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Produkcją urządzeń grzewczych zajmujemy się od 1989 roku.
METAL-FACH Technika Grzewcza to firma rodzinna założona w 1989 roku. Przez wszystkie te lata rozwijaliśmy produkcję kotów c.o., które stawały się z każdym 
rokiem wydajniejsze, oszczędniejsze, a także coraz bardziej ekologiczne. Nasze doświadczenie zostało docenione na światowych rynkach jak i w Polsce, dzięki 
uzyskaniu m.in. certyfikatów EcoDesign (EkoProjekt), 5 klasa, TÜV Rheinland. Gwarantują one najwyższą, jakość oraz uzyskanie dofinansowania w programie „Czyste 
Powietrze”. 

Dopasowując się do proekologicznych zmian na rynku, a także oczekiwań naszych klientów, ofertę METAL-FACH Technika Grzewcza poszerzyliśmy o urządzenia 
związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), są to m. in. systemy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Wybierając dowolne urządzenie z naszej oferty korzystasz z 
sprawdzonych, niezawodnych konstrukcji, wyposażonych w innowacyjne, nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wszystkie te urządzenia kwalifikowane są do 
dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”. Wiele z nich uzyskuje podwyższone dofinansowanie, a co za tym idzie są one korzystne dla 
użytkownika pod względem finansowym. 

O NAS

Czysta moc nie  zależnie
od pory roku!
W ofercie znajdziesz dwie pompy ciepła powietrzne
ELIKA SPLIT oraz ELIKA MONOBLOCK. Urządzenia te
pobierają energię cieplną z otoczenia budynku zasilając
instalację centralnego ogrzewania. Stosując tą technologię
w naszych domach możemy mówić o pozyskiwaniu
czystej, ekologicznej energii prosto z natury.

Na co zwrócić uwagę przy 
wyborze pompy ciepła?
Ważnym wskaźnikiem przy wyborze pompy ciepła 
jest maksymalny punkt COP. Określa on stosunek energii
pobranej z instalacji elektrycznej do zasilenia pompa ciepła,
a dokładniej sprężarki znajdującej się w pompie ciepła,
do energii przez nią wytworzonej. Pompa ciepła ma dwie
funkcje. W zimne dni wykorzystywana jest do ogrzewania
budynku, wody użytkowej, a w upalne dni może działać
podobnie do klimatyzacji, chłodząc pomieszczenia. Pompa
ciepła to bardzo wydajne urządzenie, które można
stosować jako jedyne źródło ciepła, do ogrzewania
Twojego domu.



Program

owP ie et ts ry zz eC ”„
Zadbaj o czyste powietrze swoich bliskich

z METAL-FACH Technika Grzewcza!

PROGRAM
„CZYSTE POWIETRZE”

Planujesz wymienić źródło
ciepłą na ekologiczne, a może
całą instalację c.o. i wykonać
termomodernizację domu?
To dobry czas na składanie wniosków o dofinansowanie. 
Zeskanuj kod QR i przejdź na naszą stronę www na której 
znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące programu 
„Czyste powietrze”. Znajdziesz tam równiez wiele
przydatnych linków, które ułatwią Ci wypełnienie wniosku.
Przygotowaliśmy także pełną rozpiskę zmian w prawie
jakie wprowadzono lub zostaną wprowadzone w każdym
z województw. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy,
nasi przedstawiciele sa do Twojej dyspozycji.

Do kogo jest  skierowany
a n t y s m o g o w y  p r o j e k t
„Czyste Powietrze”?
Obecnie z antysmogowego programu „Czyste Powietrze”
mogą skorzystać:
- właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych;
- Osoby fizyczne posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy
  domu;
- Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące
 współwłaścicielami  wydzielonego  w  budynku
  jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.



