciepła mają funkcje takie 
jak Unifresh®, ponieważ również tutaj dzięki przygotowaniu 
świeżej ciepłej wody użytkowej można wyeliminować 
powstawanie legionelli w podgrzewaczu wody.

Moduły świeżej wody do pomp ciepła można podłączać do 
każdego zbiornika separującego pomp ciepła.

ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY DO POMP CIEPŁA

Jeśli woda użytkowa jest ogrzewana nie za pomocą 
pompy ciepła do ciepłej wody serii Europa, tylko za 
pomocą pompy ciepła systemu grzewczego, woda jest 
udostępniania w zewnętrznym zbiorniku ciepłej wody 
pompy ciepła. Manager klimatu mieszkalnego OCHSNER 
OTE zapewnia dostępność wystarczającej ilości ciepłej 
wody przez cały czas.

Zbiorniki buforowe i zbiorniki ciepłej wody do pomp ciepła 
będą mieć w przyszłości znacznie większe znaczenie jako 
zbiorniki buforowe energii, również ze względu na funkcję 
SmartGrid.

OCHSNER OFERUJE SZEROKI ASORTYMENT ZBIORNIKÓW, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEGO 
ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU.
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POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ EUROPA

NATURALNIE 
CIEPŁA WODA
Warto wykorzystać energię słoneczną o każdej porze dnia 
i nocy, niezależnie od pogody, za pomocą pompy ciepła do 
ciepłej wody! Również jako idealne uzupełnienie kotłów 
grzewczych, zamiast instalacji solarnych.

SZCZEGÓŁY I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA 
STRONIE WWW.OCHSNER.COM.

Europa 333 
Genius

Europa Mini 
IWP

OSZCZĘDNOŚĆ I DOSTĘP DO 
WIELU UNIWERSALNYCH 
URZĄDZEŃ SERII EUROPA!

Europa 250 DK(L)
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POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY SERII EUROPA MAJĄ 
NASTĘPUJĄCE KLUCZOWE ZALETY:

•  wysoka efektywność i trwałość
•  przyjazne dla środowiska ogrzewanie wody powietrzem/powietrzem 

wentylacyjnym
• europejski znak jakości EHPA
• bardzo cicha praca
•  szybki montaż, szybka instalacja: podłączyć – włączyć – i gotowe!
•  inteligentna technologia sterowania z najprostszą obsługą 

i wyświetlaczem dotykowym (w zależności od modelu)
•  ciepła woda do 65°C w trybie pracy pompy ciepła
•  Możliwość połączenia z instalacją fotowoltaiczną (zależnie od 

modelu)
•  idealne rozwiązanie do modernizacji jako uzupełnienie istniejących 

kotłów olejowych, gazowych lub biomasowych

Wyłącznie w firmie OCHSNER pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej są dostępne jako urządzenia 
split do zastosowania z zewnętrznymi zbiornikami o pojemności do 500 litrów (duże gospodarstwa 
domowe, lokale komercyjne) lub jako kompaktowe urządzenia ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej 
wody o pojemności 250 lub 300 litrów.

  Regulacja produkcji ciepłej wody 
z możliwością wyboru funkcji 
komfortu higieny

  Funkcja wentylacji ze 
zintegrowaną regulacją prędkości 
obrotowej

  Zegar czasu rzeczywistego 
(programy czasowe dla trybu 
ciepłej wody, higieny i wentylacji)

  Praca pompy ciepła z funkcją 
odszraniania do stosowania 
w temperaturach do -10°C

REGULATOR TIPTRONIC 
PLUS S Z WYŚWIETLACZEM 
DOTYKOWYM

EUROPA 333 GENIUS

Europa 333 Genius jest to pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej 
z 300-litrowym zbiornikiem, interfejsem Modbus i regulowanym dodatkowym 
elementem grzewczym. Ta kombinacja komponentów umożliwia optymalizację 
wykorzystania prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej dzięki podłączeniu systemu 
zarządzania budynkiem lub falownika. Dostępny nadmiar energii elektrycznej do 
2100 W mocy elektrycznej może być wykorzystany bezstopniowo przez pompę ciepła 
i regulowaną grzałkę elektryczną, z możliwością przechowywania energii w ciepłej 
wodzie. Pompa ciepła i grzałka są sterowane w zależności od dostępnej nadwyżki 
energii elektrycznej i pojemności zbiornika. Dzięki temu nawet bardzo małe ilości 
energii elektrycznej ze słońca można przekształcić w ciepło. Ta koncepcja łączenia 
pompy ciepła i regulowanego dodatkowego elementu grzejnego w jednym urządzeniu 
jest absolutnie wyjątkowa na rynku.

