
ŁATWY W MONTAŻU 
OSZCZĘDZAJĄCY 
PRZESTRZEŃ 
ZASOBNIK DO 
MAGAZYNOWANIA 
CIEPŁEJ WODY



Odkryj wiodące na świecie  
magazynowanie termiczne 
Baterie cieplne Thermino™ to nowoczesne,  
energooszczędne zasobniki termiczne wykonane 
z wysokowydajnego materiału zmiennofazowego, 
zapewniające szybki przepływ ciepłej 
wody w sposób niezawodny, bezpieczny i 
efektywny. Blisko czterokrotnie mniejszy niż 
odpowiednik zasobnika ciepłej wody, elegancki, 
superkompaktowy design sprawia, że Thermino 
świetnie się prezentuje w każdym domu i uwalnia 
cenną przestrzeń. Są one również łatwe w 
montażu, bardziej przyjazne dla środowiska i nie 
wymagają obowiązkowej corocznej konserwacji.

Sunamp™ jest jedynym globalnym producentem baterii 
cieplnych, który otrzymał certyfikat A Grade RAL, niezależny 
znak jakości i jedyny światowy standard dla materiałów 
zmiennofazowych (PCM) i produktów PCM. Otrzymana nagroda 
stanowi potwierdzenie, że wydajność nie ulega pogorszeniu po 
10 000 cyklach, co odpowiada ponad 13-letniemu codziennemu 
użytkowaniu przy dwóch cyklach dziennie z użyciem ciepłej 
wody. Własne testy firmy Sunamp potwierdziły dotychczas 
bezawaryjność do ponad 40.000 cykli, co jest porównywalne z 
ponad 50-letnim ciągłym użytkowaniem.



Dlaczego 
warto wybrać 
Thermino?
Czego oczekiwać od systemu ciepłej 
wody użytkowej? W idealnych warunkach 
użytkownicy oczekują komfortu i wygody 
z szybko płynącą ciepłą wodą w kranie, 
która nie kosztuje majątku i jest na tyle 
kompaktowa, że uwalnia cenną przestrzeń. 

Baterie cieplne Thermino są wybierane 
przez deweloperów, właścicieli 
nieruchomości i właścicieli domów 
świadomych obniżenia emisji dwutlenku 
węgla, zmniejszenia lub wyeliminowania 
gazu i kontroli rachunków za energię. Brak 
corocznych obowiązkowych przeglądów 
przekłada się na dodatkowe oszczędności. 
Instalatorzy lubią baterie cieplne Thermino, 
ponieważ są one łatwiejsze w montażu 
niż tradycyjne zasobniki ciepłej wody, a 
ponadto zapewniają właścicielom domów 
elastyczność, gdyż mieszczą się w znacznie 
mniejszych przestrzeniach domowych.

1



Jak działają materiały zmiennofazowe? 

Tajemnicą sukcesu baterii ciepła 
Sunamp jest nasza wiodąca na świecie 
technologia Plentigrade. W serii 
Thermino zastosowano wysokowydajny 
materiał zmiennofazowy Plentigrade 
P58, który dostarcza ciepłą wodę na 
żądanie. Absorbuje i uwalnia energię 
cieplną podczas procesu topnienia i 
zamrażania w podobny sposób, jak 
żelowy ogrzewacz do rąk. Zamrażanie 
uwalnia ogromną ilość energii w postaci 
ciepła w stałej temperaturze. 

Nasza unikalna formuła przechowuje  
do czterech razy więcej energii niż woda, 
dzięki czemu baterie cieplne Thermino 
są nawet cztery razy mniejsze niż 
zastępowane przez nie butle z  
ciepłą wodą. 

Plentigrade P58 nie zawiera żadnych 
materiałów toksycznych ani 
niebezpiecznych i nie powoduje 
problemów z utylizacją.

Znak jakości „rozwój zrównoważony” 
z Plentigrade zamieszczony na 
naszych produktach stanowi 
gwarancję wydajności, efektywności, 
bezpieczeństwa.
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  Materiały zmiennofazowe pochłaniają, 
magazynują i uwalniają duże ilości ciepła 
utajonego podczas zmiany stanu skupienia 
między ciałem stałym a cieczą. Ciepło 
jest wchłaniane przy topnieniu i uwalniane 
przy zamrożeniu

  Topienie i zamrażanie naszego materiału 
zmiennofazowego Plentigrade P58 
magazynuje do 4 x więcej energii niż 
ogrzewanie i chłodzenie ciepłej wody 

  Wysokowydajny wymiennik ciepła 
lub element grzewczy zanurzony 
w opatentowanym materiale 
zmiennofazowym szybko ładuje baterie 
Thermino i równie szybko odbiera 
ciepło, zapewniając świeżą, ciepłą 
wodę pod ciśnieniem sieciowym o stałej 
temperaturze tylko wtedy, gdy jest 
potrzebna