ELIKA
SPLIT

- 5 lat gwarancji
- Sterownik połączony
  z dedykowaną aplikacją
  „MSmartLife”
- Dwuczęściowa budowa
  pompy ciepła
- pompa typu powietrze - woda

Pompa Ciepła ELIKA SPLIT czysta moc niezależnie od pory roku!
Pompy ciepła ELIKA SPLIT to przemyślana i sprawdzona konstrukcja charakteryzująca się wysoką efektywnością i odpornością na niskie temperatury. Doskonale 
nadaje się do domów, lokali usługowych oraz sklepów. Pompa składa się z dwóch części. Pierwsza częścią jest cześć zewnętrzna umieszczoną obok budynku czyli 
moduł chłodniczy oraz modułu hydraulicznego HYDROBOX przeznaczonego do montażu wewnętrznego np. w kotłowni, garażu itp. Jedną z najważniejszych zalet 
takiego rozwiązania jest łatwość dostępu do modułu hydraulicznego oraz zniwelowanie problemów związanych z zamarzaniem cieczy którą stosujemy w układzie.

Kontroler przewodowy
Termostat pokojowy

z wbudowanym
modułem wi-fi

Wysoka efektywność grzania
pompy ciepła
Maksymalny punkt COP 5,2
jest to najwyższy stosunek uzyskanej
mocy grzewczej do zużytej
energii elektrycznej

Niski poziom hałasu
W trybie cichym popa ciepła
jednowentylatorowa osiąga
poziom tylko 38-43/58-68dB

Dedykowana aplikacja
„MSmartLife”

Możliwość sprawiania kontrolera
z telefonem, tabletem lub komputerem

Klasa efektywności
energetycznej
Niskie zużycie energii elektrycznej

OA+++ (temp. wody 35 C)

Duża odporność
na ujemną temperaturę

Bezproblemowa pracy urządzenia
Onawet do -25 C na zewnątrz

Temperatura wody zasilania
Układ pozwala na korzystanie

w układzie c.o. z wody
Oo temperaturze 65 C

Bioniczny wzór
łopatek wentylatora

Dwurotacyjna sprężarka
Twin Rotary DC inverter

zapewnia wysoką sprawność
urządzenia

Jednowentylatorowa
konstrukcja pompy ciepła
W zakresie od 4kW do 16kW 

Wymiennik ciepła
Płytowy

Czynnik chłodniczy R32
Ekologiczny czynnik chłodzący.
32% mniejszy potencjał GWP

75% mniejsza emisja CO  2



Model zbiornika

ELIKA

SPLIT

4/1F

Jednostka

S.I.

ELIKA

SPLIT

6/1F

ELIKA

SPLIT

8/1F

ELIKA

SPLIT

10/1F

ELIKA

SPLIT

12/1F

ELIKA

SPLIT

14/3F

Ogrzewanie

A7W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 6,2

(2,73÷7,41)

8,3

(3,36÷9,11)

10,0

(3,81÷10,3)

12,1

(5,58÷14,6)

14,5

(5,92÷15,5)

pobór mocy elektrycznej (zakres) [kW] 1,24

(0,53÷1,56)

1,6

(0,61÷1,8)

2,0

(0,71÷2,09)

2,44

(1,04÷3,11)

3,09

(1,12÷3,37)

COP (zakres) [W/W] 5,0

(5,32÷4,76)

5,2

(5,54÷5,07)

5,0

(5,39÷4,93)

4,95

(5,38÷4,69)

4,7

(5,27÷4,59)

wydajność grzewcza nom. (zakres)

Ogrzewanie

A2W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 5,5 7,1 8,2 9,3 11,4

pobór mocy elektrycznej [kW] 1,39 1,73 2,02 2,35 3,12

COP [W/W] 3,95 4,1 4,05 3,95 3,65

wydajność grzewcza nom.

Ogrzewanie

A-7W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 6,1

(1,48÷6,21)

7,1

(1,82÷7,27)

8,25

(2,05÷8,31)

10,0

(3,97÷11,0)

12,0

(4,57÷12,7)

pobór mocy elektrycznej (zakres) [kW] 2,0

(0,48÷2,17)

2,18

(0,53÷2,26)

2,62

(0,61÷2,61)

3,33

(1,26÷3,89)

4,29

(1,48÷4,55)

COP (zakres) [W/W] 3,05

(3,06÷2,86)

3,25

(3,44÷3,21)

3,15

(3,37÷3,11)

3,0

(3,14÷2,83)

2,8

(3,10÷2,79)

wydajność grzewcza nom. (zakres)

Chłodzenie

A35W18 ΔT=5

[kW] 6,55 8,4 10,0 12,0 13,5

pobór mocy elektrycznej [kW] 1,34 1,66 2,08 3,0 3,75

EER [W/W] 4,9 5,05 4,8 4,0 3,6

wydajność chłodnicza nom.