OPIS WPŁYWU NA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ:

Biorąc pod uwagę ilość ciepłej wody i ogrzewanie jej z 15°C do 65°C, Europa 333 
Genius może zgromadzić 17 kWh energii. 
Podczas pomiaru w ramach uzyskania znaku jakości dla pompy ciepła do ciepłej 
wody w centrum testowym pomp ciepła w Buchs (CH) zgodnie z EN16147 uzyskano 
niezwykle wysoki współczynnik wydajności 3,8.

WIĘCEJ NIŻ OGRZEWANIE WODY

Warto skorzystać z licznych dodatkowych zalet pompy ciepła do 
ogrzewania wody OCHSNER. Urządzenia wielofunkcyjne Europa 
mogą również suszyć, chłodzić i wentylować.

PONADTO MODUŁY SERII EUROPA MAJĄ NASTĘPUJĄCE 
FUNKCJE, KTÓRE SĄ UNIKALNE NA RYNKU:

Funkcja SmartGrid już teraz przygotowuje modele Europa 333 
Genius, Europa 300 L i Europa Mini IWP na Smart Metering. 

Dzięki temu w przyszłości będzie można korzystać z tańszych 
taryf energii elektrycznej, a już teraz można preferencyjnie 
wykorzystywać prąd z własnej instalacji fotowoltaicznej do 
ogrzewania wody.

Zdobywca nagrody innowacyjności „Energie 
Genie” (geniusz energetyki), przyznawanej 
przez Federalne Ministerstwo Zrównoważonej 
Gospodarki i Turystyki.



34

Firma OCHSNER zawsze była świadoma tej 
odpowiedzialności i nie uznaje żadnych kompromisów pod 
względem zapewniania jakości i odbiorów fabrycznych. 
Każda duża pompa ciepła opuszcza fabrykę dopiero 
po 100-procentowym sprawdzeniu – w pełni sprawna 
i gotowa do niezawodnego wykonywania swoich zadań 
przez wiele lat.

PROJEKTOWANIE

Podstawowe zasady projektowania instalacji hydraulicznych 
dla standardowych grzewczych pomp ciepła mają 
zastosowanie również dla pomp ciepła dużych mocy. 
Ze względu na wysoką liczbę różnych projektów 
o najwyższych wymaganiach w zakresie dostaw energii, 
nasi inżynierowie zdobyli z biegiem lat dodatkową wiedzę 
w zakresie projektowania dużych instalacji, aby móc 
doradzać i pomagać naszym klientom. Chętnie poznamy 
granice fizyczne dużych pomp ciepła wspólnie z naszymi 
klientami!

DUŻA MOC – DUŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

POMPY CIEPŁA DUŻEJ MOCY

TECHNIKA

Konstrukcja mechaniczna pompy ciepła dużej mocy musi 
wytrzymywać obciążenie drganiami. Dlatego OCHSNER od samego 
początku stawia na niskowibracyjne sprężarki śrubowe z ruchem 
obrotowym podczas sprężania czynnika chłodniczego. Dzięki temu 
obciążenie wszystkich elementów, w tym układów elektronicznych 
w szafie sterowniczej, jest zredukowane do minimum.
Jest to bardzo proste: żadna pompa ciepła nie może działać bez 
niezawodnego przekazywania ciepła po stronie źródła i po stronie 
ogrzewania. Dlatego OCHSNER również tutaj stawia na najwyższą 
jakość podzespołów, np. solidne płaszczowo-rurowe wymienniki 
ciepła zoptymalizowane pod kątem maksymalnej niezawodności i 
wydajności. Najlepsza technologia „Made in Austria”!

SERIA MULTI

Nawet ciasne pomieszczenia lub trudne sytuacje – na przykład 
podczas wnoszenia w trakcie modernizacji – nie stanowią przeszkody 
w zaopatrzeniu w energię za pomocą pomp ciepła dużych mocy. 
Nowa seria „Multi” wyróżnia się kompaktowymi wymiarami 
i modułową konstrukcją. Dokładnie dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb moduły, maksymalnie cztery, zapewniają przyjazne dla 
środowiska zaopatrzenie w energię cieplną do ogrzewania. Moduły 
można pojedynczo wstawiać i łączyć w miejscu montażu, gdzie 
następnie rozwijają swoją pełną moc i potencjał. Dzięki całkowicie 
niezależnemu funkcjonowaniu modułów zapewniony jest wysoki 
poziom redundancji. 