  Niezawodny, bezpieczny, nietoksyczny, 
niepalny

  Obniżenie zużycia energii i emisji 
dwutlenku węgla
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  Modele jedno- i dwuobwodowe współpracują 
z szerokim wyborem źródeł energii (prąd, 
fotowoltaika, pompy ciepła i kotły)

  Prosty interfejs użytkownika pokazuje 
stan naładowania baterii

  Obowiązuje najdłuższa na rynku 10-letnia 
gwarancja na element grzejny i rdzeń 
akumulacyjny

  Szybki i łatwy montaż, z wysokiej jakości 
mosiężnymi złączami w zestawie

  Elastyczna orientacja z wyjściami na 
trzech stronach produktu

  Wymiennik ciepła o dużej mocy przeznaczony 
dla wysokiej jakości pryszniców z ciśnieniem 
sieciowym

  Opatentowana przez Sunamp system 
Plentigrade P58 formuła materiału 
zmiennofazowego – przechowuje 4 x więcej 
energii niż woda

Oferuje szeroki wybór 
źródeł energii

Na teraz, na przyszłość.
‘�40%�domów�wyposażonych�w�pompy�ciepła�będzie�
posiadało�zasobniki�ciepła...�Jednak�znalezienie�
wystarczającej�ilości�miejsca�na�zasobniki�ciepła�
będzie�trudne�w�niektórych�domach�i�będzie�zależało�
od�nowych�rozwiązań�o�wysokiej�gęstości,�takich�jak�
materiały�zmiennofazowe�umożliwiające�minimalizację�
przestrzeni.’

Scenariusze energetyczne przyszłości
National Grid ESO, lipiec 2020 r.
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Superkompaktowy magazyn ciepła

Stara technologia Thermino
Działa z niemal każdym 
źródłem energii
Mniejsze straty ciepła – do 
4 x większa efektywność 
energetyczna
Ocena energetyczna A+ – 
oszczędność 
do 1000 kWh rocznie
Wysokie natężenie przepływu 
gorącej wody
Błyskawicznie podgrzewa 
wodę dla higieny i świeżości
Umożliwiają instalację 
systemów pomp ciepła  
w miejscach, w których  
w przeciwnym razie 
nie mogłyby się one zmieścić
Szybki i łatwy montaż – bez 
konieczności używania lejka 
 oraz rurociągów 
przelewowych, bez 
konieczności konserwacji 
zaworu nadmiarowego 
temperatury i ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej 
konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia 
gwarancja na element 
grzewczy

Oszczędność 
przestrzeni – do 
4 razy mniejszy niż 
zastępowany przez 
niego zasobnik 
ciepłej wody 
użytkowej

wys. 1486mm  
szer. 630mm  
gł. 720mm

wys. 870mm  
szer. 365mm
gł. 575mm
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Wybierz swoje Thermino

Energooszczędne baterie cieplne 
Thermino są dostępne w czterech 
rozmiarach – 70, 150, 210 i 300 – 
co wskazuje na objętość w litrach 
zastępowanych przez nie zasobników 
ciepłej wody. Zaletą ich kompaktowości 
i modułowej budowy jest to, że mogą 
spełnić potrzeby każdego domu. 
Wystarczy dobrać Thermino do wyboru 
źródła energii i zapotrzebowania 
na ciepłą wodę w gospodarstwie 
domowym. Gama Thermino jest 
dostępna w sprzedaży u największych 
dystrybutorów i instalatorów. 
 
Pełna lista autoryzowanych 
sprzedawców i instalatorów  
Sunamp znajduje się na stronie  
www.sunamp.com 

Współpracuje z kotłem 24-godzinne 
zasilanie z sieci

Wyłącznik czasowy 
poza szczytem/ 
taryfa zmienna 

PV Pompa ciepła

Nr strony Zastępuje

Thermino hpPV 6 Pompa ciepła i zasobnik 
fotowoltaiczny

Thermino hp1 8 Zasobnik pompy ciepła

Thermino ePV 2 10 Bezpośredni i słoneczny  
zasobnik PV

Thermino e 2 12 Bezpośredni cylinder

Thermino iPV 14 Pośredni i słoneczny zasobnik PV

Thermino i 16 Pośredni cylinder

Thermino1 18 Zasobnik pośredni lub pompa 
ciepła bez zanurzenia

 Podstawowe źródło energii 
 Wtórne/opcjonalne źródło energii

1 Kompatybilny z wybranymi pompami ciepła. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
2  Może być wykorzystywany jako podstawowe źródło ciepłej wody lub do wstępnego podgrzewania odpowiednich kotłów, 

zmniejszając zapotrzebowanie na gaz dla ciepłej wody. Należy sprawdzić kompatybilność z producentem kotła.
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Thermino hpPV

System kompatybilny z wybranymi 
wysokotemperaturowymi gruntowymi i 
powietrznymi pompami ciepła Vaillant i 
Ecoforest.