Chłodzenie

A35W7 ΔT=5

[kW] 7,0 7,4 8,2 11,6 12,7

pobór mocy elektrycznej [kW] 2,33 2,19 2,48 4,22 4,98

EER [W/W] 3,0 3,38 3,3 2,75 2,55

wydajność chłodnicza nom.

Klasa sezonowej

efektywności

energetycznej ogrzewania

pomieszczeń

klasa A+++

TWW przy 55°C

(strefa klimatu umiarkowanego)
klasa A++

TWW przy 35°C

(strefa klimatu umiarkowanego)

TWW przy 35°C [-] 4,95 5,21 5,19 4,81 4,72

TWW przy 55°C [-] 3,52 3,36 3,49 3,45 3,47

SCOP

napięcie / ilość faz / częstotliwość [V/Ph/Hz] 220÷240/1/50

maksymalny prąd pracy (MCA) [A] 14 16 17 10 11

Zasilanie

poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) [dB] 58 59 60 64 65

ciśnienie akustyczne (1m) [dB] 45 46 49 50 51

Poziom dźwięku

Zakres temperatury

powietrza

zewnętrznego

[°C] -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43

ogrzewanie [°C] -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35

CWU [°C] -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43

chłodzenie

Twin Rotary [-] DCTyp sprężarki

Instalacja

chłodnicza

[mm] 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88

"dopuszczalna długość instalacji /

dopuszczalna różnica wysokości"
[m] 2÷30 / 20

metoda podłączenia [-] kielichowe

średnica przewodów ciecz / gaz

ładunek [g/m] 20 38 38 38 38

długość bez doładowania [m] 

Dodatkowy czynnik

chłodniczy

symbol (GWP) / ilość czynnika [kg] R32(675)/1,5Czynnik chłodniczy

Wymiary [mm] 1008 1118 1118 1118 1118

wysokość (H) [mm] 712 865 865 865 865

długość (D) [mm] 426 523 523 523 523

szerokość (W)

netto [kg] 58 77 77 112 112Waga

3,56

(1,27÷3,79)

4,5

(5,08÷4,43)

13,0

3,71

3,5

13,3

(4,99÷13,9)

4,93

(1,68÷5,19)

2,7

(2,97÷2,67)

14,9

4,38

3,4

14,0

5,71

2,45

4,62

3,41

12

68

55

-5÷43

-25÷35

-25÷43

9,52/15,88

38

1118

865

523

112
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ELIKA

SPLIT

16/3F

16,0

(6,43÷16,8)

380÷415/3/50

6,2

(2,73÷7,41)

1,24

(0,53÷1,56)

5,0

(5,32÷4,76)

5,5

1,39

3,95

6,1

(1,48÷6,21)

2,0

(0,48÷2,17)

3,05

(3,06÷2,86)

6,55

1,34

4,9

7,0

2,33

3,0

4,95

3,52

14

58

45

-5÷43

-25÷35

-25÷43

6,35/15,88

20

<15

1008

712

426

58

R32(675)/1,65 R32(675)/1,84

> Powyższe dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

> Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego.

> Poziom mocy akustycznie w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825;



Model zbiornika

Jednostka

S.I.

ELIKA 

SPLIT

HYDROBOX 160

ELIKA 

SPLIT

HYDROBOX 100

ELIKA 

SPLIT

HYDROBOX 60

Nazwy kompatybilnych modeli

jednostek zewnętrznych

[-] ELIKA SPLIT 12/1F

ELIKA SPLIT 14/3F

ELIKA SPLIT 16/3F

ELIKA SPLIT 8/1F

ELIKA SPLIT 10/1F

ELIKA SPLIT 4/1F

ELIKA SPLIT 6/1F

Pompa wody [-] regulowana DC inwerterregulowana DC inwerterregulowana DC inwerter

wysokość podnoszenia [m H2O] 999

rodzaj

> Powyższe dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN16147/2017; EN14511/2018; EN14825/2018; EU No:811/2013

> Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825;