OCHSNER opracowuje, projektuje i produkuje pompy ciepła dużej mocy w odpowiedzi na najwyższe 
wymagania od wielu lat. Firmy przemysłowe, centra danych, obiekty mieszkalne i wielu innych wymagających 
klientów polegają na niezawodnym dostarczaniu ciepła i/lub chłodu za pomocą pomp ciepła dużej 
mocy OCHSNER. Przerwy w dostawach energii prowadzą nie tylko do zimnej wody pod prysznicem lub 
wychłodzonego mieszkania, ale również do przerw w produkcji, utraty danych lub innych poważnych awarii 
systemów, powodując niejednokrotnie ogromne szkody.
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KAŻDA POMPA 
CIEPŁA DUŻEJ 

MOCY OPUSZCZA 
FABRYKĘ PO 

100-PROCENTOWEJ 
KONTROLI DZIAŁANIA.

OCHSNER P2d

OCHSNER IWP

30–2500
KW

SERIA P2D — SPECJALNE TECHNOLOGIE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ

Ze względu na szeroki zakres temperatur źródeł ciepła (8°C – 
42°C) i wysokie temperatury zasilania po stronie skraplacza (do 
82°C) solidna konstrukcja i najwyższe bezpieczeństwo działania są 
warunkiem koniecznym tej serii. Specjalnie zaprojektowany wymiennik 
ciepła w połączeniu z wysokotemperaturową sprężarką spiralną i 
zaawansowanym elektronicznym układem regulacji czynnika roboczego 
sprawiają, że w zastosowaniach przemysłowych pompa ciepła osiąga 
najwyższą efektywność, a zatem maksymalną oszczędność energii w 
każdym punkcie roboczym.

Dużą rolę odgrywa sterownik OCHSNER MEGATRONIC, który nie tylko 
dba o optymalizację wewnętrznych procesów, ale także utrzymuje na 
najwyższym poziomie działanie urządzeń peryferyjnych, jak pompy 
obiegowe, zawory itp. Pozwala to osiągnąć jak najwyższą efektywność 
także pod względem sprawności całej instalacji.

Ze względu na niewielkie wymiary seria ta cieszy się dużym 
powodzeniem w projektach modernizacji obiektów przemysłowych.

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Zastosowanie tej serii jest praktycznie nieograniczone, chociażby 
w przemyśle spożywczym do wytwarzania gorącej wody, odzysku ciepła 
z instalacji chłodniczych lub zwiększania efektywności elektrociepłowni 
blokowych przez chłodzenie silnika.

ASORTYMENT

Szeroki zakres mocy cieplnej od 30 do 2500 kW 
pozwala naszym inżynierom zawsze dobrać 
optymalną wielkość pompy ciepła. Dwusprężarkowe 
pompy ciepła są stosowane w instalacjach o bardzo 
wysokim zapotrzebowaniu na ciepło i/lub chłód oraz 
szerokim zakresie regulacji mocy. W przypadku okien 
temperatury roboczej, pompy ciepła OCHSNER 
dużej mocy mają prawie nieograniczone możliwości. 
Temperatura źródła od -10°C do + 80°C i temperatura 
po stronie zasilania do 130°C mówią same za siebie 
i jeszcze raz podkreślają technologiczną przewagę 
firmy OCHSNER.

WYBRANE REFERENCJE SPOŚRÓD WIELU WYKONANYCH 
DUŻYCH INSTALACJI

•  IKEA Wuppertal, Berlin-Lichtenberg, Innsbruck
•  ENERGIE AG
•  FRONIUS Wels
•  VATTENFALL Hamburg
•  CITYGROUP Frankfurt
•  PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE Wiedeń
•  UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE Dijon
•  FAHRZEUGTECHNIK BERGER, Radfeld
•  SCHÖNKLINIK, Hamburg
•  PRALNIA ROTENBURGER WERKE, Rotenburg



MANAGER KLIMATU MIESZKALNEGO OCHSNER TRONIC EASY

KWESTIA 
NASTAWIENIA

•  W pełni graficzny ekran z wyświetlaczem 
tekstowym

•  Niezwykle łatwa obsługa za pomocą 
tylko dwóch przycisków i łatwej, 
logicznej struktury menu

•  Regulacja charakterystyki ogrzewania 
w zależności od pogody lub temperatury 
w pomieszczeniu

•  Elastyczny programowalny sterownik 
zegarowy

•  Bezpieczny komfort ciepłej wody dzięki 
adaptacyjnej regulacji ciepłej wody

•  Funkcja ochrony przed legionellą do 
ogrzewania wody użytkowej

•  Centralna koordynacja wszystkich 
elementów instalacji

•  Automatyczne wyłączanie trybu 
ogrzewania w lecie

•  Zarządzanie bezpieczeństwem dla 
maksymalnego bezpieczeństwa pracy 
i komfortu 