Niezależnie od tego, jaki jest Państwa 
system grzewczy, Sunamp posiada 
niezawodne rozwiązanie w zakresie ciepłej 
wody użytkowej, zaprojektowane w celu 
zwiększenia komfortu i zmniejszenia 
zużycia energii. Łącząc fotowoltaikę z 
naszą super kompaktową alternatywą w 
postaci zasobnika z pompą ciepła, modele 
Thermino hpPV gwarantują jeszcze większą 
ochronę przed wzrostem cen energii. 

Modele Thermino hpPV współpracują z 
szeregiem przełączników mocy do 
przechowywania nadwyżek energii 
elektrycznej z fotowoltaiki, które w 
przeciwnym razie zostałyby utracone 
na rzecz sieci. Superkompaktowy i 
niewymagający odpowietrzenia, jest 
prostym sposobem na dodanie zasobnika 
ciepłej wody i obniżenie zużycia energii oraz 
emisji dwutlenku węgla w domu. 

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

Źródło(-a) 
ciepła 

UWAGA System pompy ciepła powinien 
być w stanie osiągnąć 65°C na wejściu do baterii 

Thermino hpPV – oszczędzający miejsce zasobnik dla 
pomp ciepła połączony z fotowoltaiką dla lepszej ochrony 
przed gwałtownie rosnącymi kosztami energii. 

Zasada działania – Thermino hpPV Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy 
mniejszy niż zastępowany przez niego 
zasobnik ciepłej wody użytkowej
Umożliwiają instalację systemów pomp 
ciepła w miejscach, w których w przeciwnym 
razie nie mogłyby się one zmieścić
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Ocena energetyczna A+ – oszczędność do 
1000 kWh rocznie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Natychmiastowe podgrzewanie dla 
zachowania higieny i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka oraz rurociągów 
przelewowych, bez konieczności konserwacji 
zaworu nadmiarowego temperatury i 
ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja na 
element grzewczy

1

2
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3

Wymiary

Thermino hpPV – specyfikacja techniczna i wymiary

A+ Klasa 
efektywności 
energetycznej

s
  Kompatybilne z wysokotemperatu-
rowymi pompami ciepła, które mogą 
dostarczyć 65°C w temperaturze 
obliczeniowej i akceptują beznapięcio-
we sygnały zapotrzebowania na ciepłą 
wodę, jak np. seria Ecoforest Pro

l  Kompatybilne z pompami ciepła Vail-
lant aroTHERM Plus

(mm) 150 hpPV 210 hpPV 300 hpPV
Wymiar 1 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365
Wymiar 3 640 870 1 050
Wymiar 4 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50

150 hpPV 210 hpPV 300 hpPV
Nr części producenta  Thermino hpPV s DKP-DBW-ARZ-1 DNP-DBW-ARZ-1 DRP-DBW-ARZ-1

Thermino hpPV-VT l DKP-DHW-ATZ-1 DNP-DHW-ATZ-1 DRP-DHW-ATZ-1
Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 128 192 256
V40* (l) 167 271 333
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,67 (28,1) 0,77 (32,1) 0,84 (35)
Klasa efektywności energetycznej A+
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 15 20 25
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 65°C
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 80°C
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Podłączone obciążenie przy 230 V, 50 Hz (W) 2 800
Waga produktu w użyciu (kg) 136 187 233

*  V40 oznacza objętość (w litrach) wody dostępnej w temperaturze 40°C. UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca  
zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6

Dodatki opcjonalne

Rozdzielacz energii myenergi Eddi
C2160

(tylko na wybranych rynkach)

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388
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Thermino hp

Tańsze w eksploatacji, o niższej 
emisji dwutlenku węgla i minimalnych 
wymaganiach konserwacyjnych, pompy 
ciepła są doskonałą alternatywą dla 
systemów grzewczych na paliwa kopalne – i 
są bardziej przyjazne dla środowiska.  
Ich działanie polega na pobieraniu ciepła z 
powietrza, ziemi lub źródła wody, 
zapewniając zrównoważone, 
energooszczędne rozwiązanie grzewcze. 
Wymagają one jednak również 
magazynowania ciepłej wody, co może 
zagrabić cenną przestrzeń w każdym domu.

Produkty Sunamp w tysiącach projektów 
umożliwiły montaż pomp ciepła tam, gdzie 
nie było miejsca na nieporęczny zasobnik 
ciepłej wody. Jest szeroko stosowany w 
połączeniu z pompami ciepła, zastępując 
kotły dwufunkcyjne w miejscach o 
ograniczonej przestrzeni, 
takich jak wysokie bloki mieszkalne. 

Nasze łatwe w montażu baterie Thermino 
hp współpracują z wieloma doskonałymi 
pompami ciepła różnych producentów, w 
tym Vaillant, Samsung, Daikin, Kensa 
i Ecoforest.

