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Wykorzystanie powietrza z otoczenia jest jednym z najprostszych sposobów ogrzania 

wody użytkowej. Pompy ciepła powietrze -woda w połączeniu z odpowiednim zbiorniki-

em mogą zapewnić całodzienne pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w 

gospodarstwach domowych, itp.. Pompy ciepła powietrze - woda mogą współpracować 

z dodatkowymi źródłami ciepła: z grzałką elektryczną i np. niskotemperaturowym kotłem 

wodnym lub kolektorami słonecznymi.

WĘŻOWNICE KLASA 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

A



POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła OB-HP 200 i OB-HP 300 z jedną wężownicą . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 196
Pompy ciepła OB-HP DUO 200 i DUO 300 z dwiema 
wężownicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str. 200

P
O

M
P

Y
 C

IE
P

ŁA



P o m p y  c i e p ł a

Pompy ciepła OB-HP 200 i OB-
HP 300 z jedną wężownicą
• podgrzewacz wyposażony w wężownicę spiralną umożliwiającą przyłączenie innych źródeł zasilania 

jak np. niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. lub kolektorów słonecznych z czynnikiem 

grzewczym na bazie glikolu - w połączeniu z odpowiednim zbiornikiem może zapewnić całodzienne 

pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w gospodarstwach domowych, itp.;

• czas podgrzewania wody do zadanej temperatury uzależniony jest od temperatury zasysanego 

powietrza, która nie powinna być niższa niż 15ºC;

• w czasie zwiększonego zapotrzebowania na gorącą wodę i jednocześnie niskiej temperatury 

otoczenia można dodatkowo włączyć grzałkę elektryczną o mocy 2 kW wybierając odpowiednią 

funkcję w menu sterownika;

• gdy temperatura zasysanego powietrza obniży się do 5ºC i pompa ciepła wyłączy się, a nadal 

występuje zapotrzebowanie na gorącą wodę, wtedy również podgrzewanie wody przejmuje grzałka 

elektryczna;

• zbiornik podgrzewacza wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, 

wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją;

• anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału 

zbiornika i anody;

• izolacja termiczna zbiornika z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika;

• zewnętrzna obudowa podgrzewaczy z blachy pokrytej farbą proszkową, pokrywa - z tworzywa 

sztucznego;

• praca pompy ciepła sterowana jest sterownikiem EL-51 firmy TECH.

Zalety:
 - wysoka wydajność,

 - całoroczny dostęp do ciepłej wody,

 - umożliwia obniżenie temperatury i pomaga usunąć wilgoć w zajmowanym pomieszczeniu,

 - prosta instalacja i obsługa,

 - małe straty ciepła, dzięki skutecznej izolacji termicznej,

 - podgrzewa wodę do temp. 55ºC bez korzystania z grzałki elektrycznej,

 - funkcja anty-legionella pozwala na podgrzanie wody do temp. min. 60ºC,

 - wewnętrzna wężownica pozwala na podłączenie dodatkowego źródła ciepła,

 - wężownica z czynnikiem chłodniczym nie znajduje się wewnątrz zbiornika.
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WYMIARY PRZYŁĄCZY

Dane Symbol Wartości

Zasysanie powietrza WEP ø 155 mm

Odprowadzanie powietrza WYP ø 155 mm

Zasilanie wody grzewczej WE 1”
Powrót wody grzewczej WY 1”
Ciepła woda użytkowa CW 1”
Zimna woda użytkowa ZW 1”
Mufa czujnika temp. CT 3/8"
Cyrkulacja RC ¼”
Spust ZS 1”
Króciec anody magnezowej AN 2”
Króciec grzałki MG 1½

BUDOWA I WYMIARY POMPY CIEPŁA OB-HP 200



P o m p y  c i e p ł a

1 - parownik
2 - wentylator
3 - kompresor
4 - osusacz
5 - zawór rozprężny
6 - skraplacz - wężownica
7 - anoda magzezowa
8 - grzałka elektryczna 2kW