•  Seryjne monitorowanie strumienia 
przepływu zapewniające maksymalne 
bezpieczeństwo pracy

•  Internetowa technologia telekontroli 
zapewniająca dostęp na całym 
świecie i zdalną konserwację w wersji 
z terminalem pokojowym (patrz zdjęcie)

WŁAŚCIWOŚCI OTE W SKRÓCIE:

Terminal pokojowy OCHSNER
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Dostęp przez smartfony lub tablety z dostępem do 
Internetu jest seryjnie zintegrowany w przypadku używania 

terminala pokojowego z wyświetlaczem dotykowym!*  
(smartfonu/tabletu nie ma w zestawie).

OCHSNER stawia na najwyższy komfort obsługi podczas sterowania 
systemem pompy ciepła dzięki managerowi klimatu mieszkalnego 
OCHSNER Tronic Easy. Najnowocześniejsza technologia zapewnia 
najwyższy poziom komfortu, maksymalną efektywność energetyczną 
i maksymalną niezawodność.

BARDZO ŁATWA OBSŁUGA METODĄ DIALOGOWĄ

Wyświetlacz tekstowy umożliwia łatwą 
nawigację w menu. Dzięki grafice,  
system jest łatwy do zrozumienia. Oprócz 
wszystkich funkcji pompy ciepła sterownik 
OTE uniwersalnie steruje również 
przygotowywaniem ciepłej wody, trybem 
chłodzenia i basenem. Można również 
sterować dodatkowymi wytwornicami 
ciepła, takimi jak kotły grzewcze, lub innymi 
odbiornikami ciepła.

* Dostępność funkcji zależy również od dostawcy Internetu lub operatora sieci komórkowej oraz ustawień zapory systemowej 
 w sieci komputerowej użytkownika instalacji.

TERMINAL POKOJOWY Z WYŚWIETLACZEM 
DOTYKOWYM 
(opcja)

Instalację grzewczą można obsługiwać 
komfortowo z pokoju i z całego świata! 
Terminal pokojowy OCHSNER z najnowszą 
technologią ekranu dotykowego 
zapewnia maksymalny komfort obsługi 
w nowoczesnym wzornictwie. Dzięki 
zintegrowanym czujnikom temperatury 
i wilgotności urządzenie jest montowane 
natynkowo, a niezawodne połączenie jest 
wykonane za pomocą kabli.

W wersji z terminalem pokojowy 
możliwa jest łatwa i szybka integracja 
instalacji grzewczej z domową 
siecią oraz pełna obsługa za pomocą 
komputera, tabletu i smartfonu.

KOMFORTOWO 
Z POKOJU I Z CAŁEGO 
ŚWIATA
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NOWY REGULATOR POMP CIEPŁA OCHSNER – OCHSNER TRONIC SMART

GENIALNIE PROSTY,  
A PRZY TYM INTELIGENTNY

Nowy system regulacji OCHSNER TRONIC SMART 
stanowi nowy, centralny pulpit sterowniczy pompy 
ciepła: inteligentna technika zapewnia najwyższą 
efektywność, ciągłą niezawodność i bezszelestną pracę. 
Sterowanie pompą ciepła za pomocą aplikacji OCHSNER 
jest genialnie proste.
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WIĘKSZY KOMFORT ZAPEWNIA WIĘCEJ 
SATYSFAKCJI

OCHSNER TRONIC SMART spełnia 
wszystkie obecne i przyszłe wymagania 
i nadaje się do bezpośredniej integracji 
z całościowymi koncepcjami automatyki 
budynkowej. System jest bardzo łatwy 
w konfigurowaniu i obsłudze, na życzenie, 
z poziomu smartfona lub innych urządzeń 
przenośnych za pomocą aplikacji OCHSNER. 
Efekt: wyższy komfort w mieszkaniu, większe 
możliwości regulacji klimatu pomieszczeń 
i wysoki poziom satysfakcji użytkowników. 
Podstawowe funkcje, jak bieżący status 
pompy ciepła, obieg grzewczy, programator 
czasowy, temperatury ciepłej wody, bieżąca 
i prognozowana pogoda, są przedstawiane 
w zrozumiałej i łatwej w obsłudze formie 
na graficznym interfejsie użytkownika i 
powiększonym wyświetlaczu dotykowym.

