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Technix Sp. z o.o. to spółka córka macierzystej firmy PPHU Technix,
polskiego producenta palników i sterowników do kotłów z długoletnim
doświadczeniem w branży grzewczej. Firma powstała jako efekt
długofalowej koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa w branży odnawialnych 
źródeł energii. Spółka zajmuje się w szczególności produkcją systemów 
grzewczych opartych na powietrznych pompach ciepła z inwerterem, 
oferując serwis fabryczny, doradztwo i wsparcie techniczne, części 
zamienne, monitoring poprzez specjalne narzędzia serwisowe online 
oraz bezpłatne szkolenia dla partnerów biznesowych.

Spółka oferuje wszystkie produkty pozwalające na zbudowanie 
optymalnego systemu grzewczego z pompą ciepła. Bufory z podwójną 
wężownicą typu spiro o łącznej powierzchni wymiany 8m� i 10m� mają 
bardzo wysoką sprawność grzewczą i należą do jednych z najlepszych 
dostępnych na rynku. W skład systemu grzewczego wchodzi bardzo 
proste w obsłudze, intuicyjne sterowanie własnego projektu Technix 
z kolorowym wyświetlaczem 7” oraz z własną aplikacją na telefon, co 
czyni cały system prostym w obsłudze i przyjaznym dla użytkownika.

W siedzibie Spółki w Pleszewie znajduje się w pełni funkcjonalny
Showroom i centrum szkoleniowe - kreatywna, wchodząca w  interakcję 
z  odbiorcą przestrzeń, która ma na celu prezentację systemu grzewczego 
Technix, a także ekspozycję urządzeń i osprzętu wchodzącego 
w skład  całego systemu. W centrum szkoleń odbywają się szkolenia dla 
instalatorów systemów grzewczych z pompą ciepła. Wiedza zdobyta 
podczas części teoretycznej i praktycznej jest udokumentowana 
certyfikatem i pozwala na samodzielny montaż i uruchomienie systemu 
grzewczego Technix z pompą ciepła TX bezpośrednio u klienta.

Firma posiada ponadto mobilne stoisko reklamowe - Pompotruck, 
wyposażony w kompletny system grzewczy z pompą ciepła, które 
umożliwia szkolenia, prezentacje oraz udział w eventach branżowych 
na miejscu u klienta.



4

Pompy ciepła Technix TX-9500, TX-16000 i TX-26000 
znajdują zastosowanie jako ekologiczne źródło ciepła dla 
nowych i modernizowanych budynków, domów jedno 
i wielorodzinnych, biur, itp., w systemach centralnego 
ogrzewania, chłodzenia oraz ogrzewania wody użytkowej.



Dotykowy wyświetlacz sterujący 
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Jednocześnie wdrażamy komponenty w oparciu o własne projekty 
m.in.:
- sterowanie Technix z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem 7”, które 
umożliwia ustawienie 9 różnych trybów pracy pompy i  sterowania 
rożnymi obiegami grzewczymi, 
- energooszczędna pompa obiegowa z  wyświetlaczem, 
- sterowanie grup pompowych Technix SZTOS, 
- własna aplikacja na telefon do zdalnej, bezprzewodowej obsługi 
pompy. 

Zastosowanie inwertera DC zapewnia płynną i automatyczną regulację 
mocy urządzenia w zależności od panujących warunków zewnętrznych 
i zmieniającej się temperatury powietrza, co optymalizuje zużycie 
energii elektrycznej oraz znacznie przedłuża żywotność urządzenia. 
Dodatkowo bezobsługowa praca pompy zapewnia wysoki komfort 
i  wygodę dla użytkowników. 

Dzięki zastosowaniu komponentów renomowanych producentów, 
możemy udzielić 5-cioletniej gwarancji oraz spełnić oczekiwania 
klientów ceniących sobie najwyższą jakość produktu.