BUDOWA I WYMIARY POMP CIEPŁA OB-HP 300
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DANE TECHNICZNE 

Model Jedn. OB-HP 200 OB-HP 300

Czynnik chłodniczy R134a
Masa czynnika chłodniczego kg 1,56

CHARAKTERYSTYKA PRACY ZBIORNIKA

Pojemność zbiornika dm³ 219 290
Powierzchnia wymiany wężownicy wewn. 1,4
Pojemność wężownicy 8,0

Parametry pracy zbiornika
Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza

pr = 0,6 MPa tr = 80°C

Parametry pracy czynnika grzewczego wężownicy
Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza

pr = 1,0 MPa tr = 100°C
Ilość wody ogrzana przez grzałkę elektryczną* dm³ 165 130
Zakres temperatur pracy przy użyciu grzałki elektr. ºC 5ºC- 70ºC
Moc grzałki elektrycznej W 2000
Moc pobierana - wentylator, kompresor (nominalna) W 550 ÷ 650
Moc pobierana (całkowita) W 3000
Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy ºC 5ºC- 35ºC
Zakres regulacji temperatury wody w zbiorniku ºC 30ºC- 70ºC
Zakres temperatur pracy przy użyciu pompy ºC 30ºC- 55ºC
Średnica przyłącza -zimna woda cal 1"
Średnica przyłącza -ciepła woda cal 1"
Zasilanie 230V/50Hz
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym A 16
Waga urządzenia kg 205 214
Ciśnienie robocze bar 6
Poziom hałasu dB 54
Moc wężownicy wewn. (1,4m²) kW 30
Moc wężownicy zewn. (0,71m²) kW 14

SPRAWNOŚĆ

Współczynnik efektywności dla temp. zewn. +15ºC ** COP 4,15 4,1
Współczynnik efektywności dla temp. zewn. +7ºC COP 3,5 3,5
Wydajność cieplna (pompa ciepła)*** dm³ 330 430
Wydajność cieplna (grzałka elektryczna)*** dm³ 260 200
Wydatek powietrza (bez obciążenia -1 prędk.) m³/h 315
Czas ogrzewania przy użyciu pompy ciepła** h 4 5
Czas ogrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej ** h 3 (165 dm³) 2,5 (130 dm³)
Nr referencyjny 207220101 207230101

Cena (PLN) 6 391 6 703

* ilość wody w zbiorniku znajdująca się nad grzałką elektryczną
** woda ogrzewana w zakresie +15 ÷ 45ºC, temp. powietrza zasysanego: 15ºC
*** wydajność stała wody o temp. +40ºC (temp. wody w zbiorniku 55ºC)



P o m p y  c i e p ł a

Pompy ciepła OB-HP DUO 
200 i DUO 300 z dwiema 
wężownicami
• podgrzewacz wyposażony w dwie wężownice spiralne umożliwiające przyłączenie innych źródeł 

zasilania jak np. niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. lub kolektorów słonecznych z 
czynnikiem grzewczym na bazie glikolu;

• czas podgrzewania wody do zadanej temperatury uzależniony jest od temperatury zasysanego 
powietrza, która nie powinna być niższa niż 15ºC. 

• w czasie zwiększonego zapotrzebowania na gorącą wodę i jednocześnie niskiej temperatury 
otoczenia można dodatkowo włączyć grzałkę elektryczną o mocy 2 kW wybierając odpowiednią 
funkcję w menu sterownika.

• gdy temperatura zasysanego powietrza obniży się do 5ºC i pompa ciepła wyłączy się, a nadal 
występuje zapotrzebowanie na gorącą wodę, wtedy również podgrzewanie wody przejmuje grzałka 
elektryczna;

• zbiornik podgrzewacza wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, 
wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją;

• anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału 
zbiornika i anody;

• izolacja termiczna zbiornika wykonana z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami 
zbiornika;

• zewnętrzna obudowa podgrzewaczy wykonana z blachy pokrytej farbą proszkową, pokrywa - z 
tworzywa sztucznego;

• praca pompy ciepła sterowana jest sterownikiem EL-51 firmy TECH.