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

Źródło 
ciepła 

Thermino hp – połączenie tego, co najlepsze w klasie  
wytwarzania ciepła z tym, co najlepsze w klasie magazynowania 
ciepła. Umożliwiają instalację pomp ciepła w domach, w których  
jest zbyt mało miejsca na pośredni zasobnik ciepłej wody. 

Jak to działa – Thermino hp Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy 
mniejszy niż zastępowany przez niego 
zasobnik ciepłej wody użytkowej
Umożliwiają instalację systemów 
magazynowania ciepłej wody w miejscach, w 
których w przeciwnym razie nie mogłyby się 
one zmieścić
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Ocena energetyczna A+ – oszczędność do 
1000 kWh rocznie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Natychmiastowe podgrzewanie dla 
zachowania higieny i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka oraz rurociągów 
przelewowych, bez konieczności konserwacji 
zaworu nadmiarowego temperatury i 
ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja na 
element grzewczy

Opcjonalnie

8



Thermino hp – połączenie tego, co najlepsze w klasie  
wytwarzania ciepła z tym, co najlepsze w klasie magazynowania 
ciepła. Umożliwiają instalację pomp ciepła w domach, w których  
jest zbyt mało miejsca na pośredni zasobnik ciepłej wody. 

Thermino hp – specyfikacja techniczna i wymiary

 Kompatybilne z wysokotemperaturowymi  
pompami ciepła, które mogą dostarczyć 65°C w 
temperaturze obliczeniowej i akceptują  
beznapięciowe sygnały zapotrzebowania na ciepłą 
wodę, jak np. seria Ecoforest Pro oraz Kensa.

s
  Kompatybilne z pompami ciepła Vaillant  
aroTHERM Plus

l  Kompatybilne z wybranymi pompami ciepła  
Daikin (patrz instrukcja)

n
  Kompatybilne z wybranymi pompami ciepła  
Samsung (patrz instrukcja)

Wymiary

(mm) 150 hp 210 hp 300 hp
Wymiar 1 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365
Wymiar 3 640 870 1 050
Wymiar 4 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50

150 hp 210 hp 300 hp
Nr części producenta  Thermino hp DKP-CBW-AUZ-1 DNP-CBW-AUZ-1 DRP-CBW-AUZ-1

Thermino hp-VT s DKP-CHW-AVZ-1 DNP-CHW-AVZ-1 DRP-CHW-AVZ-1
Thermino hp-DN l DKP-EDW-AYZ-1 DNP-EDW-AYZ-1 DRP-EDW-AYZ-1
Thermino hp-SG n DKP-ECW-AXZ-1 DNP-ECW-AXZ-1 DRP-ECW-AXZ-1

Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 128 192 256
V40 (l)* 167 271 333
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,67 (28,1) 0,77 (32,1) 0,84 (35)
Klasa efektywności energetycznej A+
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 15 20 25
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 65°C
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 80°C
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Podłączone obciążenie przy 230 V, 50 Hz (W) 2 800
Waga produktu w użyciu (kg) 136 187 233
*   V40 oznacza objętość (w litrach) gorącej wody dostępnej w temperaturze 40°C. 
UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego 
dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6

Dodatki opcjonalne

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388

A+ Klasa 
efektywności 
energetycznej
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Thermino ePV

Baterie ciepła PV optymalizują samodzielne 
zużycie energii elektrycznej wytwarzanej za 
darmo. Dla jeszcze większej elastyczności, 
baterie Thermino ePV heat wykorzystują 
energię elektryczną z sieci poza szczytem, 
aby w razie potrzeby automatycznie 
uzupełnić poziom naładowania. 

Thermino ePV mogą również utrzymywać 
koszty na niskim poziomie poprzez wstępne 
podgrzewanie wody dla kotła combi lub 
mogą być używane jako wysoce efektywne 
samodzielne podgrzewacze wody, 
zapewniając natychmiastową ciepłą wodę 
pod ciśnieniem sieciowym dla wszystkich 
domowych kranów i pryszniców. 

Superkompaktowe, pozwalające 
zaoszczędzić cenną przestrzeń 
magazynową, produkty te są dostępne 
oddzielnie lub w pakiecie myenergi eddi* i 
stanowią idealny zamiennik dla tradycyjnych 
wentylowanych i niewentylowanych 
zasobników ciepłej wody oraz termicznych 
zasobników tylko ciepłej wody. 

* Z tym produktem można stosować inne rozdzielacze 
mocy. Więcej informacji można uzyskać w firmie 
Sunamp.

Ciepła 
woda

Wstępnie 
ogrzana  
ciepła woda

Zimna 
woda

Źródło(-a) 
ciepła

Thermino ePV – alternatywa dla butli bezpośredniej, która 
zapewnia ciepłą wodę użytkową z fotowoltaiki. W razie 
potrzeby energia elektryczna z sieci zapewnia większą 
elastyczność. 