CWU – ciepła woda użytkowa

TWW – temperatura wody na wyjściu

[-] płytowypłytowypłytowyWymiennik ciepła po stronie wody

Naczynie wzbiorcze [l] 888

wstępne ciśnienie po stronie gazowej [Mpa] 0,30,30,3

objętość

[Mpa] 0,30,30,3Zawór bezpieczeństwa

[m3/h] 0,60,360,36Wyłącznik przepływowy

[l] 555Objętość wewnętrzna układu, całkowita

Zasilanie [V/Ph/Hz] 380÷415/3/50220÷240/1/50220÷240/1/50

maksymalny prąd pracy (MCA) [A] 1414,314,3

napięcie / ilość faz / częstotliwość

Elektryczny podgrzewacz pomocniczy kW 3+3+333

stopnie wydajności [-] 311

moc elektryczna

[dB(A)] 434238Poziom mocy akustycznej

[dB(A)] 323028Poziom ciśnienia akustycznego

[°C] 5÷255÷255÷25

[°C] 25÷6525÷6525÷65

Zakres temp. wody na wyjściu (TWW)

[°C] 30÷6030÷6030÷60

chłodzenie

ogrzewanie

CWU

[°C] 5÷355÷355÷35Zakres temp. pomieszczenia

Przyłącze [cal] 111

ciecz chłodnicza [mm] 9,529,526,35

strona wody (gwint zewnętrzny GZ)

[mm] 15,8815,8815,88gaz chłodniczy

Wymiary [mm] 420420420

wysokość (H) [mm] 790790790

długość (D) [mm] 270270270

szerokość (W)

netto [kg] 393737Waga

H

W

D



ELIKA
SPLIT



ELIKA
MONOBLOCK

- 5 lat gwarancji
- Sterownik połączony
  z dedykowaną aplikacją
  „MSmartLife”
- Jednoczęściowa budowa
  pompy ciepła
- pompa typu powietrze - woda

Pompa Ciepła ELIKA MONOBLOCK czyste ogrzewanie niezależnie od pory roku!
Pompy ciepła ELIKA MONOBLOK to przemyślana i sprawdzona konstrukcja charakteryzująca się wysoką efektywnością i łatwości montażu. Doskonale nadaje się do 
domów, lokali usługowych oraz sklepów. Pompa charakteryzuje się zwartą obudową w której znajdziemy moduł hydrauliczny i chłodniczy. Jedną z najważniejszych 
zalet takiego rozwiązania jest brak potrzeby wygospodarowania dodatkowego miejsca w budynku.

Kontroler przewodowy
Termostat pokojowy

z wbudowanym
modułem wi-fi

Wysoka efektywność grzania
pompy ciepła
Maksymalny punkt COP 5,15
jest to najwyższy stosunek uzyskanej
mocy grzewczej do zużytej
energii elektrycznej

Niski poziom hałasu
W trybie cichym popa ciepła
jednowentylatorowa osiąga
poziom tylko 58-68dB

Dedykowana aplikacja
„MSmartLife”

Możliwość sprawiania kontrolera
z telefonem, tabletem lub komputerem

Klasa efektywności
energetycznej
Niskie zużycie energii elektrycznej

OA+++ (temp. wody 35 C)

Duża odporność
na ujemną temperaturę

Bezproblemowa pracy urządzenia
Onawet do -25 C na zewnątrz

Temperatura wody zasilania
Układ pozwala na korzystanie

w układzie c.o. z wody
Oo temperaturze 65 C

Bioniczny wzór
łopatek wentylatora

Dwurotacyjna sprężarka
Twin Rotary DC inverter

zapewnia wysoką sprawność
urządzenia.

Jednowentylatorowa
konstrukcja pompy ciepła
W zakresie od 4kW do 16kW 

Wymiennik ciepła
Płytowy

Czynnik chłodniczy R32
Ekologiczny czynnik chłodzący.
32% mniejszy potencjał GWP

75% mniejsza emisja CO  2
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Model zbiornika

ELIKA

MONO

4/1F

Jednostka

S.I.