Zalety:
 - wysoka wydajność,

 - całoroczny dostęp do ciepłej wody,

 - umożliwia obniżenie temperatury i pomaga usunąć wilgoć w zajmowanym pomieszczeniu,

 - prosta instalacja i obsługa,

 - małe straty ciepła, dzięki skutecznej izolacji termicznej,

 - podgrzewa wodę do temp. 55ºC bez korzystania z grzałki elektrycznej,

 - funkcja anty-legionella pozwala na podgrzanie wody do temp. min. 60ºC,

 - wewnętrzna wężownica pozwala na podłączenie dodatkowego źródła ciepła,

 - wężownica z czynnikiem chłodniczym nie znajduje się wewnątrz zbiornika
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WYMIARY PRZYŁĄCZY

Dane Symbol Wartości

Zasysanie powietrza WEP ø 155 mm

Odprowadzanie powietrza WYP ø 155 mm

Zasilanie wody grzewczej WE 1”
Powrót wody grzewczej WY 1”
Zasilanie wody grzewczej WES ¾”
Powrót wody grzewczej WYS ¾”
Ciepła woda użytkowa CW 1”
Zimna woda użytkowa ZW 1”
Mufa czujnika temp. CT 3/8"
Cyrkulacja RC ¾”
Spust ZS 1”
Króciec anody magnezowej AN 2”
Króciec grzałki MG 1½

BUDOWA I WYMIARY POMPY CIEPŁA OB-HP 200 DUO 



P o m p y  c i e p ł a

1 - parownik
2 - wentylator
3 - kompresor
4 - osusacz
5 - zawór rozprężny
6 - skraplacz - wężownica
7 - anoda magzezowa
8 - grzałka elektryczna 2kW

BUDOWA I WYMIARY POMP CIEPŁA OB - HP 300 DUO
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DANE TECHNICZNE

Model Jedn. OB-HP DUO 200 OB-HP DUO 300

Czynnik chłodniczy R134a
Masa czynnika chłodniczego kg 1,56

CHARAKTERYSTYKA PRACY ZBIORNIKA

Pojemność zbiornika dm³ 219 290
Powierzchnia wymiany wężownicy wewn. m² 1,4 1,4
Pojemność wężownicy wew. dm³ 8,0 8,0
Powierzchnia wymiany wężownicy środkowej. m² 0,7 1,0
Pojemność wężownicy środkowej dm³ 3,2 4,4

Parametry pracy zbiornika
Max. ciśnienie i temperatura robocza

pr = 0,6 MPa tr = 80°C

Parametry pracy czynnika grzewczego wężownic
Max. ciśnienie i temperatura robocza

pr = 1,0 MPa tr = 100°C
Ilość wody ogrzana przez grzałkę elektryczną* dm³ 165 130
Zakres temperatur pracy przy użyciu grzałki elektr. ºC 5ºC- 70ºC
Moc grzałki elektrycznej W 2000
Moc pobierana - wentylator, kompresor (nominalna) W 550 ÷ 650
Moc pobierana (całkowita) W 3000
Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy ºC 5ºC- 35ºC
Zakres regulacji temperatury wody w zbiorniku ºC 30ºC- 70ºC
Zakres temperatur pracy przy użyciu pompy ºC 30ºC- 55ºC
Średnica przyłącza -zimna woda cal 1"
Średnica przyłącza -ciepła woda cal 1"
Zasilanie 230V/50Hz
Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym A 16
Waga urządzenia kg 218 233
Ciśnienie robocze bar 6
Poziom hałasu dB 54
Moc wężownicy wewn. kW 30 30
Moc wężownicy środkowej kW 14 21