POMPY CIEPŁA MONOBLOK 
POWIETRZE WODA Z INWERTEREM DC
Aby zadowolić najbardziej wymagających klientów i zagwarantować 
niezawodny produkt najwyższej jakości stosujemy podzespoły 
renomowanych producentów, m.in:
- sprężarka Panasonic z inwerterem, 
- elektromagnetyczny zawór rozprężny sterowany elektronicznie - Carel,
- czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia gazu - Carel,
- stycznik elektromagnetyczny - Carel,
- inwerter DC z opcją Soft Start - Carel,
- energooszczędne wentylatory BLDC - Wolong Electric.
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ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 200 m2  * 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 120 m2  ** 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +40C 
Zakres temperatury medium grzewczego   ‐20C do +55C 
Zasilanie  230V/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 58 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x81 cm  
Waga  88 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,51 
A (‐10)/W55,3  1,80 
A (‐7)/W34  2,86 
A (‐7)/W52  2,17 
A (2)/W30  4,64 
A (2)/W42  3,28 
A (7)/W27  6,16 
A (7)/W36  4,48 
A (12)/W24  8,14 
A (12)/W30  6,34 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,68 
Sprawność  184,1% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,24 
Sprawność  126,6% 
Klasa energetyczna  A++ 

ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 200 m2  * 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 120 m2  ** 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +40C 
Zakres temperatury medium grzewczego   ‐20C do +55C 
Zasilanie  230V/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 58 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x81 cm  
Waga  88 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,51 
A (‐10)/W55,3  1,80 
A (‐7)/W34  2,86 
A (‐7)/W52  2,17 
A (2)/W30  4,64 
A (2)/W42  3,28 
A (7)/W27  6,16 
A (7)/W36  4,48 
A (12)/W24  8,14 
A (12)/W30  6,34 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,68 
Sprawność  184,1% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,24 
Sprawność  126,6% 
Klasa energetyczna  A++ 

ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 200 m2  * 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 120 m2  ** 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +40C 
Zakres temperatury medium grzewczego   ‐20C do +55C 
Zasilanie  230V/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 58 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x81 cm  
Waga  88 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,51 
A (‐10)/W55,3  1,80 
A (‐7)/W34  2,86 
A (‐7)/W52  2,17 
A (2)/W30  4,64 
A (2)/W42  3,28 
A (7)/W27  6,16 
A (7)/W36  4,48 
A (12)/W24  8,14 
A (12)/W30  6,34 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,68 
Sprawność  184,1% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,24 
Sprawność  126,6% 
Klasa energetyczna  A++ 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TX-9500

OBLICZENIA SEZONOWE SCOP:

POMPA CIEPŁA TX-9500

*Instalacja wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym
**Instalacja z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym
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ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 300 m2  * 
 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia 130‐200 m2  ** 
 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +40C 
Zakres temperatury medium grzewczego   ‐20C do +55C 
Zasilanie  400V x 3/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 59 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x136 cm  
Waga  140 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,66 
A (‐10)/W55,3  2,19 
A (‐7)/W34  2,93 
A (‐7)/W52  2,22 
A (2)/W30  4,70 
A (2)/W42  3,70 
A (7)/W27  6,82 
A (7)/W36  5,10 
A (12)/W24  9,28 
A (12)/W30  7,33 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,88 
Sprawność   192,2% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,81 
Sprawność   149,5% 
Klasa energetyczna  A++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 300 m2  * 
 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia 130‐200 m2  ** 
 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +40C 
Zakres temperatury medium grzewczego   ‐20C do +55C 
Zasilanie  400V x 3/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 59 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x136 cm  
Waga  140 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,66 
A (‐10)/W55,3  2,19 
A (‐7)/W34  2,93 
A (‐7)/W52  2,22 
A (2)/W30  4,70 
A (2)/W42  3,70 
A (7)/W27  6,82 
A (7)/W36  5,10 
A (12)/W24  9,28 
A (12)/W30  7,33 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,88 
Sprawność   192,2% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,81 
Sprawność   149,5% 
Klasa energetyczna  A++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 300 m2  * 
 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia 130‐200 m2  ** 
 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +40C 
Zakres temperatury medium grzewczego   ‐20C do +55C 
Zasilanie  400V x 3/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 59 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x136 cm  
Waga  140 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,66 
A (‐10)/W55,3  2,19 
A (‐7)/W34  2,93 
A (‐7)/W52  2,22 
A (2)/W30  4,70 
A (2)/W42  3,70 
A (7)/W27  6,82 
A (7)/W36  5,10 
A (12)/W24  9,28 
A (12)/W30  7,33 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,88 
Sprawność   192,2% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,81 
Sprawność   149,5% 
Klasa energetyczna  A++ 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TX-16000

