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Szanowni Państwo

ACV Polska jest oddziałem belgijskiej firmy ACV International.  
Od 1922 roku, czyli powstania firmy w Belgii do dnia dzisiej-
szego naszym głównym celem jest wyznaczanie nowych 
trendów w branży grzewczej zarówno od strony stosowa-
nych wysokiej jakości materiałów po rozwiązania inżynieryjno 
- konstrukcyjne. W ciągu tych lat byliśmy i jesteśmy prekurso-
rami wielu rewolucji technicznych i technologicznych.

Jako główny materiał do produkcji naszych urządzeń 
wybraliśmy stal nierdzewną. Jest to materiał trudny w obróbce 
i wymagający zastosowania zaawansowanych i kosztownych 
technologii, ale zapewnia wysoką i unikalną jakość produktów. 
Wybranie tego materiału zaoowocowało stworzeniem nowa-
torskiej konstrukcji "Zbiornik - w - Zbiorniku". Rozwiązanie 
to cechuje ją m.in. wysoka sprawność, duże wydatki ciepłej 
wody z małych pojemności zasobników, higieniczność produ-
kowanej wody oraz brak kamienia kotłowego. 

Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu stali nierdzewnej 
pozwoliło nam również na opracowanie unikalnej technologii 
z zakresu techniki kondensacyjnej. W ofercie firmy znajdują 
się kotły dwufunkcyjne charakteryzujące się kondensacją 
zarówno w trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody. 

Kontynuując proces rozwoju, od wielu lat zajmujemy się bada-
niami i wdrażamy nowoczesne urządzenia współpracujące z 
odnawialnymi źródłami energii. 
Wszystkie nasze działania stanowią spójny program 
pozwalający sprostać wymaganiom Klientów poszukujących 
produktów wysokiej jakości, zapewniających komfort i 
najwyższy standard techniczny.

Przedstawiając Państwu naszą ofertę pragnę jednocześnie 
zapewnić, że jakość obsługi zarówno w punktach handlowych 
jak i pracowników ACV Polska jest ważnym składnikiem filo-
zofii firmy.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Prezes Zarządu
ACV Polska sp. z o.o.



Źródło ciepłej wody 
w Twoim domu
Wymienniki ACV konstrukcji "Zbiornik-w-Zbiorniku" są 

idealnymi urządzeniami do współpracy z różnymi źródłami 

ciepła dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody.

 Technologia "zbiornik-w-zbiorniku"

“Zbiornik-w-zbiorniku” to zasobnik ciepłej wody ze stali 
nierdzewnej umieszczony wewnątrz zbiornika zawierającego 
wodę grzewczą. Jego pofałdowane ścianki tworzą dużą 
powierzchnię wymiany ciepła co pozwala na podgrzanie 
wody w bardzo krótkim czasie, a temperatura ciepłej wody w 
zasobniku jest utrzymana na jednakowym poziomie. Ponad-
to, wewnętrzny zasobnik kurczy się i rozciąga podczas zmian 
ciśnienia co zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego 
na jego ściankach. 

CIEPŁA WODA NA ŻĄDANIE

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

DUŻA POWIERZCHNIA WYMIANY CIEPŁA

STAŁA SPRAWNOŚĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA  

HIGIENICZNIE CZYSTA CIEPŁA WODA 

WYJĄTKOWO DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ 

NIEWYMAGANA OCHRONA ANODOWA

NIEODKŁADANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

Zbiornik 
zewnętrzny 
zawierający 
wodę 
grzewczą

Zasobnik 
ciepłej wody 
ze stali 
nierdzewnej

Wlot zimnej 
wody

Wylot ciepłej 
wody

Cyrkulacja
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Zasilanie 
wodą 

grzewczą

Powrót
 wody 

grzewczej



Wymiennik ciepłej  
wody idealny
do współpracy z  
kotłami grzewczymi. 
• konstrukcja "zbiornik-w-zbiorniku"
• grzałka elektryczna 2,2 kW -        

modele HL E
• pozycja montażu: wisząca pionowo 

lub poziomo - HL, wisząca pionowo 
króccami do dołu - HLE

• króciec cyrkulacyjny, termostat na-
stawny

• izolacja z miękkej pianki poliureta-
nowej

HL - HL E

55
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Model
HL (E) 
100

HL (E) 
130

HL (E) 
160

HL (E) 
210

HL (E) 
240

Pojemność 
całkowita [l]