Jak to działa – Thermino ePV Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy 
mniejszy niż zastępowany przez niego 
zasobnik ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda za darmo – magazynuje 
nadwyżkę energii z fotowoltaiki, która w 
innym przypadku zostałaby oddana do sieci
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Niskie straty ciepła – od zaledwie 0,48 kWh 
dziennie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Natychmiastowe podgrzewanie dla 
zachowania higieny i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka oraz rurociągów 
przelewowych, bez konieczności konserwacji 
zaworu nadmiarowego temperatury i 
ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja na 
element grzewczy

1

2
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Thermino ePV – specyfikacja techniczna i wymiary

Dodatki opcjonalne

Wymiary

(mm) 70 ePV 150 ePV 210 ePV 300 ePV
Wymiar 1 575 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365 365
Wymiar 3 440 640 870 1 050
Wymiar 4 37 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50 50

70 ePV 150 ePV 210 ePV 300 ePV
Nr części producenta SGP-BAW-ATZ-1 SKP-BAW-ATZ-1 SNP-BAW-ATZ-1 DRP-BAW-ATY-1
Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 74 140 212 306
V40 (l)* 105 199 301 436
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,48 (20) 0,67 (28,1) 0,77 (32,1) 0,84 (35)
Klasa efektywności energetycznej C
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 6 15 20 25
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Podłączone obciążenie przy 230 V, 50 Hz (W) 2 800
Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh/rok) 542 1 398 2 690 2 701
Waga produktu w użyciu (kg) 79 139 178 233
*   V40 oznacza objętość (w litrach) gorącej wody dostępnej w temperaturze 40°C. 
UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego 
dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Rozdzielacz energii myenergi Eddi
C2160

(tylko na wybranych rynkach)

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6
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Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy 
mniejszy niż zastępowany przez niego 
zasobnik ciepłej wody użytkowej
Elastyczna orientacja z wyjściami 
z trzech stron
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Niskie straty ciepła – od zaledwie 0,48 kWh 
dziennie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Błyskawicznie podgrzewa wodę dla 
higieny i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka oraz rurociągów 
przelewowych, bez konieczności 
konserwacji zaworu nadmiarowego 
temperatury i ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja na 
element grzewczy

Thermino e

Baterie cieplne Thermino e to inteligentny 
sposób na ogrzewanie wody, oszczędność 
miejsca i pieniędzy, zwłaszcza w 
połączeniu z taryfą pozaszczytową. Są 
idealnym zamiennikiem dla bezpośrednich 
zasobników ciepłej wody. Podgrzewane 
przez wewnętrzny element, który 
jest objęty naszą wiodącą na rynku 
10-letnią gwarancją, gwarantują prysznic 
w doskonałej temperaturze. Nowe, 
eleganckie wzornictwo i zaawansowana 
technologia przechowywania sprawiają, 
że są one do czterech razy mniejsze od 
równoważnych butli bezpośrednich, co 
pozwala uwolnić cenne miejsce w domu. 

Dostępne w czterech wielkościach, które 
można również łączyć, stanowią właściwe 
rozwiązanie, które idealnie dopasuje się 
do potrzeb każdego domu w zakresie 
ciepłej wody.

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

Źródło(-a) 
ciepła 

Thermino e – elegancka alternatywa dla bezpośredniego 
podgrzewania wody z funkcją planowania ładowania w 
celu maksymalnego wykorzystanie taryf pozaszczytowych/
zmiennych. 

Jak to działa – Thermino e

12



Thermino e – specyfikacja techniczna i wymiary
70 e 150 e 210 e 300 e

Nr części producenta SGP-AAW-AVZ-1 SKP-AAW-AVZ-1 SNP-AAW-AVZ-1 DRP-AAW-AVY-1
Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 74 142 212 306
V40 (l)* 105 199 301 436
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,48 (20) 0,68 (28) 0,77 (32) 0,84 (35)
Klasa efektywności energetycznej C
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 6 15 20 25
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Podłączone obciążenie przy 230 V, 50 Hz (W) 2 800
Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh/rok) 542 1 398 2 690 2 701
Waga produktu w użyciu (kg) 79 139 178 233
*  V40 oznacza objętość (w litrach) wody dostępnej w temperaturze 40°C. 
UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego 
dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Wymiary

(mm) 70 e 150 e 210 e 300 e
Wymiar 1 575 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365 365
Wymiar 3 440 640 870 1 050
Wymiar 4 37 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50 50

Dodatki opcjonalne

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6
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Thermino iPV

Połączenie instalacji fotowoltaicznej z 
Thermino iPV zapewnia gospodarstwom 
domowym kaskady ciepłej wody, nawet 
gdy nie świeci słońce. Jej działanie polega 
na magazynowaniu nadwyżek energii 
elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych (które 
w przeciwnym razie zostałyby oddane do 
sieci) i zapewniając obfitość ciepłej wody za 
darmo wtedy, gdy jest potrzebna. Drugie 
źródło ciepła, takie jak kocioł, jest zawsze 
gotowe do przejęcia, gdy nie świeci słońce. 