OBLICZENIA SEZONOWE SCOP:

POMPA CIEPŁA TX-16000

*Instalacja wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym
**Instalacja z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym
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ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 500 m2  * 
 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia 200‐300 m2  ** 
 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +45C 
Zakres temperatury medium grzewczego   +30C do +55C 
Zasilanie  400V x 3/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 60 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x146 cm   
Waga  150 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,43 
A (‐10)/W55,3  1,77 
A (‐7)/W34  2,54 
A (‐7)/W52  2,02 
A (2)/W30  4,70 
A (2)/W42  3,46 
A (7)/W27  5,65 
A (7)/W36  4,73 
A (12)/W24  8,66 
A (12)/W30  6,78 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,56 
Sprawność   179,3% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,51 
Sprawność   137,6% 
Klasa energetyczna  A++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 500 m2  * 
 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia 200‐300 m2  ** 
 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +45C 
Zakres temperatury medium grzewczego   +30C do +55C 
Zasilanie  400V x 3/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 60 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x146 cm   
Waga  150 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,43 
A (‐10)/W55,3  1,77 
A (‐7)/W34  2,54 
A (‐7)/W52  2,02 
A (2)/W30  4,70 
A (2)/W42  3,46 
A (7)/W27  5,65 
A (7)/W36  4,73 
A (12)/W24  8,66 
A (12)/W30  6,78 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,56 
Sprawność   179,3% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,51 
Sprawność   137,6% 
Klasa energetyczna  A++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 
Nowe budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia max do 500 m2  * 
 

Modernizowane budynki, domy jedno i 
wielorodzinne, biura itp 

sugerowana powierzchnia 200‐300 m2  ** 
 

DANE TECHNICZNE 
Zakres temperatury zewnętrznej  ‐20C do +45C 
Zakres temperatury medium grzewczego   +30C do +55C 
Zasilanie  400V x 3/50Hz 
Przyłącze medium grzewczego  1” 
Przepływ medium grzewczego  1m3/h 
Maksymalne ciśnienie wody  1MPa 
Stopień ochrony  IPX4 
Ochrona antykorozyjna  blacha ocynkowana malowana proszkowo 
Montaż  na zewnątrz budynku 
Moc akustyczna LwA  Max 60 dB 
Wymiary (dłxszerxwys)  111x42/48x146 cm   
Waga  150 kg 
OBIEG CHŁODZENIA 
Czynnik chłodniczy  R410A 
Sposób odmrażania  gorącym gazem (rewersyjne) 
Ogrzewanie tacki kondensatu  opcjonalnie 

A (‐10)/W35,3  2,43 
A (‐10)/W55,3  1,77 
A (‐7)/W34  2,54 
A (‐7)/W52  2,02 
A (2)/W30  4,70 
A (2)/W42  3,46 
A (7)/W27  5,65 
A (7)/W36  4,73 
A (12)/W24  8,66 
A (12)/W30  6,78 

SCOP dla temp. medium 35C (klimat umiarkowany)  4,56 
Sprawność   179,3% 
Klasa energetyczna  A+++ 
SCOP dla temp. medium 55C (klimat umiarkowany)  3,51 
Sprawność   137,6% 
Klasa energetyczna  A++ 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TX-26000

OBLICZENIA SEZONOWE SCOP:

POMPA CIEPŁA TX-26000

*Instalacja wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym
**Instalacja z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym
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-20 2,52 1,88 1,35 
-15 2,97 2,14 1,54 
-7 3,49 2,93 2,11 
2 3,80 3,33 2,73 
7 4,52 3,62 2,97 

12 4,93 4,01 3,29 
20 5,52 4,62 3,78 

Temp. medium ˚C 35 45 55 
 

Model
Temp. powietrza C

‐20 7,08 6,94 2,08
‐15 12,57 11,97 6,23
‐7 17,20 16,86 15,35
2 23,16 22,48 19,79
7 26,00 24,44 22,73
12 27,30 25,66 23,87
20 27,85 26,18 24,34

