
AQUA1 PLUS 260 LT
POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

• OSZCZĘDNY SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

• ALTERNATYWA 
DLA KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH

• BARDZO NISKIE KOSZTY 
INWESTYCYJNE

• ZINTEGROWANY ZASOBNIK 
C.W.U. (POJ. 260 L)

• ZINTEGROWANA 
WĘŻOWNICA DO 
PODŁĄCZENIA KOTŁA
LUB KOMINKA

• ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE 
PODWÓJNA ANODĄ 
MAGNEZOWĄ
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Zabezpieczenie antykorozyjne 
podwójną anodą magnezową

Zakres temperatur zasysanego 
powietrza: już od -7°C.

Zintegrowana wężownica
do podłączenia kotła lub 
kominka z płaszczem wodnym.

Zasobnik c.w.u. ze stali 
emaliowanej (poj. 260 l).

Bardzo niskie koszty 
inwestycyjne.

Pompa ciepła AQUA1 PLUS 260 LT to urządzenie służące do 
oszczędnego przygotowania ciepłej wody. Wykorzystuje do tego 
celu energię cieplną z powietrza i większość energii potrzebnej 
do podgrzania wody pozyskuje z otoczenia. Urządzenie sprawdza 
się świetnie jako samodzielny bądź uzupełniający system ciepłej 
wody i jest to jeden z najtańszych na rynku systemów c.w.u.

AQUA1 PLUS 260 LT potrafi pokryć do 100% rocznego zapotrzebowa-
nia na ciepłą wodę typowego domu jednorodzinnego i działa już przy 
temperaturze powietrza -7°C. Urządzenie wyposażone jest w zasob-
nik c.w.u. o pojemności 260 l, a wodę może podgrzać do temperatu-
ry ok. 55°C z samej pracy pompy ciepła. AQUA1 PLUS 260 LT posiada 
zintegrowaną wężownicę do współpracy z zewnętrznym kotłem lub 
kominkiem. Wykorzystując zewnętrze źródło ciepła, instalacja ciepłej 
wody staje się jeszcze bardziej oszczędna. 

AQUA1 PLUS 260 LT
OSZCZĘDNE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY 
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ZALETY:
• Doskonała alternatywa 

dla kolektorów słonecznych.
• Bardzo niskie koszty inwestycyjne.
• Zasobnik c.w.u. ze stali 

emaliowanej (poj. 260 l).
• Zabezpieczenie antykorozyjne 

zasobnika: podwójna anoda ma-
gnezowa z opcjonalną możliwością 
montażu anod tytanowych.

• Zintegrowana wężownica (1,0 m2) 
do podłączenia kotła lub kominka.

• Funkcja aktywnego odszraniania 
umożliwiająca pracę w temperatu-
rach powietrza już od -7°C.

• Możliwość wyprowadzenia powie-
trza systemem kanałowym

• Automatyka z wyborem trybu 
pracy: automatyczny, ekonomiczny 
oraz overboost.

• Prosty i szybki montaż.
• 2 lata gwarancji.

DOSKONAŁA DO NOWYCH 
I MODERNIZOWANYCH OBIEKTÓW

AQUA1 PLUS 260 LT to doskonałe urządzenie do wykorzystania 
w nowych oraz modernizowanych obiektach. Na tle konkurencyjnych 
rozwiązań wyróżnia się, nie tylko oszczędną eksploatacją, ale rów-
nież bardzo niskimi nakładami inwestycyjnymi. AQUA1 PLUS 260 LT 
stanowi również świetną alternatywę dla kolektorów słonecznych. 
W odróżnieniu od nich, pracuje efektywnie przez cały rok, a nie tylko 
w okresach występowania dni słonecznych. Urządzenie jest niezwykle 
proste w montażu oraz w codziennym użytkowaniu – obsługa spro-
wadza się praktycznie tylko do ustawienia żądanej temperatury wody 
oraz wybrania jednego ze zdefiniowanych trybów pracy: automatycz-
nego, ekonomicznego lub overboost. 

AQUA1 PLUS 260 LT wyróżnia się 
bardzo niskimi nakładami inwesty-
cyjnymi i oszczędną eksploatacją. 
Jest to jeden z najtańszych na 
rynku systemów c.w.u. do nowych 
oraz modernizowanych obiektów.
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FERROLI Poland Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 53 
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 473 31 00
info@ferroli.com.pl
www.ferroli.pl

DANE TECHNICZNE

AQUA1 PLUS 260 LT

A15/W10-55 2) A07/W10-55 2)

Klasa efektywności energetycznej (c.w.u.) 1)

Zasilanie 1/N/PE 230 V / 50 Hz

Moc cieplna W 1820 1590

Pobór mocy (średni / maksymalny) W 430 / 530

Prąd znamionowy (średni / maksymalny) A 2,0 / 2,43

Całkowita energia pobrana kWh 3,29 3,99

Czas grzania h:min 07:56 10:14

Pobór mocy (czuwanie) W 29 31,5

COP (przygotowanie c.w.u.) W/W 3,54 3,08

Temperatura c.w.u. (PC / PC + grzałka elektryczna) °C 52,7 / 70

Wydajność grzewcza 1) % 127

Roczne zużycie energii 1) kWh/rok 1323

Moc grzałki elektrycznej W 1500

Pobór mocy (z grzałką elektryczną) W 1960

Maks. pobór mocy (z grzałką elektryczną) W 2030

Pojemność znamionowa zasobnika c.w.u. l 248

Powierzchnia wężownicy grzewczej m² 1,0

Natężenie przepływu powietrza m³/h 350-500

Maksymalny spręż wentylatora Pa 200

Czynnik chłodniczy R134a

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60

Masa netto kg 115,2

Wymiary (wys. x średnica) mm 2004 x 650

1)  wg normy EU 812/2013     2)  wg normy EN 16147:201