PRZEKONUJĄCA PREMIERA

Rezultat wieloletnich prac rozwojowych 
jest przekonujący: opracowany w całości 
własnymi siłami system regulacji OCHSNER 
jest nie tylko idealnie dostosowany do 
wymagań pomp ciepła, ale także oferuje 
szerokie możliwości interakcji i komunikacji 
— od integracji z siecią budynkową po 
zewnętrzne interfejsy. Do wyboru są różne 
tryby pracy, jak ECO czy Komfort. Jeszcze 
nigdy integracja pomp ciepła OCHSNER 
z systemami zarządzania energią, smart 
home czy systemem sterowania budynku 
za pośrednictwem Modbus nie była tak 
łatwa. Pompy ciepła można bez trudu łączyć 
z czujnikami i siłownikami.

ZRÓWNOWAŻONA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI

OTS przysparza korzyści również pod 
względem efektywności. Optymalizacje 
czasu pracy pomp ciepła, regulacja prędkości 
obrotowej pomp obiegowych i stopniowe 
włączanie dodatkowego ogrzewania 
elektrycznego przekładają się na niższe 
koszty eksploatacji. Koszty są redukowane, 
natomiast możliwości działania są coraz 
większe. Monitorowanie bieżącego stanu 
czujników w połączeniu z ciągłym obliczaniem 
wymaganych wartości podnosi niezawodność 
działania i efektywność obiegu chłodniczego. 
Nowością jest możliwość równoczesnego 
ogrzewania i chłodzenia także w przypadku 
połączenia kaskadowego.

PO PROSTU INTELIGENTNA: APLIKACJA 
OCHSNER

Nowatorska jest też koncepcja obsługi 
systemu regulacji: aplikacja OCHSNER 
stanowi pomysłową symbiozę między 
życzeniami „generacji smartfonów” a znanym 
od lat sposobem obsługi regulacji. Przenośny 
sterownik jest intuicyjny i zapewnia 
użytkownikowi pompy ciepła całkowitą 
swobodę: od rozwiązania opartego na 
chmurze, które można wywołać z dowolnego 
miejsca, po możliwość sterowania pompą 
ciepła za pomocą aplikacji w domowej 
sieci Wi-Fi – także bez zewnętrznego 
połączenia z Internetem. Podłączenie 
pompy ciepła do Internetu zapewnia wiele 
korzyści, od regularnego aktualizowania 
oprogramowania po bezpośredni dostęp dla 
serwisu OCHSNER. Na życzenie możliwe 
jest rozszerzenie tej regulacji o zdalną 
diagnostykę.

JESZCZE NIGDY INTEGRACJA POMP CIEPŁA OCHSNER ZE SMART HOME 
NIE BYŁA TAK PROSTA.



365
DNI W ROKU!*
DO

LAT 
GWARANCJI 
PRODUCENTA*5DO

SERWIS FABRYCZNY OCHSNER

ZAWSZE DLA 
CIEBIE!

MY 
OCHSNER®

REZERWACJA TERMINU PRZEZ INTERNET 
24/7 365 DNI W ROKU**

Nasza internetowa platforma 
cyfrowa www.my-OCHSNER.com 
umożliwia rezerwację terminu wizyty 
serwisu przez całą dobę.

40



41

JEST DOSTĘPNY POD NASTĘPUJĄCYM NUMEREM INFOLINII:
Austria  +43 (0)5 04245 - 499 kundendienst@ochsner.at

URUCHOMIENIE

Nasz specjalistyczny serwis OCHSNER 
uruchamia pompy ciepła i na miejscu 
przeprowadza szkolenia dla klientów 
w zakresie obsługi. Nowa instalacja 
pompy ciepła zostanie dopasowana do 
indywidualnych warunków i potrzeb 
użytkownika.

NAPRAWA

Gdyby pompa ciepła kiedykolwiek wymagała 
naprawy, jest ona realizowana przez 
naszych techników serwisu znakomicie 
wyszkolonych w dziedzinach chłodnictwa, 
elektrotechniki i ciepłownictwa.

 KONTROLA SZCZELNOŚCI

Pompy ciepła są urządzeniami techniki 
chłodniczej i podlegają częściowo przepisom 
rozporządzenia w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych (WE 517/2014). 
Ewentualne wymagane badania chętnie 
może wykonać serwis fabryczny firmy 
OCHSNER. Warunki są podane na stronie 
internetowej www.ochsner.com. 