ELIKA

MONO

6/1F

ELIKA

MONO

8/1F

ELIKA

MONO

10/1F

ELIKA

MONO

12/1F

ELIKA

MONO

12/3F

Ogrzewanie

A7W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 6,35

(2,73÷7,41)

8,4

(3,36÷9,11)

10,0

(3,81÷10,3)

12,1

(5,58÷14,6)

12,1

(5,58÷14,6)

pobór mocy elektrycznej (zakres) [kW] 1,28

(0,53÷1,56)

1,63

(0,61÷1,8)

2,02

(0,71÷2,09)

2,44

(1,04÷3,11)

2,44

(1,04÷3,11)

COP (zakres) [W/W] 4,95

(5,32÷4,76)

5,15

(5,54÷5,07)

4,95

(5,39÷4,93)

4,95

(5,38÷4,69)

4,95

(5,38÷4,69)

wydajność grzewcza nom. (zakres)

Ogrzewanie

A2W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 5,5 7,1 8,2 9,2 11,0

pobór mocy elektrycznej [kW] 1,41 1,73 2,05 2,36 2,36

COP [W/W] 3,9 4,1 4,0 3,9 3,9

wydajność grzewcza nom.

Ogrzewanie

A-7W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 6,0

(1,48÷6,21)

7,0

(1,82÷7,27)

8,0

(2,05÷8,31)

10,0

(3,97÷11,0)

10,0

(3,97÷11,0)

pobór mocy elektrycznej (zakres) [kW] 2,0

(0,48÷2,17)

2,19

(0,53÷2,26)

2,62

(0,61÷2,61)

3,33

(1,26÷3,89)

3,33

(1,26÷3,89)

COP (zakres) [W/W] 3,0

(3,06÷2,86)

3,26

(3,44÷3,21)

3,05

(3,37÷3,11)

3,0

(3,14÷2,83)

3,0

(3,14÷2,83)

wydajność grzewcza nom. (zakres)

Chłodzenie

A35W18 ΔT=5

[kW] 6,5 8,3 9,9 12,0 12,0

pobór mocy elektrycznej [kW] 1,35 1,64 2,18 3,04 3,04

EER [W/W] 4,8 5,05 4,55 3,95 3,95

wydajność chłodnicza nom.

Chłodzenie

A35W7 ΔT=5

[kW] 7,0 7,45 8,2 11,5 11,5

pobór mocy elektrycznej [kW] 2,33 2,22 2,52 4,18 4,18

EER [W/W] 3,0 3,35 3,25 2,75 2,75

wydajność chłodnicza nom.

Klasa sezonowej

efektywności

energetycznej ogrzewania

pomieszczeń

klasa A+++

TWW przy 55°C

(strefa klimatu umiarkowanego)
klasa A++

TWW przy 35°C

(strefa klimatu umiarkowanego)

TWW przy 35°C [-] 4,95 5,22 5,2 4,81 4,81

TWW przy 55°C [-] 3,52 3,37 3,47 3,45 3,45

SCOP

napięcie / ilość faz / częstotliwość [V/Ph/Hz] 220÷240/1/50

maksymalny prąd pracy (MCA) [A] 27 29 30 23 23

Zasilanie

poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) [dB] 58 59 60 65 65

ciśnienie akustyczne (1m) [dB] 45 46 49 50 50

Poziom dźwięku

Zakres temperatury

powietrza

zewnętrznego

[°C] -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43

ogrzewanie [°C] -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35

CWU [°C] -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43

chłodzenie

symbol (GWP) / ilość czynnika [kg] R32(675)/1,4Czynnik chłodniczy

Wymiary [mm] 1295 1385 1385 1385 1385

wysokość (H) [mm] 792 945 945 945 945

długość (D) [mm] 429 526 526 526 526

szerokość (W)

netto [kg] 98 121 121 160 160Waga

3,15

(1,12÷3,37)

4,6

(5,27÷4,59)

11,0

3,06

3,6

12,0

(4,57÷12,7)

4,21

(1,48÷4,55)

2,85

(3,10÷2,79)

13,5

3,75

3,6

12,4

4,96

2,5

4,72

3,47

24

65

51

-5÷43

-25÷35

-25÷43

1385

945

526

160

ELIKA

MONO

14/3F

14,5

(5,92÷15,5)

380÷415/3/50

6,35

(2,73÷7,41)

1,28

(0,53÷1,56)

4,95

(5,32÷4,76)

5,5

1,41

3,9

6,0

(1,48÷6,21)

2,0

(0,48÷2,17)

3,0

(3,06÷2,86)

6,5

1,35

4,8

7,0

2,33

3,0

4,95

3,52

27

58

45

-5÷43

-25÷35

-25÷43

1295

792

429

98

R32(675)/1,75

3,53

(1,27÷3,79)

