
Po prostu
wyższa
wydajność

Promocyjne pakiety z kompaktowymi 
pompami ciepła SIK 6-11TES i osprzętem 

SG

Naturalnie
oszczędne! 

W ofercie specjalnej pompy ciepła 
SIK 6-11TES dostępne są w promocyj-
nych pakietach wraz z osprzętem. Pro-
mocja obejmuje pakiety z pompą ciepła 
i zasobnikiem c.w.u., buforem, grzał-
ką, zestawem c.w.u. lub zestawem do 
montażu ściennego sterownika.

Kompaktowe pompy ciepła SIK 6-11 TES 
zapewniają wysoką temperaturę zasila-
nia i wydajność, która przekłada się na 
niskie koszty eksploatacji. Osiąga-
ne wartości współczynników wydajności 
COP klasyfikują SIK TES w czołówce
kompaktowych, gruntowych pomp cie-
pła. Cichą pracę zapewnia wyciszona 
obudowa i swobodnie pływająca pły-
ta podstawy sprężarki. Pompy ciepła 
SIK 6-11TES posiadają układ łagodne-
go star tu, eliminujący efekt migotania 
oświetlenia podczas rozruchu, chroniąc 
jednocześnie sprężarkę.

Najwyższe parametry
i niewielkie wymiary

Kompaktowe gruntowe 
pompy ciepła
SIK 6-11TES to kompaktowe gruntowe 
pompy ciepła nowej generacji. Cechują 
się bogatym wyposażeniem i posia-
dają wbudowane komponenty instalacji 
grzewczej oraz podzespoły do podłą-
czenia źródła ciepła. Przewody mogą 
więc zostać poprowadzone bezpośred-
nio na zewnątrz do rozdzielacza solanki 
i nie jest konieczna pracochłonna izola-
cja zimnych komponentów solanki. Do 
wyposażenia standardowego pomp cie-
pła SI 6-11TES należą m.in.: elektronicz-
ne pompy obiegowe i naczynia wzbiorcze 
instalacji dolnego / górnego źródła ciepła 
(8/24 l), niezbędne zabezpieczenia, a tak-
że zaawansowana automatyka WPM 
Econ5S z możliwością obsługi za po-
mocą tabletu/smartfonu. Urządzenia nie 
wymagają dużej przestrzeni i bez pro-
blemu zmieszczą się w każdym pomiesz-
czeniu. Nadają się więc do zastosowania 
w budynkach, w których nie ma pomiesz-
czenia gospodarczego.

Bogato wyposażona, kompaktowa budowa, 
niewymagająca dużej przestrzeni.

Wbudowane komponenty instalacji dolnego 
i górnego źródła ciepła: 2 elektroniczne 
pompy obiegowe i 2 naczynia wzbiorcze 
instalacji dolnego / górnego źródła ciepła 
(8/24 l), niezbędne zabezpieczenia: zawory 
bezpieczeństwa i manometry ciśnienia.

Wysoka wydajność i temperatura zasilania.

Automatyka WPM Econ5S: dostęp przez 
Ethernet, KNX, EIB, MODBUS i możliwość 
obsługi za pomocą tabletu/smartfonu.

Promocyjne pakiety
– naturalnie oszczędne!

Oferta obowiązuje od 1 czerwca 2017 r., szczegóły – na odwrocie

Oferta

specjalna

Dimplex!
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SIK 6-11TES

SIK 6-11TES

SIK 6-11TES + PSP 100E

WWSP 229E

WPG-2

WPG-2

WPG-2

FLH 25M

FLH 25M

MS PGD

FLH 25M

PWS 332

WWSP 229

Ceny netto PLN

SIK 6TES + WWSP 229E + WPG-2 + MS PGDSIK 6TES + WWSP 229E + WPG-2 + MS PGD

Cena promocyjna: 34 000,00 złotych

SIK 11TES + WWSP 229E + WPG-2 + MS PGDSIK 11TES + WWSP 229E + WPG-2 + MS PGD

Cena promocyjna: 36 000,00 złotych

SIK 8TES + WWSP 229E + WPG-2 + MS PGDSIK 8TES + WWSP 229E + WPG-2 + MS PGD

Cena promocyjna: 35 000,00 złotych

SIK 6TES + PWS 332 + FLH 25M + WPG-2SIK 6TES + PWS 332 + FLH 25M + WPG-2

Cena promocyjna: 34 500,00 złotych

SIK 11TES + PWS 332 + FLH 25 M + WPG-2SIK 11TES + PWS 332 + FLH 25 M + WPG-2

Cena promocyjna: 36 500,00 złotych

SIK 8TES + PWS 332 + FLH 25M + WPG-2SIK 8TES + PWS 332 + FLH 25M + WPG-2

Cena promocyjna: 35 500,00 złotych

SIK 6TES + PSP 100E + WWSP 229 + FLH 25M + WPG-2SIK 6TES + PSP 100E + WWSP 229 + FLH 25M + WPG-2

Cena promocyjna: 33 900,00 złotych

SIK 11TES + PSP 100E + WWSP 229 + FLH 25M + WPG-2SIK 11TES + PSP 100E + WWSP 229 + FLH 25M + WPG-2

Cena promocyjna: 36 500,00 złotych

SIK 8TES + PSP 100E + WWSP 229 + FLH 25M + WPG-2SIK 8TES + PSP 100E + WWSP 229 + FLH 25M + WPG-2

Cena promocyjna: 35 300,00 złotych

SIK 6-11TES z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229, buforem PSP 100E, grzałką FLH 25M i zestawem c.w.u. WPG-2

SIK 6-11TES z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E, grzałką FLH 25M, zestawem c.w.u. WPG-2 
i zestawem do montażu sterownika pompy ciepła na ścianie MS PGD

SIK 6-11TES ze zbiornikiem kombinowanym c.o./c.w.u. PWS 332, grzałką FLH 25M i zestawem c.w.u. WPG-2

Ceny netto PLN

Ceny netto PLN