 DOSTĘPNOŚĆ

Specjalistyczny serwis OCHSNER dostępny 
jest przez 365 dni w roku – również 
w niedziele i święta – we wszystkich 
regionach głównych rynków. Wszelkich 
informacji udzielamy indywidualnie za 
pośrednictwem wyszczególnionych poniżej 
infolinii.

myOCHSNER® **

Nasza internetowa platforma cyfrowa  
www.my-OCHSNER.com umożliwia 
rezerwację terminu wizyty serwisu przez 
całą dobę.

dystrybutora OCHSNER. Obejmuje on 
uruchomienie pompy ciepła przez nasz 
serwis, pięcioletni ustawowy nadzór 
techniczny nad pompą ciepła, konserwację 
zgodną z zaleceniami producenta oraz pięć 
lat gwarancji producenta***.  Następnie, 
pakiet można przedłużyć o umowy 
serwisowe Economy.

PAKIETY SERWISOWE OCHSNER – DO PIĘCIU 
LAT GWARANCJI PRODUCENTA***

Jeśli decydujesz się na regularną 
konserwację dopiero po zakupie 
pompy ciepła, zalecamy zawarcie 
umowy serwisowej bezpośrednio z 
firmą OCHSNER. W ten sposób można 
przedłużyć ustawową gwarancję firmy 
OCHSNER o gwarancję producenta na 
okres do pięciu lat.

Nasz serwis fabryczny charakteryzuje 
się wysoką jakością w całym zakresie 
świadczonych usług. Nasi technicy są stale 
szkoleni i certyfikowani przez zewnętrzne 
akredytowane instytucje państwowe 
w zakresie swoich obowiązków wobec 
klienta.
 
OCHSNER posiada specjalistyczny 
serwis pomp ciepła, którego pracownicy 
spełniają wszystkie wymagania dotyczące 
dopuszczania urządzeń chłodniczych. Dzięki 
temu możliwe jest wykonywanie prac 
na indywidualnie zamówienie na miejscu 
u klientów bez pośredników.

Nasi klienci mają pewność, że znajdują się 
pod najlepszą opieką serwisu fabrycznego 
OCHSNER i ich inwestycja znajduje się 
w dobrych rękach, ponieważ nikt nie zna ich 
pomp ciepła tak dobrze jak sam OCHSNER!

 CZĘŚCI ZAMIENNE

Nasz serwis fabryczny ma zawsze w swoich 
pojazdach serwisowych najczęściej używane 
części zamienne. Ponadto, centralny 
magazyn części zamiennych gwarantuje 
natychmiastową dostępność ponad 2000 
artykułów, które możemy dostarczyć za 
pośrednictwem firm kurierskich.

 KONSERWACJA POMP CIEPŁA

Aby zapewnić długoterminową ochronę 
inwestycji, zalecamy regularną konserwację 
pomp ciepła. Serwis fabryczny OCHSNER 
sprawdza stan instalacji. Pozwala to na 
trwałe obniżenie kosztów eksploatacji, 
zwiększenie żywotność instalacji i zapobiega 
ewentualnym awariom. Odpowiednio 
wykonywana konserwacja nie tylko pomaga 
oszczędzać energię, ale także chronić 
środowisko.

Ponadto, krajowe przepisy wymagają 
regularnej kontroli i konserwacji urządzeń 
grzewczych przez operatora. W tym celu 
należy zamówić obsługę konserwacyjną 
w serwisie fabrycznym OCHSNER, w ramach 
której kontrolowane będą sprawność, 
efektywność i funkcje bezpieczeństwa 
maszyny oraz urządzenia regulacyjne.

PAKIET ALL INCLUSIVE

Aby mieć pewność, że przeglądy 
i konserwacja pompy ciepła będą odbywać 
się w regularnych odstępach czasu, zalecane 
jest wykupienie pakietu OCHSNERcare® lub 
zawarcie umowy serwisowej.

OCHSNERcare®

Wraz z pompą ciepła OCHSNER można 
wykupić pakiet kompleksowej obsługi 
OCHSNERcare® bezpośrednio u wybranego 

Dla nas indywidualna obsługa klienta nie kończy się na sprzedaży urządzenia. Na życzenie, fabryczny serwis 
OCHSNER zapewnia dalszą fachową, kompetentną i niezawodną obsługę*.

