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kompaktowe pompy ciepła o mocy 8–12kW dla domów jednorodzinnych
Kompaktowe Pompy Ciepła VATRA to najwyższej jakości
urządzenia grzewcze przeznaczone do domów jednorodzinnych
– małe rozmiary umożliwiają montaż nawet w niewielkich
pomieszczeniach.

Pompy Ciepła VATRA zapewniają komfortową, ekonomiczną
i ekologiczną eksploatację.
Oferujemy również Pół-kompaktowe oraz Profesjonalne
Pompy Ciepła – szczegóły na www.vatra.pl

Innowacje i wygoda:
• Łatwa instalacja – wszystkie niezbędne elementy zabudowane
są wewnątrz Pompy Ciepła VATRA
• Całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie
całego kraju
• Wysoki współczynnik efektywności COP zapewniający bardzo
niskie koszty eksploatacji
• Innowacyjna automatyka VATRASTER® sterująca dwoma
obiegami CO, obiegiem CWU, z możliwością rozbudowania
systemu o np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, klimatyzację,
instalację solarną, chłodzenie pasywne i aktywne
• Regulator pogodowy zintegrowany z automatyką sterującą
• Bezpieczny rozruch urządzenia dzięki systemowi Softstart
• Funkcja okresowego przegrzewania wody i zbiornik ze stali
nierdzewnej gwarantują ochronę przed bakteriami i grzybami

Tradycja i jakość:
• Pompy Ciepła VATRA wytwarzane są przez WSK Kraków –
polską firmę o ponad 60-letniej tradycji w zakresie produkcji
lotniczej oraz urządzeń grzewczo-chłodniczych.
• Wysoka żywotność – pierwsze Pompy Ciepła VATRA pracują
niezawodnie od 1998 r.
• Certyfikat ISO9001 nr 174/S/2010
• Certyfikat AQAP2110 nr 174/A/2010
• Firma WSK posiada numer certyfikowanego dostawcy NATO
0849H
• Pompy Ciepła VATRA laureatem konkursu GREENEVO organizowanego przez Ministerstwo Środowiska
• Firma WSK jest członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
• Unikalny i elegancki design Pomp Ciepła Vatra

Typ

CT 8B-200

CT 10B-200

CT 12B-200

Moc grzewcza * kW
B0/W35

8,1

10,1

12,2

Wskaźnik efektywności COP
dla sond pionowych**

5,64

5, 73

5, 48

Wskaźnik efektywności COP
dla kolektora poziomego***

4,73

4,76

4,65

Napięcie zasilania**** V/Hz

~3/50Hz 380-420V

Urządzenie łagodnego rozruchu

w standardzie

Moc grzałki elektrycznej kW

2/4/6

Wymiary: w mm
szer./wys./głęb.

652 / 1908 / 747

Masa netto: w kg
Zintegrowany zasobnik CWU

270

280

295

200 litrów (stal nierdzewna)

*) Parametry podane zgodnie z normą PN-EN 14511-2 dla temperatury na wejściu do pompy ciepła 0° C / zasilanie systemu grzewczego 35° C
**) Wskaźnika efektywności energetycznej COP dla temperatury na wejściu do
pompy ciepła 6° C / zasilanie systemu grzewczego 35° C

***) Wskaźnika efektywności energetycznej COP dla temperatury na wejściu do
pompy ciepła 0° C / zasilanie systemu grzewczego 35° C
****) Na zamówienie dostępne również wersje z zasilaniem jednofazowym

Dystrybutor:
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