Superkompaktowe, pozwalające 
maksymalnie wykorzystać cenną przestrzeń 
magazynową, produkty te są dostępne 
oddzielnie lub w pakiecie myenergi 
eddi* i stanowią idealny zamiennik 
dla tradycyjnych wentylowanych i 
niewentylowanych zasobników ciepłej  
wody oraz termicznych zasobników tylko 
ciepłej wody. 

* Z tym produktem można stosować inne rozdzielacze 
mocy. Więcej informacji można uzyskać w firmie 
Sunamp.

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

Źródło(-a) 
ciepła 

Thermino iPV – wydajne dostarczanie ciepłej wody z 
instalacji fotowoltaicznej oraz kotła jako alternatywa dla 
zasobnika pośredniego. Z zapasem energii elektrycznej z 
sieci dla większej elastyczności. 

Jak to działa – Thermino iPV Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy 
mniejszy niż zastępowany przez niego 
zasobnik ciepłej wody użytkowej
System modułowy, który łatwo połączyć, 
aby zwiększyć pojemność magazynową
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Ocena energetyczna A+ – oszczędność do 
1000 kWh rocznie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Natychmiastowe podgrzewanie dla 
zachowania higieny i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka 
oraz rurociągów przelewowych, bez 
konieczności konserwacji zaworu 
nadmiarowego temperatury i ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja na 
element grzewczy

1

2

Opcjonalnie
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Thermino iPV specyfikacja techniczna i wymiary
150 iPV 210 iPV 300 iPV

Nr części producenta DKP-DBW-ATZ-1 DNP-DBW-ATZ-1 DRP-DBW-ATZ-1
Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 142 212 284
V40 (l)* 185 300 370
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,67 (28,1) 0,77 (32,1) 0,84 (35)
Klasa efektywności energetycznej A+
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 15 20 25
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 65°C
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 80°C
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Podłączone obciążenie przy 230 V, 50 Hz (W) 2 800
Waga produktu w użyciu (kg) 136 187 233
* V40 oznacza objętość (w litrach) ciepłej wody dostępnej w temperaturze 40°C. 
UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego 
dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Rozdzielacz energii myenergi Eddi
C2160

(tylko na wybranych rynkach)

Dodatki opcjonalne

Wymiary

(mm) 150 iPV 210 iPV 300 iPV
Wymiar 1 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365
Wymiar 3 640 870 1 050
Wymiar 4 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6

A+ Klasa 
efektywności 
energetycznej
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Thermino i

Podobnie jak model Thermino, 
nasze równie kompaktowe baterie 
Thermino i także są przeznaczone do 
współpracy z kotłami grzewczymi i są 
wyposażone w zapasowy wewnętrzny 
elektryczny element grzewczy, objęty 
naszą najdłuższą na rynku 10-letnią 
gwarancją. 

Dzięki naszej najlepszej w swojej klasie 
izolacji zredukowane zostaje zużycie 
gazu ziemnego, oleju napędowego lub 
LPG. Mniejsze straty ciepła oznaczają 
mniejszą emisję dwutlenku węgla i 
mniejsze zużycie energii, co pomaga 
oszczędzać pieniądze i planetę. 
Dostępne w czterech rozmiarach, 
aby zaspokoić potrzeby gospodarstw 
domowych każdej wielkości.

Thermino i – alternatywny zasobnik pośredni, który 
współpracuje z kotłami grzewczymi i jest wyposażony w 
wewnętrzny elektryczny element grzewczy, zapewniający 
większą elastyczność.

Jak to działa – Thermino i

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

Źródło 
ciepła 

Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy 
mniejszy niż zastępowany przez niego 
zasobnik ciepłej wody użytkowej
Elastyczna orientacja z wyjściami 
z trzech stron
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Ocena energetyczna A+ – oszczędność do 
1000 kWh rocznie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Natychmiastowe podgrzewanie dla 
zachowania higieny 
i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka oraz rurociągów 
przelewowych, bez konieczności 
konserwacji zaworu nadmiarowego 
temperatury i ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja na 
element grzewczy

Opcjonalnie
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Thermino i specyfikacja techniczna i wymiary
70 i 150 i 210 i 300 i

Nr części producenta DGP-CBW-AVZ-1 DKP-CBW-AVZ-1 DNP-CBW-AVZ-1 DRP-CBW-AVZ-1
Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 71 142 212 284
V40 (l)* 85 185 300 370
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,48 (20) 0,68 (28,1) 0,77 (32,1) 0,84 (35)
Klasa efektywności energetycznej A+
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 6 15 20 25
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 65°C
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 80°C
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Podłączone obciążenie przy 230 V, 50 Hz (W) 2 800
Waga produktu w użyciu (kg) 79 136 187 233
*V40 oznacza objętość (w litrach) ciepłej wody dostępnej w temperaturze 40°C. 
UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego 
dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Dodatki opcjonalne