SPRAWNOŚĆ

Współczynnik efektywności dla temp. zewn. +15ºC ** COP 4,15 4,1
Współczynnik efektywności dla temp. zewn. +7ºC COP 3,5 3,5
Wydajność cieplna (pompa ciepła)*** dm³ 330 430
Wydajność cieplna (grzałka elektryczna)*** dm³ 260 200
Wydatek powietrza (bez obciążenia -1 prędk.) m³/h 315
Czas ogrzewania przy użyciu pompy ciepła** h 4 5
Czas ogrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej ** h 3(165 dm³) 2,5 (130 dm³)
Nr referencyjny 207220201 207230201
Cena (PLN) 6 937 7 264

ilość wody w zbiorniku znajdująca się nad grzałką elektryczną
** woda ogrzewana w zakresie +15 ÷ 45ºC, temp. powietrza zasysanego: 15ºC
*** wydajność stała wody o temp. +40ºC (temp. wody w zbiorniku 55ºC)



Ogólne warunki 
sprzedaży

Oferta handlowa
Urządzenia marki Bongioanni są produkowane we Włoszech 
oraz w Polsce z wykorzystaniem komponentów i części 
wyłącznie renomowanych, europejskich dostawców.

Importer i Dystrybutor
Bongioanni Polska Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu 
jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń grzewczych marki 
Bongioanni, dystrybuowanych w Polsce.

Zmiany w zakresie oferty
Bongioanni Polska zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu oferty, charakterystyki technicznej produktów, jak 
również do zaprzestania dystrybucji produktów objętych 
niniejszym katalogiem.

Model dystrybucji
Urządzenia prezentowane w tym katalogu są przeznaczone 
do dystrybucji przez Bongioanni Polska za pośrednictwem 
autoryzowanych firm instalacyjnych poprzez internetową 
platformę B2B.

Ceny w katalogu
Ceny urządzeń podane w niniejszym katalogu są cenami 
orientacyjnymi, bazującymi na stałym, przyjętym do ich 
wyliczeń kursie PLN/EUR. Każdy zakup wykonany przez 
autoryzowaną firmę instalacyjną poprzez platformę B2B 
jest realizowany w oparciu o aktualny kurs sprzedaży EUR, 
obowiązujący w dniu dokonania transakcji.

Gwarancja
Wszystkie urządzenia w niniejszym katalogu są objęte 
gwarancją Importera na zasadach określonych w Karcie 
Gwarancyjnej, dostępnej na stronie www.bongioanni.pl 
(zakładka Produkty - Dokumenty).
 

Serwis posprzedażny
Bongioanni Polska współpracuje z czołowymi firmami 
serwisu gwarancyjnego w Polsce. Sieć ta gwarantuje 
sprawne przeprowadzenie napraw gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych. Wykaz tych firm umieszczony jest na 
www.bongioanni.pl w zakładce Znajdź serwis. Bongioanni 
Polska prowadzi centralny magazyn części zamiennych. 

Transport
Ze względu na szczególny priorytet, jaki ma dla firmy 
najwyższy poziom obsługi Klienta, firma Bongioanni 
Polska powierzyła prowadzenie magazynu i kompletację 
dostaw ogólnopolskiej firmie logistycznej, usytuowanej 
przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, gwarantując 
swoim Klientom precyzyjne i realizowane na czas dostawy 
zamówionych urządzeń.

Strona www
Strona www.bongioanni.pl stanowi kompleksową bazę 
wiedzy na temat aktualnej oferty Bongioanni Polska z 
możliwością ściągnięcia dowolnych dokumentów
- od folderu reklamowego urządzeń do rysunków 
technicznych. Na stronie tej umieszczono wykaz firm sieci 
serwisu oraz listę autoryzowanych instalatorów do sprzedaży 
i montażu urządzeń marki Bongioanni w Polsce. Na stronie 
www znajduje się wejście do platformy zakupowej B2B 
oraz informacje kontaktowe do siedziby firmy i centrum 
szkoleniowego.

Bongioanni Polska życzy Państwu pełnej satysfakcji z 
zakupionych w naszej firmie urządzeń. 


