
TERMODYNAMICZNY

Termodynamiczny zbiornik do podgrzewania 
wody, który wykorzystuje nadmiar 

wytwarzanej energii aby zapewniać ciepłą 
wodę bez żadnych kosztów !

www.gseintegration.com

GSE THERMO’SYSTEM™

3,33
Najwyższy 

współczynnik 
wydajności COP

na rynku !
7 lat gwarancji!



ZALETY PRODUKTU :
■ System opracowano we Francji w celu optymalizacji zużycia energii 
na potrzeby własne poprzez wykorzystanie energii produkowanej 
przez panele PV, która nie jest wykorzystywana na potrzeby domowe. 
Energia zostanie wykorzystana do podgrzania wody w zbiorniku, bez 
dodatkowych kosztów. Pojemność: 254L lub 54 gal
■ Moduł inteligentnej sieci SMART GRID wspiera system 
Aerowoltaiczny.
■ Wydajność: COP 3.33, najwyższy na rynku
■ Cicha praca
■ Moduł wykrywa, gdy energia dostarczona do sieci przekracza 
wartość 750W i uruchamia pompę ciepła wewnątrz zbiornika
■ Zakres temperatur roboczych od -5C do +35C -> automatyczne 
wyłączenie gdy temperatura jest poza zakresem.
■ Wysokość tylko 1.75m i 631mm średnicy
■ Utrzymywanie temperatury wody 62°C podczas gromadzenia 
energii słonecznej
■ Możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz lub z pomieszczenia
■ Stalowa obudowa z powłoką Ceraprotect zwiększa odporność na 
uszkodzenia mechaniczne
■ Magnezowa anoda zapewnia, że woda nie będzie stykać się z 
powierzchnią aluminiową
■ Możliwość łatwej wymiany rezystora bez opróżniania zbiornika
■  7 lat gwarancji
■  Do 70% oszczędności na rachunku za ciepłą wodę

Najkorzystniejsze 
wymiary do

realizacji systemu

1- wysokowydajna sprężarka z 
butlą płynu
2- duży parownik
3- dodatkowa butla z płynem
4- moduł sterujący
5- zbiornik gorącej wody 254L
6- rezystor elektryczny 100%
magnezowy
7- Cewka wymiennika 
hydraulicznego
(typ WWKS)
8- odprowadzenie kondensatu

JAK TO DZIAŁA ?

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Wydajność systemu przy doprowadzeniu temperatury z 
pomieszczenia lub z zewnątrz zgodnie z 
EN 16147: 2011 dla A15 / W10-53 (temp. powietrza 
doprowadzonego 15 °C / temperatura otoczenia 15 °C)

Temperatura otoczenia 15°C
Współczynnik wydajności (cop)
Czas ogrzewania
Straty konserwacyjne
Maksymalna ilość wody użytkowej
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