105 130 161 203 242

Pojemność 
zasobnika 
c.w. [l]

75 99 126 164 200

Moc [kW] 23 31 39 53 68

Wydatek 
szczytowy 
400C [l/10min]

236 321 406 547 700

Wydatek 
szczytowy
400C [l/60min]

784 1063 1349 1820 2319

Wymiary [mm]

  wysokość 847 1007 1207 1479 1726

  średnica 514 514 514 514 514

Waga [kg] 40 47 55 65 75



Smart 

Wymiennik ciepłej 
wody idealny do współpracy z 
kotłami grzewczymi. 
• konstrukcja "zbiornik-w-zbiorniku"
• wysokiej jakości izolacja z twar-

dego poliuretanu - niskie straty 
postojowe: poniżej 30C na 8h.

• estetyczna obudowa 
• króciec cyrkulacyjny, termostat 

nastawny
• modele 100 - 240: pozycja 

instalowania stojąca lub wisząca 
pionowo

• modele 320 - 800: pozycja instalo-
wania stojąca

Model
Smart 
100

Smart 
130

Smart 
160

Smart 
210

Smart 
240

Pojemność 
całkowita [l]

105 130 161 203 242

Pojemność 
zasobnika 
c.w. [l]

75 99 126 164 200

Moc [kW] 23 31 39 53 68

Wydatek 
szczytowy 
400C [l/10min]

236 321 406 547 700

Wydatek 
szczytowy
400C [l/60min]

784 1063 1349 1820 2319

Wymiary [mm]

  wysokość 865 1025 1225 1497 1744

  średnica 565 565 565 565 565

Waga [kg] 49 55 65 75 87
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Model
Smart 
320

Smart 
420

Smart 
600

Smart 
800

Pojemność całkowita [l] 318 413 606 755

Pojemność zasobnika 
c.w. [l]

263 358 445 571

Moc [kW] 73 84 88 96

Wydatek szczytowy 400C 
[l/10min] 922 1195 1345 1820

Wydatek szczytowy 400C 
[l/60min]

2666 3151 3437 4039

Wymiary [mm]

  wysokość 1593 2018 1892 2292

  średnica 660 660 817 817

Waga [kg] 141 167 238 280
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Wysokosprawny
wymiennik  ciepłej wody, 
gwarantujący pełen komfort 
ciepłej wody. Idealny do 
współpracy z kotłami grzew-
czymi na potrzeby hoteli, 
przemysłu i budownictwa 
mieszkaniowego. 
• konstrukcja "zbiornik-w-

zbiorniku"
• wysokiej jakości izolacja 

z wełny mineralnej
• króciec cyrkulacyjny, 

termostat nastawny
• metalowa lakierowana 

obudowa
• stojący

Jumbo

Model
Jumbo 

800
Jumbo 
1000

Pojemność całkowita [l] 800 1000

Pojemność zasobnika c.w. [l] 675 840

Moc [kW] 100 112

Wydatek szczytowy 400C 
[l/10min] 1881 2265

Wydatek szczytowy 400C 
[l/60min]

4270 4940

Wymiary [mm]

  wysokość 1915 2315

  szerokość 1020 1020

  głębokość 1020 1020

Waga [kg] 360 380

33
latalata
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Wymiennik ciepłej wody idealny 
do współpracy z pompą ciepła jak 
również z kotłami grzewczymi.
• konstrukcja "zbiornik-w-zbior-

niku"
• dzięki dużej pojemności wod-

nej i dodatkowym króćcom 
podłączeniowym nadają się do 
współpracy z pompami ciepła

• możliwość wyposażenia w 
grzałkę elektryczną 3 lub 6 kW

• niskie straty postojowe - wyso-
kiej jakości izolacja z twardego 
poliuretanu

• króciec cyrkulacyjny, termostat 
nastawny

• estetyczna obudowa
• stojący

Smart E

55
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Model
Smart E 

210
Smart E 

240
Smart E 

300

Pojemność całkowita [l] 203 242 293

Pojemność zasobnika c.w. [l] 126 164 200

Moc [kW] 39 53 68

Wydatek szczytowy 400C 
[l/10min] 406 547 800

Wydatek szczytowy 400C 
[l/60min]