4,5

(5,08÷4,43)

13,1

(4,99÷13,9)

4,85

(1,68÷5,19)

2,7

(2,97÷2,67)

-25÷35

-25÷43

ELIKA

MONO

16/3F

15,9

(6,43÷16,8)

moc elektryczna [kW] 3 3 3 3+3+3 3+3+3

stopnie wydajności [-] 1 1 1 3 3

Elektryczny podgrzewacz

pomocniczy

3+3+3

3

3

1

Zakres temperatury

wody na

wyjściu

[°C] 

ogrzewanie [°C] 

CWU [°C] 

chłodzenie 5÷25

25÷65

30÷60

5÷25 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25

25÷65 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65

30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60

średnica (gwint zewnętrzny GZ) [cal] 1 5/4 5/4 5/4 5/4Przyłącze wody 5/41

13,0

3,77

3,45

14,9

4,38

3,4

14,0

5,6

2,5

4,62

3,41

25

68

55

-5÷43

1385

945

526

160

3+3+3

3

5/4

5÷25

25÷65

30÷60

> Powyższe dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

> Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego.

> Poziom mocy akustycznie w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825;



ELIKA
MONOBLOCK

- 5 lat gwarancji
- Sterownik połączony
  z dedykowaną aplikacją
  „MSmartLife”
- Jednoczęściowa budowa
  pompy ciepła
- pompa typu powietrze - woda

Pompa Ciepła ELIKA MONOBLOCK czyste ogrzewanie niezależnie od pory roku!
Pompy ciepła ELIKA MONOBLOK to przemyślana i sprawdzona konstrukcja charakteryzująca się wysoką efektywnością i łatwości montażu. Doskonale nadaje się do 
domów, lokali usługowych oraz sklepów. Pompa charakteryzuje się zwartą obudową w której znajdziemy moduł hydrauliczny i chłodniczy. Jedną z najważniejszych 
zalet takiego rozwiązania jest brak potrzeby wygospodarowania dodatkowego miejsca w budynku.

Kontroler przewodowy
Termostat pokojowy

z wbudowanym
modułem wi-fi

Wysoka efektywność grzania
pompy ciepła
Maksymalny punkt COP 4,4
jest to najwyższy stosunek uzyskanej
mocy grzewczej do zużytej
energii elektrycznej

Niski poziom hałasu
W trybie cichym popa ciepła
jednowentylatorowa osiąga
poziom tylko 73-77dB

Dedykowana aplikacja
„MSmartLife”

Możliwość sprawiania kontrolera
z telefonem, tabletem lub komputerem

Klasa efektywności
energetycznej
Niskie zużycie energii elektrycznej

OA+++ (temp. wody 35 C)

Duża odporność
na ujemną temperaturę

Bezproblemowa pracy urządzenia
Onawet do -25 C na zewnątrz

Temperatura wody zasilania
Układ pozwala na korzystanie

w układzie c.o. z wody
Oo temperaturze 65 C

Bioniczny wzór
łopatek wentylatora

Dwurotacyjna sprężarka
Twin Rotary DC inverter

zapewnia wysoką sprawność
urządzenia

Wymiennik ciepła
Płytowy

Dwuwentylatorowa
konstrukcja pompy ciepła
W zakresie od 18kW do 30kW 



D W

H

Model zbiornika

ELIKA

MONO

18/3F

Jednostka

S.I.

ELIKA

MONO

22/3F

ELIKA

MONO

26/3F

ELIKA

MONO

30/3F

Ogrzewanie

A7W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 22,0

(9,92÷24,93)

26,0

(11,34÷26,0)

30,1

(13,85÷31,75)

pobór mocy elektrycznej (zakres) [kW] 5,0

(1,90÷6,47)

6,37

(1,96÷6,37)

7,7

(2,93÷9,51)

COP (zakres) [W/W] 4,4

(5,33÷3,85)

4,08

(5,77÷4,08)

3,91

(4,73÷3,34)

wydajność grzewcza nom. (zakres)

Ogrzewanie

A2W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] 22,0 24,0 26,0

pobór mocy elektrycznej [kW] 7,09 8,33 9,28

COP [W/W] 3,1 2,88 2,8

wydajność grzewcza nom.

