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MultiTherma - pompa ciepła typu 
powietrze-woda w konstrukcji
monoblok

MultiTherma - współpraca z fotowoltaiką i odbiornikami ciepła

Zastosowanie:

Tnij rachunki za energię.

Włącz i zapomnij | 5 lat gwarancji i najlepsze komponenty

Twój sąsiad może spać spokojnie | Tylko 48 dB mocy akustycznej

Urządzenie pobiera energię do ogrzewania - nawet przy bardzo 

niskich, ujemnych temperaturach - z niewyczerpywalnego źródła, 

jakim jest powietrze. Dzięki temu dostarcza ciepło do ogrzania 

budynku i wody użytkowej w sposób niezwykle przyjazny dla 

środowiska naturalnego.

Pompa ciepła MultiTherma może współpracować  
z ogniwami fotowoltaicznymi i inteligentnymi systemami 
elektroenergetycznymi (SG ready). Dzięki temu może 
dostarczać ogrzewanie praktycznie bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. 

Urządzenie współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, 
klasycznymi kaloryferami (temperatura zasilania do 
70°C), nagrzewnicami lub klimakonwektorami. Wysoki współczynnik COP na poziomie 5,55 (A7W35) osiągany przez pompę ciepła MultiTher ma oznacza,  

że urządzenie jest bardzo efektywne energetycznie i jego użytkownik płaci jeszcze mniej za energię. 

W pompach ciepła MultiTherma wykorzystywany jest naturalny czynnik chłodniczy R290  

(propan) - przyjazny i bezpieczny dla warstwy ozonowej, który charakteryzuje się niskim potencjałem  

tworzenia efektu cieplarnianego GWP = 3 (ang. global warming potential). Czynnik jest powszechnie  

stosowany m. in. w klimatyzatorach, lodówkach czy innych urządzeniach nowej generacji. 

5 lat gwarancji z możliwością jej przedłużenia, certyfikowany serwis fabryczny, najlepsze komponenty i produkcja wyłącznie w Polsce - 

to pakiet korzyści, który pozwoli Ci cieszyć się z bezawaryjnej i wydajnej pracy Twojej pompy ciepła. 

Parametry możesz w łatwy sposób odczytać lub zmienić za pomocą dotykowego panelu umieszczonego na urządzeniu  

lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

MultiTherma to jedno z najcichszych urządzeń na rynku przy tak wysokim poziomie wydajności. W urządzeniu zastosowano szereg 

rozwiązań poprawiających parametry akustyczne, m. in. wentylatory o kształcie wzorowanym na zarysie skrzydła sowy ( jeden z najciszej 

latających ptaków), wyciszenie sprężarki i obudowy oraz eliminację wibracji. 

NAGRZEWNICEKALORYFERY KLIMAKONWEKTORYOGRZEWANIE
PODŁOGOWE

NOWE DOMY HOTELEMODERNIZACJE SKLEPY USŁUGI PRZEMYSŁ

CO + CWU - centralne ogrzewanie i przygotowanie  
ciepłej wody użytkowej
CWU + AC - przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
i klimatyzacja 
CWU - przygotowanie ciepłej wody użytkowej
CO - centralne ogrzewanie
AC - tryb klimatyzacji

Stworzona przez ekspertów

www.mult itherma.com

Pompę ciepła MultiTherma stworzyło IGLOO - polski producent 

technologii stosowanych w profesjonalnych urządzeniach odzy-

skujących energię, grzewczych czy chłodniczych. 

Spółka działa od ponad 35 lat i dostarcza swoje produkty do 

ponad pięćdziesięciu krajów świata.

Efektywne ogrzewanie i chłodzenie
Konstrukcja pomp ciepła MultiTherma pozwala na ogrzewanie  

i chłodzenie budynków oraz pracę w różnych trybach:

Opatentowane technologie
Autorskie rozwiązania MultiTEC i MultiFLOW pozwalają  

na uzyskanie wyższych parametrów efektywności przy

jednoczesnej poprawie kultury pracy.

Dbaj o środowisko naturalne i walcz z ociepleniem klimatu

AC - KLIMATYZACJA



Model Wydajność 
grzewcza (A7/W35)

Wydajność 
grzewcza (A2/W35)

Wydajność chłodni-
cza (A35/W7) COP (A7/W35) SCOP (dla klimatu 

umiarkowanego)

MultiTherma 12 2,5-13,7 2,2-11,8 2,2-11,0 5,41 5,18

MultiTherma 17 3,3-18,2 2,9-15,8 2,9-14,2 5,51 5,37

MultiTherma 21 4,0-21,9 3,5-19,1 3,6-17,4 5,55 5,36

MultiTherma to korzyści: 

MultiTherma - oferowane modele:

Dowiedz się więcej:  www.mult itherma.com
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SZYBKI MONTAŻ:

- konstrukcja monoblokowa
- intuicyjna instalacja bez kontroli szczelności.

- wysoki współczynnik COP - efektywość energetyczna
- sprężarka inwerterowa - dopasowanie do bieżącego
zapotrzebowania na energię
- R290 - czynnik chłodniczy pozwalający na wysokie COP
- zdalne sterowanie z aplikacji mobilnej.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY:

- wentylator o łopatkach wzorowanych na skrzydle sowy
- wygłuszenie obudowy i sprężarki - cicha praca.

CICHA PRACA:

- komponenty najbardziej znanych firm światowych
- sprężarka inwerterowa - długi czas pracy
- specjalna powłoka parownika - krótki czas odszraniania
i długi czas pracy.

5 LAT GWARANCJI:

- R290 to czynnik chłodniczy o minimalnym wpływie na efekt  
cieplarniany
- możliwość współpracy z ogniwami fotowoltaicznymi.

EKOLOGIA:

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII:

Autoryzowany Dystrybutor:

IGLOO Sp. z o.o.  Stary Wiśnicz 289 
32-720 Nowy Wiśnicz, Polska

mt@igloo.pl
+48 14 662 19 34   +48 14 662 19 35