1349 1820 2360

Wymiary [mm]

  wysokość 1493 1741 2046

  średnica 565 565 565

Waga [kg] 66 76 87

POMPA

CIEPŁA

wylot ciepłej wody

wlot zimnej wody



Model
SLME 
200

SLME 
300

SLME 
400

SLME 
600

SLME 
800

Pojemność całkowita [l] 203 303 395 606 800

Pojemność zasobnika 
c.w. [l]

99 126 164 225 263

Moc cieplna zasobnika 
[kW]

31 32 43 48 73

Moc cieplna wężownicy 
[kW] 16,3 19 25 29 35

Wydatek szczytowy 
400C [l/10min] 321 418 558 686 922

Wydatek szczytowy 
400C [l/60min]
źródło ciepła: kocioł

1063 1225 1633 1872 2666

Wydatek szczytowy
400C [l/60min]
źróło ciepła: wężownica

738 888 1184 1416 1691

Wymiary [mm]

  wysokość 1497 1609 1940 1915 2000

  średnica 565 673 673 817 990

Waga [kg] 68 99 120 180 220

Wymiennik ciepłej  wody idealny do 
zastosowań z  wykorzystaniem 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła 
czy innych źródeł energii takich jak np. 
kominek z płaszczem wodnym, kocioł 
gazowy,  olejowy czy stałopalny. 
• konstrukcja "zbiornik-w-zbiorniku"
• wężownica do podłączenia dodat-

kowego źródła energii (np. obiegu 
solarnego)

• możliwość wyposażenia w grzałkę 
elektryczną 3 lub 6 kW (modele 
200-600)

• możliwość podłączenia obiegu 
nisko i wysokotemperaturowego

• 7 króćców dla obiegu c.o., 2 dla 
wężownicy i 3 dla obiegu c.w. 

• wysokiej jakości izolacja
• króciec cyrkulacyjny, termostat 

nastawny (modele 200-600)
• estetyczny wygląd

Smart Multi Energy

55
latlat
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ACV oferuje kompletne zestawy by w pełni zaspokoić Państwa 
potrzeby związane z ciepłą wodą. Są to zestawy zarówno z 
kolektorami płaskimi jak i próżniowymi. W każdym z nich 
znajduje się wymiennik ciepłej wody Smart Mutli Energy z 
zasobnikiem c.w. ze stali nierdzewnej. 

Kolektor słoneczny płaski

Wysokosprawne płaskie 
kolektory słoneczne
• ekologiczny sposób przygo-

towywania ciepłej wody
• szyba solarna o wysokiej 

przezroczystości i mikro-
pryzmatycznej powierzchni 
zwiększającej absorpcję pro-
mieni słonecznych

• wysoka sprawność dzięki 
absorberowi z wysokoselek-
tywnym pokryciem eta plus

• szczelna obudowa z opatento-
wanego anodowanego profilu 
aluminiowego 

• dwa kolory obudowy: srebrny 
lub brązowy

• systemy mocowań na dach 
wykonane z aluminium

Model Kolektor płaski 2.0

Typ pionowy

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 2007/1006/85

Waga [kg] 40

Pojemność całkowita [litr] 1,8

Maks. ciśnienie robocze [bar] 6

Powierzchnia całkowita [m2] 2,02

Powierzchnia czynna absorbera [m2] 1,86

Współczynnik absorpcji 95 %

Sprawność optyczna 77 %

55
latlat
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Słońce - darmowa 
energia do 
podgrzewania wody



Wysokosprawne 
próżniowe   
kolektory słoneczne 
typu HEAT-PIPE
• ekologiczny sposób  

przygotowywania ciepłej 
wody

• wysoka sprawność  
całoroczna dzięki zasto-
sowaniu próżni panującej 
między dwoma szklanymi 
rurami

• absorber  z pokryciem 
wysokoselektywnym

• aluminiowa obudowa 
• prosty montaż

Kolektor słoneczny próżniowy

1010
latlat
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Model 22 30

Typ Heat Pipe Heat Pipe

Ilość rur próżniowych 22 30

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 1992/1818/186 1992/2480/186