Wymiary

(mm) 70 i 150 i 210 i 300 i 
Wymiar 1 575 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365 365
Wymiar 3 440 640 870 1 050
Wymiar 4 37 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50 50

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6

A+ Klasa 
efektywności 
energetycznej
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Thermino

Thermino to oszczędzająca przestrzeń 
alternatywa dla pośrednio ogrzewanych 
wentylowanych i niewentylowanych 
zasobników ciepłej wody użytkowej oraz 
termicznych zasobników tylko ciepłej 
wody. Łatwe w montażu, są specjalnie 
zaprojektowane do współpracy z kotłami i 
pompami ciepła. Dzięki izolacji o wysokiej 
wydajności, zużycie oleju napędowego, 
gazu ziemnego lub LPG będzie znacznie 
niższe. Mniejsze straty ciepła oznaczają 
mniejszą emisję dwutlenku węgla, co 
stanowi pierwszy krok na drodze do 
zerowej emisji netto.

Thermino – oszczędność energii, pośredni 
podgrzewacz ciepłej wody, który współpracuje z 
kotłami i pompami ciepła, aby obniżyć zużycie paliwa.

Jak to działa – Thermino

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

Źródło 
ciepła 

Kluczowe funkcje
Oszczędność przestrzeni – do 4 razy mniejszy 
niż zastępowany przez niego zasobnik ciepłej 
wody użytkowej
Elastyczna orientacja z wyjściami z trzech 
stron
Mniejsze straty ciepła – do 4 x większa 
efektywność energetyczna
Ocena energetyczna A+ – oszczędność do 
1000 kWh rocznie
Wysokie natężenie przepływu gorącej wody
Natychmiastowe podgrzewanie dla 
zachowania higieny i świeżości
Szybki i łatwy montaż – bez konieczności 
używania lejka oraz rurociągów przelewowych, 
bez konieczności konserwacji zaworu 
nadmiarowego temperatury i ciśnienia
Brak obowiązkowej corocznej konserwacji
Najdłuższa na rynku 10-letnia gwarancja 
na element grzewczy
Współpracuje z każdym rodzajem zwykłego 
lub systemowego kotła
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Thermino specyfikacja techniczna i wymiary
70 150 210 300

Nr części producenta TGP-FGW-AVZ-1 TKP-FGW-AVZ-1 TNP-FGW-AVZ-1 TRP-FGW-AVZ-1
Równoważna wielkość zasobnika ciepłej wody (L) 71 142 212 284
V40 (l)* 85 185 300 370
Stopień utraty ciepła (kWh/24) (W) 0,45 (18,7) 0,65 (27) 0,74 (30,7) 0,81 (33,7)
Klasa efektywności energetycznej A+
Zalecane natężenie przepływu (LPM) 6 15 20 25
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 65°C
Minimalna temperatura zasilania źródła ciepła 80°C
Minimalne ciśnienie zasilania sieciowego 1,5 bar (0,15 MPa)
Maksymalne ciśnienie sieciowe 10 bar (1,0 MPa)
Temperatura ciepłej wody 45-55°C
Waga produktu w użyciu (kg) 59 123 176 218
* V40 oznacza objętość (w litrach) ciepłej wody dostępnej w temperaturze 40°C. 
UWAGA: Zgodnie z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, firma Sunamp zaleca zainstalowanie odpowiedniego zaworu nadmiarowego 
dopływ ciepłej wody na wylocie urządzenia, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Wymiary

(mm) 70 150 210 300
Wymiar 1 575 575 575 575
Wymiar 2 365 365 365 365
Wymiar 3 410 606 815 1 025
Wymiar 4 37 37 37 37
Wymiar 5 78 78 78 78
Wymiar 6 50 50 50 50

Dodatki opcjonalne

naczynie wzbiorcze 500 ml
C5407

Zawór nadmiarowy
C5388

2(szerokość)

1
(głębokość)

5
4

(wysokość)

6

A+ Klasa 
efektywności 
energetycznej
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Instalacja i wsparcie techniczne

Baterie cieplne Sunamp to wiodące na 
świecie superkompaktowe magazyny 
cieplne o wysokiej gęstości mocy i wysokiej 
gęstości energii. Aby uzyskać najlepsze 
osiągi i spokój ducha, należy zadbać o 
to, aby były one prawidłowo dobrane i 
fachowo zainstalowane.

Wszyscy certyfikowani instalatorzy Sunamp 
otrzymują bezpłatne szkolenie i stałe 
wsparcie techniczne, aby zapewnić sobie 
wiedzę i umiejętności pozwalające na 
dostarczenie najlepszego rozwiązania dla 
swoich klientów. Szkolenia są dostępne 
online oraz osobiście w fabryce Sunamp, 
gdzie dysponujemy nowoczesnym obiektem 
zaprojektowanym specjalnie na potrzeby 
tych sesji.