* Wymienione usługi są dostępne tylko w wybranych krajach, w przypadku pytań należy zwrócić się do przedstawicielstwa w danym kraju.
**  Warunki użytkowania są zamieszczone na stronie www.ochsner.com
***   Z możliwością przedłużenia do maksymalnie 7 lat na materiały pompy ciepła instalacji grzewczej, robociznę, dojazd; obowiązują warunki gwarancji OCHSNER, które są dołączane do oferty.
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POMPY CIEPŁA OCHSNER W NOWYCH TECHNOLOGIACH

DANE TECHNICZNE
TYP URZĄDZENIA WYMIARY VLT

maks.
Dozwolony 

zakres obciążenia 
grzewczego budynku 

(od - do)***

SCOP ETAs KLASA 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

WERSJA
Jednostka 

wewnętrzna
(WxSxG) 

Jednostka 
zewnętrzna

(WxSxG)

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA [mm] [mm] [°C] [kW] [%] [°C] OCHSNER AIR

OCHSNER AIR 7 1289 x 600 x 681 1080 x 1292 x 965 65 4 - 8 4,30 169 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 11* 1289 x 600 x 681 1080 x 1292 x 965 65 7 - 12 4,21 166 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 18* 1289 x 600 x 681 1080 x 1292 x 965 65 11 - 18 4,70 185 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 23 1289 x 600 x 681 1080 x 2220 x 965 65 17 - 22 4,43 174 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 29 1289 x 600 x 681 1080 x 2220 x 965 65 22 - 28 4,42 174 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 41 1289 x 600 x 681 1080 x 2220 x 965 65 28 - 41 4,33 170 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 80 C13A 1900 x 680 x 680 1149 x 2965 x 1288 65 50 - 78 3,58 140 A+  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR 80 C22A 1900 x 680 x 680 1080 x 2220 x 965 (2x) 65 50 - 78 3,58 140 A+  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

KOMPAKTOWE POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA OCHSNER AIR STATION

OCHSNER OLWI 9 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60 7 - 11 4,17 164 A++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER OLWI 13 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60 11 - 15 4,17 164 A++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER OLWI 18 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60 15 - 21 3,93 154 A++  / 35 Ogrzewanie

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA OCHSNER AIR HAWK

OCHSNER AIR HAWK 208 C11A* 1289 x 600 x 681 1261 x 1292 x 965 65 4 - 8 4,50 175 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA OCHSNER AIR EAGLE

OCHSNER AIR EAGLE 414* 1150 x 400 x 650 1260 x 1480 x 965 65 8 - 14 4,10 161 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

OCHSNER AIR EAGLE 717 1150 x 400 x 650 1260 x 1480 x 965 65 14 - 21 4,42 174 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA OCHSNER AIR FALCON

OCHSNER AIR FALCON 212 C11A* 1285 x 400 x 681 998 x 940 x 384 60 6 - 12 4,40 171 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie**

TYP URZĄDZENIA WYMIARY
(WxSxG)

VLT
maks.

Dozwolony zakres 
obciążenia grzewczego 
budynku (od - do)***

SCOP ETAs KLASA 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

WERSJA

GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA 
BEZPOŚREDNIE PAROWANIE [mm] [°C] [kW] [%] [°C]

OCHSNER  
TERRA DX

OCHSNER TERRA DX 5 1289 x 600 x 681 65 4 - 6 5,13 197 A+++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER TERRA DX 8 1289 x 600 x 681 65 6 - 9 5,41 208 A+++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER TERRA DX 11 1289 x 600 x 681 65 9 - 12 5,59 216 A+++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER TERRA DX 13 1289 x 600 x 681 65 12 - 14 5,42 209 A+++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER TERRA DX 15 1289 x 600 x 681 65 14 - 16 5,49 211 A+++  / 35 Ogrzewanie

OCHSNER TERRA DX 18 1289 x 600 x 681 65 16 - 20 5,60 216 A+++  / 35 Ogrzewanie

* urządzenie dostępne również w wersji 1-fazowej         ** wyposażenie opcjonalne        *** Wartości orientacyjne dla wyboru produktu. Wymagane jest indywidualne projektowanie instalacji.
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POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ OCHSNER

TYP URZĄDZENIA WYMIARY
(WxSxG)

VLT
maks.

Dozwolony 
zakres obciążenia 

grzewczego budynku 
(od - do)***

SCOP ETAs KLASA 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

WERSJA

SOLANKOWE GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA [mm] [°C] [kW] [%] [°C] OCHSNER TERRA