Temp. medium °C 30/35 40/45 50/55

Temp. powietrza ℃
‐20 2,48 1,87 1,35
‐15 2,92 2,13 1,60
‐7 3,44 2,92 2,28
2 3,74 3,32 2,59
7 4,45 3,60 2,88
12 4,67 4,00 3,00
20 5,23 4,60 3,59

Temp. medium ℃ 35 45 55

COP 

Moc grzewcza w zależności od temperatury zew.
TX‐26000

Moc grzewcza (kW)
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12 4,93 4,01 3,29 
20 5,52 4,62 3,78 

Temp. medium ˚C 35 45 55 
 

Temp. powietrza ˚C COP 
-20 2,52 1,88 1,35 
-15 2,97 2,14 1,54 
-7 3,49 2,93 2,11 
2 3,80 3,33 2,73 
7 4,52 3,62 2,97 
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POMPA CIEPŁA TX-26000

POMPA CIEPŁA TX-16000

POMPA CIEPŁA TX-9500



Zbiorniki C.W.U. oraz bufory TX wyróżniają się w trwałością, 
funkcjonalnością oraz przyczyniają się do bardziej 
sprawnego działania instalacji grzewczej. Zastosowana 
ochrona antykorozyjna gwarantuje wysoką estetykę, 
wytrzymałość i odporność na działanie warunków 
atmosferycznych. Izolacja z pianki twardej hamuje ubytki 
ciepła, a zastosowane w zbiornikach wężownice spiralne 
o dużej powierzchni wymiany i średnicy gwarantują szybkie 
nagrzewanie wody oraz poprawne przepływy medium 
w instalacji grzewczej.

10



• Wykonanie ze stali nierdzewnej. Zarówno zbiornik jak i wężownica są 
wykonane ze stali nierdzewnej.

• Duża powierzchnia wymiany ciepła. Dzięki zastosowaniu dwóch 
długich wężownic typu SPIRO, powierzchnia wymiany ciepła jest duża 
i  idealnie dopasowana do współpracy z pompami ciepła marki Technix. 

• Możliwość montażu dwóch grzałek elektrycznych. Zbiorniki TX 
współpracują z grzałkami elektrycznymi marki Technix. 

• Możliwość podłączenia dwóch źródeł ciepła. W zbiornikach 
zastosowano dwie wężownice oraz przewidziano dwa miejsca na 
czujniki temperatury, co umożliwia kontrolę temperatury z dwóch 
źródeł ciepła.

• Dobra izolacja i ochrona antykorozyjna. Zbiornik ze stali nierdzewnej 
jest pokryty warstwą twardej pianki o grubości 5 cm oraz zewnętrznym 
płaszczem ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:
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Model  TX 320  TX 500 
Pojemność  320L  500L 
Ciśnienie znamionowe  7 bar  7 bar 
Podłączenie wężownicy  DN25  DN25 
Podłączenie ciepłej/zimnej wody  DN25  DN25 
Waga  51kg  71kg 
Powierzchnia wymiany  2x4m2  2x5m2 
Wymiary  Ø560x1890mm  Ø700x1770mm 

Model  TX 150  TX 200 
Pojemność  150L  200L 
Ciśnienie znamionowe  7 bar  7 bar 
Podłączenie wężownicy  DN25  DN25 
Podłączenie ciepłej/zimnej wody  DN15  DN25 
Waga  31kg  45kg 
Powierzchnia wymiany  4m2  5m2 
Wymiary  Ø470x1470mm  Ø520x1480mm 

Model  TX 320  TX 500 
Pojemność  320L  500L 
Ciśnienie znamionowe  7 bar  7 bar 
Podłączenie wężownicy  DN25  DN25 
Podłączenie ciepłej/zimnej wody  DN25  DN25 
Waga  51kg  71kg 
Powierzchnia wymiany  2x4m2  2x5m2 
Wymiary  Ø560x1890mm  Ø700x1770mm 

Model  TX 150  TX 200 
Pojemność  150L  200L 
Ciśnienie znamionowe  7 bar  7 bar 
Podłączenie wężownicy  DN25  DN25 
Podłączenie ciepłej/zimnej wody  DN15  DN25 
Waga  31kg  45kg 
Powierzchnia wymiany  4m2  5m2 
Wymiary  Ø470x1470mm  Ø520x1480mm 
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MODEL TX 150/TX 200