Ogrzewanie

A-7W35 ΔT=5,

R.H. 85%

[kW] - - -

pobór mocy elektrycznej (zakres) [kW] - - -

COP (zakres) [W/W] - - -

wydajność grzewcza nom. (zakres)

Chłodzenie

A35W18 ΔT=5

[kW] 23,0 27,00 31,0

pobór mocy elektrycznej [kW] 5,00 6,27 7,7

EER [W/W] 4,6 4,3 4,0

wydajność chłodnicza nom.

Chłodzenie

A35W7 ΔT=5

[kW] 21,0 26,0 29,5

pobór mocy elektrycznej [kW] 7,1 9,6 11,5

EER [W/W] 2,95 2,7 2,55

wydajność chłodnicza nom.

Klasa sezonowej

efektywności

energetycznej ogrzewania

pomieszczeń

klasa

TWW przy 55°C

(strefa klimatu umiarkowanego)
klasa

TWW przy 35°C

(strefa klimatu umiarkowanego)

TWW przy 35°C [-] - - -

TWW przy 55°C [-] - - -

SCOP

napięcie / ilość faz / częstotliwość [V/Ph/Hz] 380÷415/3/50

maksymalny prąd pracy (MCA) [A] - - -

Zasilanie

poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) [dB] - - -

ciśnienie akustyczne (1m) [dB] 59,8 61,5 63,5

Poziom dźwięku

Zakres temperatury

powietrza

zewnętrznego

[°C] -5÷46 -5÷46 -5÷46

ogrzewanie [°C] -25÷35 -25÷35 -25÷35

CWU [°C] -25÷43 -25÷43 -25÷43

chłodzenie

symbol (GWP) / ilość czynnika [kg] R32(675) / 5,0Czynnik chłodniczy

Wymiary [mm] 1129 1129 1129

wysokość (H) [mm] 1558 1558 1558

długość (D) [mm] 440 440 440

szerokość (W)

netto [kg] 177 177 177Waga

18,0

(7,16÷18,0)

3,83

(1,12÷3,83)

4,7

(6,5÷4,7)

18,0

5,32

3,38

-

-

-

18,5

3,89

4,75

17,0

5,57

3,05

-

-

-

-

57,6

-5÷46

-25÷35

-25÷43

1129

1558

440

177

moc elektryczna [kW] - - -

stopnie wydajności [-] - - -

Elektryczny podgrzewacz

pomocniczy

-

-

Zakres temperatury

wody na

wyjściu

[°C] 

ogrzewanie [°C] 

CWU [°C] 

chłodzenie 5÷25

25÷60

40÷60

5÷25 5÷25 5÷25

25÷60 25÷60 25÷60

40÷60 40÷60 40÷60

średnica (gwint zewnętrzny GZ) [cal] 5/4 5/4 5/4Przyłącze wody 5/4

> Powyższe dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

> Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego.

> Poziom mocy akustycznie w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825;

A+++

A++



METAL-FACH
Jacek Kucharewicz

ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokółka 

Tel. +48 85 711 94 54

Sprzedaż krajowa - kontakt ogólny
E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Tel. +48 85 711 94 54 wew. 28

Serwis
E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Tel. +48 711 94 54 wew. 12

WWW.METALFACH .COM.PLTG

WWW.YOUTUBE.COM/C/METALFACH ECHNIKA RZEWCZAT G

WWW.FACEBOOK.COM/METALFACHTG

Paweł Wyszołmirski
Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

woj. podlaskie, woj. lubelskie, 
woj. mazowieckie,

woj. warmińsko-mazurskie

p.wyszolmirski@metalfach.com.pl
Tel. +48 609 341 010

Sławomir Dymowski
Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

woj. łódzkie, woj. małopolskie,
woj. opolskie, woj. podkarpackie,
woj. śląskie, woj. świętokrzyskie,

s.dymowski@metalfach.com.pl
Tel. +48 721 201 010

Rafał Szelest
Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

woj. dolnośląskie, 
woj. kujawsko-pomorskie,

woj. lubuskie, woj. pomorskie,
woj. wielkopolskie,

woj. zachodniopomorskie,

r.szelest@metalfach.com.pl
Tel. +48 695 056 045

Firma METAL-FACH Jacek Kucharewicz zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia
i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002r.

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru
w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Informator nie  stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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