OCHSNER TERRA 6* 1289 x 600 x 681 65 4 - 6 5,16 199 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 8* 1289 x 600 x 681 65 6 - 8 5,59 216 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 11* 1289 x 600 x 681 65 8 - 11 5,73 221 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 14* 1289 x 600 x 681 65 11 - 14 5,40 208 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 18 1289 x 600 x 681 65 14 - 18 4,88 187 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 27 1289 x 600 x 681 65 18 - 27 4,81 184 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 40 CPLA 1900 x 680 x 680 65 34 - 40 5,09 196 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER TERRA 40 HPLA 1900 x 680 x 680 65 34 - 40 5,09 196 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 61 CPLA 1900 x 680 x 680 65 52 - 62 4,58 175 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER TERRA 61 HPLA 1900 x 680 x 680 65 52 - 62 4,58 175 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER TERRA 76 CPLA 1900 x 680 x 680 65 64 - 78 4,46 170 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER TERRA 76 HPLA 1900 x 680 x 680 65 64 - 78 4,46 170 A++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER GMSW 7 HK PLUS* 1150 x 600 x 650 65 6 - 7 4,45 170 A++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER GMSW 10 HK PLUS* 1150 x 600 x 650 65 7 - 10 4,97 191 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER GMSW 12 HK PLUS 1150 x 600 x 650 65 10 - 12 4,79 184 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER GMSW 15 HK PLUS 1150 x 600 x 650 65 12 - 15 4,76 182 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER GMSW 17 HK PLUS 1150 x 600 x 650 65 15 - 17 5,01 192 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER GMSW 28 HK 1150 x 600 x 650 55 17 - 24 4,76 182 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER GMSW 38 HK 1150 x 600 x 650 55 24 - 30 4,79 184 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

POMPY CIEPŁA TYPU WODA-WODA OCHSNER AQUA

OCHSNER AQUA 7 1289 x 600 x 681 65 6 - 7 5,42 209 A+++  / 35 Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, 
ogrzewanie/pasywne chłodzenie** 

OCHSNER AQUA 11* 1289 x 600 x 681 65 7 - 10 6,44 250 A+++  / 35 Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, 
ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 14* 1289 x 600 x 681 65 10 - 12 6,43 249 A+++  / 35 Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, 
ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 17* 1289 x 600 x 681 65 12 - 17 6,52 253 A+++  / 35 Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, 
ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 22 1289 x 600 x 681 65 17 - 22 6,61 256 A+++  / 35 Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, 
ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 36 1289 x 600 x 681 65 28 - 36 6,08 235 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 54 HPLA 1900 x 680 x 680 65 46 - 54 6,26 243 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 54 CPLA 1900 x 680 x 680 65 46 - 54 6,26 243 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER AQUA 83 HPLA 1900 x 680 x 680 65 70 - 85 5,67 219 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 83 CPLA 1900 x 680 x 680 65 70 - 85 5,67 219 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

OCHSNER AQUA 97 HPLA 1900 x 680 x 680 65 84 - 99 5,53 213 A+++  / 35 Ogrzewanie/pasywne chłodzenie**

OCHSNER AQUA 97 CPLA 1900 x 680 x 680 65 84 - 99 5,53 213 A+++  / 35 Ogrzewanie/chłodzenie

TYP URZĄDZENIA WYMIARY
(śr. x wys.)

COP
wg EN16147

SCOPw
wg VDI 4650-1: 

2016

PROFIL 
OBCIĄŻENIA

MAKS. 
TEMPERATURA 

WODY

KLASA 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

WERSJA

POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY [mm] [°C] OCHSNER EUROPA

OCHSNER EUROPA 333 GENIUS 650 x 1850 3,82 4,73 XL 65 A+ Ogrzewanie wody

OCHSNER EUROPA 300 L 650 x 1850 3,40 4,25 XL 65 A+ Ogrzewanie wody

OCHSNER EUROPA 250 DK 657 x 1625 2,71 3,38 L 65 A+ Ogrzewanie wody

OCHSNER EUROPA 250 DKL 657 x 1625 2,71 3,38 L 65 A+ Ogrzewanie wody

OCHSNER EUROPA MINI IWP 650 x 426 3,16 4,34 XL 60 A+ Ogrzewanie wody

OCHSNER EUROPA MINI IWPL 650 x 426 2,71 3,38 XL 60 A Ogrzewanie wody



Zastrzega się możliwość zmian technicznych oraz błędów składu i druku.

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Austria (rejestr przedsiębiorców)
A-4020 Linz, Krackowizerstraße 4, kontakt@ochsner.at

Centrala/zakład
A-3350 Haag, Ochsner-Straße 1, tel: +43 (0)5 042458
Infolinia dla klientów: +43 (0)820 201000, kontakt@ochsner.at

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Niemcy
D-10719 Berlin, Kurfürstendamm 11 
Infolinia dla klientów: +49 (0)1805 624763, kontakt@ochsner.de

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Szwajcaria
CH-8001 Zürich, Uraniastrasse 18
Infolinia dla klientów: +41 (0)58 3204 180, kontakt@ochsner.com

OCHSNER EXPORT
PL 31-302 Kraków, Pod Fortem 19
tel.: +48 12 4214527, kontakt@ochsner.pl

Zapraszamy na naszą stronę www.ochsner.com
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