TX 150

TX 200
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Zastosowanie grup pompowych TECHNIX SZTOS 
zapewnia kompaktowość, szybki montaż i estetykę 
instalacji podzielonych na kilka obiegów grzewczych. 
Precyzyjnie dopasowana obudowa gwarantuje skuteczną 
izolację cieplną wszystkich komponentów, dzięki czemu 
do minimum ograniczone są straty ciepła, co wpływa na 
wysoką energooszczędność. Zastosowanie rozdzielaczy 
pozwala łączyć grupy pompowe w zespoły, co gwarantuje 
oszczędność miejsca.



GRUPY POMPOWE I ROZDZIELACZE

Grupa pompowa TECHNIX SZTOS to gotowy zespół urządzeń i armatury, 
przeznaczony do połączenia źródła ciepła z instalacją grzewczą. 
Cały układ zamknięty jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa 
zapewnia trwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz   
uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi również skuteczną izolację 
cieplną wewnętrznych komponentów.

Grupa pompowa

Grupa pompowa mieszająca
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Kompletna grupa pompowa TECHNIX SZTOS zawiera: 
• 2 zawory kulowe z ręcznym pokrętłem i zintegrowanym termometrem 
(0-120°C), 
• elektroniczną pompę obiegową Technix TX 25/4-7/180
• trójdrożny zawór mieszający z siłownikiem 230V 3D-TECH Technix 
(grupa pompowa mieszająca) lub zawór odcinający (grupa pompowa) 
• izolację termiczną z otworami na termometry 
• całość kompletnie zmontowana i zapakowana w karton ochronny 



maksymalne ciśnienie: 10 bar 
zasilanie: 230 V AC 
przyłącza od strony kotła: G 3/4" 
przyłącza od strony instalacji: GW G¾" 
maksymalna temperatura medium: 90°C 
Instalacja max do 50 kW 
 

maksymalne ciśnienie: 1 MPa 
pompa obiegowa: Technix TX 25/4‐7/180 
zasilanie: 230 V AC 
przyłącza od strony kotła: GZ G1 1/2" 
przyłącza od strony instalacji: GW G1'' 
maksymalna temperatura medium: 90°C 

Rozdzielacz 2-obiegowy (na 2 grupy pompowe)

Rozdzielacz 3-obiegowy (na 3 grupy pompowe)
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Grupy pompowe Technix można łączyć ze sobą za pomocą rozdzielacza. 
Posiadamy w ofercie rozdzielacz na dwie i trzy grupy pompowe. Dla 
wygody podłączenia, rozdzielacz na 2- obiegowy posiada po 4 przyłącza 
(GW G1 1/2”), natomiast rozdzielacz 3-obiegowy posiada po 6 przyłączy  
(GW G1 1/2”). W zależności od warunków w miejscu instalacji, można 
podłączyć dowolną parę przyłączy. Przyłącza są oznaczone w kolorach 
czerwonym i niebieskim w celu uniknięcia pomyłki.

DANE TECHNICZNE



MODUŁ GRUP POMPOWYCH 

Moduł grup pompowych ze sprzęgłem hydraulicznym to kompaktowy 
zestaw hydrauliczny w szafce, przeznaczony do hydraulicznego 
rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne obiegi. W metalowej 
szafce znajdziemy między innymi:

• Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym,
• Zawory odcinające,
• Pompy obiegowe Technix TX 25/4-7/130
• Filtry siatkowe,
• Trójdrożny zawór mieszający z siłownikiem 230V 3D-TECH Technix
• Odpowietrznik

Metalowa szafka zestawu przeznaczona jest do montażu na lub 
w ścianie. 
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DANE TECHNICZNE
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Dostępne w ofercie Technix akcesoria umożliwiają 
zbudowanie optymalnego systemu grzewczego C.O. 
Oferta obejmuje gotowe do podłączenia komponenty, 
tworząc przyjazną dla instalatora strefę kompleksowego 
zaopatrzenia.