Instrukcje techniczne można pobrać na 
stronie sunamp.com

Gdzie można kupić produkty Sunamp?
Sunamp nie prowadzi sprzedaży dla osób 
fizycznych – wszelkie zapytania dotyczące 
sprzedaży bezpośredniej są przekazywane 
do naszej sieci instalatorów i dystrybutorów, 
a nasze produkty są dostępne poprzez 
naszych autoryzowanych dystrybutorów.

Aktualna lista dystrybutorów znajduje się na 
stronie sunamp.com 

 
 

Jak zostać certyfikowanym 
instalatorem firmy Sunamp?
Prowadzimy regularne szkolenia.  
Aby dowiedzieć się, czy kwalifikują się 
Państwo do naszego bezpłatnego pakietu 
szkoleniowego, wystarczy wysłać e-mail na 
adres training@sunamp.com 
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Sunamp i zrównoważony rozwój

Zmniejszenie śladu węglowego w celu 
osiągnięcia gospodarki zerowej netto jest 
podstawą wszystkiego, co robimy jako 
firma. Podpisaliśmy się pod zobowiązaniem 
SME Climate Hub do zmniejszenia o 
połowę emisji gazów cieplarnianych do 
2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto 
przed 2050 r. Ostatnie analizy pokazują, że 
intensywność emisji gazów cieplarnianych 
na sprzedany produkt związany z naszą 
bezpośrednią działalnością gospodarczą 
wynosi już około zera.

Nasze baterie cieplne Thermino są 
nietoksyczne, niepalne i jesteśmy w stanie  
w pełni wykorzystać lub poddać 
recyklingowi każdy element po zakończeniu 
eksploatacji. Są one produkowane w 
fabryce, a biura ogrzewane i zasilane 
bezemisyjną energią elektryczną 
pochodzącą z produkcji wiatrowej. 
Posiadamy systemy rozliczania emisji 
dwutlenku węgla, dzięki którym 
gromadzimy odpowiednie dane i co  
roku składamy raporty z postępów w 
redukcji emisji.

Pytania dotyczące sprzedaży
Sunamp nie prowadzi sprzedaży 
bezpośredniej dla właścicieli domów. 
Prosimy odwiedzić naszą stronę  
internetową sunamp.com – znajduje się  
tam aktualna lista dystrybutorów i 
instalatorów, którzy chętnie służą pomocą.

Specjaliści ds. projektów, deweloperzy 
mieszkaniowi i właściciele lokali socjalnych, 
którzy chcieliby dowiedzieć się, jak 
Sunamp może pomóc Państwu w drodze 
do osiągnięcia zerowego poziomu netto, 
proszeni są o kontakt mailowy na adres 
sales@sunamp.com 

Wsparcie klienta
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej 
szczegółów o naszych produktach lub 
w przypadku pytań technicznych prosimy  
o kontakt pod adresem 
customerservice@sunamp.com 

Prosimy podać wszystkie szczegóły 
dotyczące zapytania oraz istotne informacje 
dotyczące gwarancji. Na wszystkie zapytania 
odpowiemy w sposób jasny i przyjazny w 
ciągu jednego dnia roboczego.

Sunamp chroni swoją technologię 
w wielu światowych patentach opartych 
na zgłoszeniach patentowych wymienionych 
na naszej stronie internetowej sunamp.com

Wszystkie znaki towarowe przedstawione 
w niniejszej broszurze są własnością, są 
zarejestrowane lub używane na licencji przez 
Sunamp Limited.



Gwarantowana jakość

Technologia Sunamp opracowana we współpracy z:

Pracujemy według najwyższych standardów i posiadamy akredytację ISO 
oraz zdobywamy kluczowe międzynarodowe i brytyjskie certyfikaty jakości, 
które podkreślają nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zdrowie i 
bezpieczeństwo oraz jakość we wszystkim, co robimy.

ISO 9001 – Zarządzanie jakością
ISO 14001 – Zarządzanie środowiskiem
ISO 45001 – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Numer certyfikatu 12881

Produkty Sunamp są również w pełni certyfikowane na rynkach Wielkiej Brytanii 
i Europy, są w pełni zgodne z dyrektywą niskonapięciową (LVD) i dyrektywą o 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), spełniają normy określone przez 
Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) i są oznaczone znakiem CE.

Jako innowacyjna firma, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto, Sunamp Ltd stale udoskonala 
swoje produkty, co oznacza, że dane i inne informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Mimo iż dołożono wszelkich starań, aby wszystkie dane techniczne i opisy były poprawne 
w momencie oddawania do druku, nie należy traktować tej broszury jako nieomylnego przewodnika ani 
jako oferty sprzedaży konkretnego produktu. 
 
Zawsze należy zapoznać się z najnowszą wersją tego dokumentu, innymi informacjami oraz naszymi 
najnowszymi warunkami handlowymi, które są dostępne do wglądu i pobrania na stronie www.sunamp.com

Sunamp jest współpracownikiem przemysłowym firmy:

© Sunamp wrzesień 2022 – wersja 2.3