Pompa TEX z elektronicznym wyświetlaczem informującym o zużyciu 
energii elektrycznej, przeznaczona jest do wytwarzania obiegu wody 
w   systemach grzewczych. Z powodzeniem może być stosowana 
w instalacjach ze zmiennym natężeniem przepływu, np. instalacje 
centralnego ogrzewania z grzejnikami regulowanymi za pomocą 
termostatów oraz w instalacjach, w których wysokość podnoszenia 
powinna być utrzymywana na stałym poziomie, niezależnie od zmian 
przepływu, np. instalacja z ogrzewaniem podłogowym.

POMPA OBIEGOWA TEX
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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

• cztery tryby pracy
• niskie zużycie energii
• zabezpieczenie antykorozyjne – kataforeza
• korek odpowietrzający
• intuicyjna obsługa
• dotykowy panel sterujący
• wizualizacja stanu pracy
• układ przeciwzwarciowy
• komfort cieplny
• szybki montaż
• wysoka sprawność 
• niezawodność

Cechy konstrukcyjne 
Część hydrauliczna 
pompa bezdławnicowa 
żeliwny korpus z króćcami o jednakowej średnicy 
wirnik zamknięty kompozytowy 
przyłącza gwintowane 
Silnik 
synchroniczny z magnesem trwałym 
bezstopniowa samoregulacja prędkości obrotowej 
ceramiczny wał i łożyska 
obudowa silnika z aluminium 
 

Zakres użytkowania  TEX 25/4/180                       TEX 25/6/180                      
Wydajność  do 3,0 m3/h  do 3,7 m3/h 
Wysokość podnoszenia  do 4 m  do 6 m 
Ciśnienie robocze  1 MPa  1 MPa 
Średnica przyłączy  1  1 
Temperatura czynnika  od +2C do +110C  od +2C do +110C 

STR.  AK

Pompa o

Pompa T
przezna
być stos
ogrzewa
wysoko
przepływ

 

Pompa T

&UWAG

&JAK W

Zakres
Wydajn
Wysok
Ciśnien
Średnic
Tempe

 

Cechy k
Część h
pompa 
żeliwny
wirnik z
przyłąc
Silnik 
synchro
bezstop
ceramic
obudow

NAJWA

- cztery

KCESORIA 

obiegowa  

TEX z elektr
aczona jest d
sowana w in
ania z grzejn
ść podnosze
wu, np. inst

TEX 25/4/18

GA: ZROBIĆ 

W STARYM KA

s użytkowan
ność 

kość podnos
nie robocze
ca przyłącz
ratura czyn

konstrukcyj
hydrauliczna
bezdławnic

y korpus z k
zamknięty k
za gwintow

oniczny z m
pniowa samo
czny wał i ło
wa silnika z 

AŻNIEJSZ

y tryby pracy

ronicznym w
do wytwarza
nstalacjach z
nikami regul
enia powinn
alacja z ogrz

80                 

AKTUALNE

ATALOGU& 

nia 

szenia 
e 
zy 
nnika 

jne 
a 

cowa 
króćcami o j
kompozytow

wane 

magnesem tr
oregulacja p
ożyska 
aluminium 

ZE ZALET

y 

wyświetlacze
ania obiegu 
ze zmiennym
lowanymi za
na być utrzym
zewaniem p

    TEX 25/6/

ZDJĘCIA PR

TEX 25/4
do 3,0 m3

do 4 m 
1 MPa 
1″ 
od +2C d

jednakowej 
wy 

wałym 
prędkości ob

TY: 

em informuj
wody w sys
m natężenie
a pomocą te
mywana na 
podłogowym

/180 

RODUKTU!!!

 

 

 

 

4/180            
3/h 

do +110C 

 średnicy 

obrotowej 

jącym o zuży
temach grze
m przepływ
ermostatów
 stałym  poz

m. 

!& 

          

yciu energii 
ewczych. Z p
wu, np. instal
w oraz w inst
ziomie, niez

TEX 25/
do 3,7 m
do 6 m 
1 MPa 
1″ 
od +2C

elektryczne
powodzenie
lacje centra
talacjach, w 
zależnie od z

/6/180          
m3/h 

C do +110C

ej, 
m może 
lnego 
których 
zmian 

            

C 



ZAWORY 3D I 4D Z SIŁOWNIKIEM 
3D-TECH
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Zawór trzydrogowy 3D przeznaczony jest do instalacji wodnych 
centralnego ogrzewania jako element przełączający (na grzanie C.O. lub 
grzanie wody CWU) lub regulujący temperaturę medium grzewczego.

Przyłącze G1” 
Napięcie zasilania: 230V AC 
Czas cyklu: 80s 
Przewód elektryczny: 1,5 m 
Materiał: mosiądz  
 

DANE TECHNICZNE

Siłownik 3D-TECH można połączyć z dowolnym zaworem. Kompaktowa 
budowa pozwala na zastosowanie w miejscach o ograniczonej 
powierzchni (wys. 51 mm). Sygnalizacja świetlna pokazuje stan działania 
siłownika elektrycznego (pauza lub podczas pracy). Zawór posiada tryb 
ręczny otwierania i zamykania oraz sygnalizację awarii.

Zawór czterodrogowy 4D jest stosowany w instalacjach grzewczych 
pracujących w oparciu o piec na paliwo stałe w celu ochrony kotła. 
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NR 
ELEMENTU NUMER CZĘŚCI OPIS ILOŚĆ

1 Stolik 01 Profil 40x30x2 2

2 Stolik 02 Profil 40x30x2 2

3 Stolik 03 Profil 40x30x2 4

4 Stolik 04 Profil 40x30x2 2

5 Stolik 05 Profil 40x30x2 2

6 Stolik 06 Blacha #4st 4
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:10 ARKUSZ 1 Z 8

A3

WAGA: 

Stolik

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA 

PODEST DO POMPY 

Grupa bezpieczeństwa TECHNIX to kompletny układ zabezpieczający
instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, 
spowodowanym wzrostem temperatury medium w instalacji. 
Urządzenie jest niezbędne w każdej wodnej instalacji CO i CWU, pomp 
ciepła i instalacji solarnych pracujących w układach zamkniętych. Grupy 
bezpieczeństwa idealnie zabezpieczają układ przed wzrostem ciśnienia, 
chroniąc instalacje i pracujące w niej urządzenia przed zniszczeniem.

Podest to masywna konstrukcja ze stalowych profili zamkniętych, 
zapewniająca stabilność montażu pompy ciepła. Ocynk oraz malowanie 
proszkowe zapewniają trwałość oraz skuteczną ochronę antykorozyjną 
co wpływa również na estetykę produktu, wystawionego na działanie 
warunków atmosferycznych.
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PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA DO 
ZASOBNIKÓW

Grzałka przeznaczona jest do ogrzewania wody w zbiornikach C.W.U. 
i buforach jako dodatkowe źródło ciepła, które może być sterowane 
zarówno z pompy ciepła jak i podłączone bezpośrednio do gniazdka 
elektrycznego. Grzałka jest wykonana ze stali nierdzewnej i posiada 
atest PZH.
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Płytowy wymiennik ciepła to urządzenie, którego główną funkcją jest
bezkontaktowa wymiana ciepła pomiędzy dwoma niezależnymi 
mediami. Szczególnie wykorzystywane do przyłączenia kotła na paliwo 
stałe (węglowe, miałowe na eko groszek) lub kominka z płaszczem 
wodnym do zamkniętego układu instalacji CO z pompą ciepła lub 
kotłem gazowym. Wymiennik ciepła Technix posiada własną izolację 
z twardej pianki, złożony jest z 32 płyt. Przyłącza 1”.

DANE TECHNICZNE

Moc grzałki: 3000 W 
Napięcie znamionowe: 230 V 
Długość zanurzeniowa: 210 mm 
Mocowanie: 6/4″ 
 



SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE 
Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ 4x1” 
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Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacji zapewnia 
wyrównanie ciśnienia w obiegach pompowych i obiegu źródła ciepła. 
Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy 
pomp obiegowych poprzez samoczynne zrównoważenie przepływów. 
Zapewnia to płynną pracę instalacji i źródła ciepła w przypadku 
wyłączenia części odbiorników ciepła oraz zwiększa żywotność pomp 
obiegowych. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacji 
grzewczej podwyższa temperaturę wody powrotnej co ma wpływ na 
przedłużenie żywotności kotła.

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ 4x1"  
Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacji zapewnia wyrównanie 
ciśnienia w obiegach pompowych i obiegu źródła ciepła. Pozwala to na 
zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych 
poprzez samoczynne zrównoważenie przepływów. Zapewnia to płynną pracę 
instalacji i źródła ciepła w przypadku wyłączenia części odbiorników 
ciepła oraz zwiększa żywotność pomp obiegowych. Zastosowanie sprzęgła 
hydraulicznego w instalacji grzewczej podwyższa temperaturę wody 
powrotnej co ma wpływ na przedłużenie żywotności kotła. 
 
 

moc: max 85 kW 
średnica: 76 mm 
przyłącze: 4 x 1" 
pojemność: 1500 ml 
temperatura maksymalna: 100°C 
ciśnienie nominalne: 10 bar 
sprzęgło ocieplone twardą pianką 
 

DANE TECHNICZNE



TACA OCIEKOWA POMPY CIEPŁA 
Z ODPROWADZENIEM

KABEL GRZEJNY

Kabel grzejny w izolacji silikonowej do podgrzewania tacy ociekowej.
Zapobiega zamarzaniu wody po defroście zgromadzonej w tacy, 
umożliwiając jej swobodny odpływ.

Taca wykonana jest z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, 
co gwarantuje odporność na działanie czynników zewnętrznych 
oraz zapewnia estetykę produktu. Taca gromadzi skroploną wodę 
zapobiegając niepożądanym wyciekom na podłoże, np. na kostkę. 
Wymiary: 1200x500 mm.

 

 

Pobór mocy: 25 W/m 
Ciepły przewód grzewczy: 6 m 
Zimny przewód zasilający: 1 m 
Zasilanie: 230 V 
Temperatura pracy: od ‐30°C do +180°C 
Przewód: 2x0,25 mm 
Średnica przewodu: 5.5 mm 
Średnica końcówki przewodu: 8 mm 
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DANE TECHNICZNE



Nasze pompy mają klasę energetyczną A++/A+++, spełniają warunki programu
„Czyste Powietrze” i znajdują się liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE umożliwia dofinansowanie wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku.

OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU 2018–2029, przy czym:
- do 31.12.2027 r. podpisywane będą umowy z Beneficjentami
- do 30.09.2029 r. wydatkowane będą środki przez WFOŚiGW

CEL PROGRAMU
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu 
jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 
beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

BENEFICJENCI
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, odochodzie 
rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów 
z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 
kwoty 100 000 zł.

DOFINANSOWANIE NA POMPY CIEPŁA 
Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 
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DOFINANSOWANIE NA POMPY CIEPŁA 
Z PROGRAMU „MOJE CIEPŁO” 

Dofinansowanie dotyczy powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła,
wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu 
z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach.
Program ma na celu upowszechnienie w domach jednorodzinnych pomp ciepła,
które są nowoczesnym źródłem ogrzewania, jednocześnie prostym i praktycznym w 
obsłudze, a co najważniejsze – bez emisyjnym, co ma pozytywny wpływ na ochronę 
środowiska.

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła 
w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys.
zł. w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Obowiązuje
zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Dopłaty z NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych
domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program „Moje Ciepło”
będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”, który z kolei
wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących,
starszych budynkach. „Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby
indywidualnych inwestorów, którzy, budując domy jednorodzinne, starają
się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii.
Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła,
jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.

Beneficjantami są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele
jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych.
Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się
taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie   nie 
złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono
wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na
pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to
być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do
którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub 
wniosek    na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to
wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.energii oraz rozpropagować ideę OZE w polskim 
społeczeństwie.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór
wniosków w programie „Moje Ciepło” 29 kwietnia 2022 r. Okres
kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu
jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny
pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem
refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię
formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie
podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
(EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw.
powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55
kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu
„Moje Ciepło”.

Zgodnie z polityką ekologiczną Ministerstwa Klimatu i Środowiska, misją
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
założeniami programu „Moje Ciepło”, dofinansowanie zakupu i montażu
nowoczesnych, zeroemisyjnych pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych
to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza w Polsce 
i osiągnięcia wytyczonych celów klimatycznych. Program powinien wyraźnie
zwiększyć w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu. 
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