Waga [kg] 52 65

Pojemność całkowita [litr] 1,3 1,9

Maks. ciśnienie robocze [bar] 10 10

Powierzchnia całkowita [m2] 3,61 4,87

Powierzchnia czynna absorbera [m2] 1,77 2,41

Współczynnik absorpcji 93 % 93 %

Sprawność optyczna (dla pow. absorb.) 53,2 % 53,2 %



1. Ciepło z kolektorów słonecznych (1) transportowane jest do 
podgrzewacza wody (2) za pomocą grupy pompowej (3). 

2. Regulator (4) steruje i kontroluje pracę instalacji solarnej.
3. W przypadku braku nasłonecznienia lub zwiększonego zapo-

trzebowania na ciepłą wodę załącza się kocioł (5).  

Oprócz wysokosprawnych kolektorów, istotne znaczenie dla 
bezawaryjności, trwałości i bezpieczeństwa pracy systemu solar-
nego, ma zastosowanie odpowiednich podgrzewaczy ciepłej wody. 
Firma ACV stosuje wymienniki konstrukcji „Zbiornik - w - Zbiorni-
ku” Smart Line Multi Energy (2), w których zasobnik ciepłej wody 
wykonany jest ze stali nierdzewnej. 

Jest to niezwykle istotne, gdyż podczas dużego nasłonecznienia 
i braku rozbioru ciepłej wody, temperatura wody może osiągać 
900C, co dla wymienników emaliowanych stwarza zagrożenie dla 
ich trwałości. Ponadto, Smart Multi Energy posiada możliwość 
podłączenia innych źródeł energii, takich jak: pompa ciepła, kocioł 
stałopalny, kominek z płaszczem wodnym oraz grzałki elektrycz-
nej. 

Instalacja solarna

12
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SolarMaster

Maksymalny komfort 
ciepła i ogromne ilości 
ciepłej wody z połączenia 
energii solarnej z technologią 
kondensacji i konstrukcją 
"zbiornik - w - zbiorniku"

Model SM 30

Zakres mocy [kW] 6 - 29

Sprawność 30% wg EN677 109 %

Pojemność obiegu c.o. [l] 180

Pojemność zasobnika c.w. [l] 126

Wydatek szczytowy 400C [l/10min] 418

Wydatek szczytowy 400C [l/60min] 1123

Wydatek trwały 400C [l/godz] 846

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 1875/1000/772

Masa [kg] 210

SolarMaster to nowoczesna 
kondensacyjna centrala grzew-
cza do współpracy z instalacją 
solarną.
• kompletne                                             

wyposażenie w zwartej   
estetycznej obudowie

• pełen osprzęt hydrauliczny 
do podłączenia obiegu 
solarnego, dwóch obiegów 
grzewczych z mieszaczami 
i obiegu ciepłej wody: 
naczynia przeponowe 
c.o., c.w. i solarne, pompa 
kotłowa, ciepłej wody, 
pompa solarna, sprzęgło 
hydrauliczne, zawór 
bezpieczeństwa obiegu 
solarnego, obiegu c.o. 
i c.w., termostatyczny 
zawór mieszający c.w.,  
trójdrogowy zawór c.o. z 
siłownikiem, zawór priory-
tetu c.w. z siłownikiem

• palnik gazowy z płynną regulacją mocy, automatycznie 
dopasowujący się do zapotrzebowania na ciepło i tym samym 
redukującym zużycie gazu

• niska emisja CO i NOx
• wielofunkcyjny panel sterowniczy z wbudowanym regulato-

rem pogodowym MCBA sterującym pracą urządzenia i trybem 
autodiagnozy, regulatorem solarnym dla sterowania pracą 
obiegu solarnego oraz cyfrowem regulatorem pokojowym 
Room Unit współpracującym z regulatorem kotła

• maksymalny komfort ciepłej wody  i ogrzewania przy mini-
malnym zużyciu energii

• kondensacyjny wymiennik ciepła i zasobnik ciepłej wody 
wykonane ze stali nierdzewnej

• ze wszystkimi zaletami konstrukcji „zbiornik – w – zbiorniku”
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KOLEKTORY SŁONECZNE

PRECYZYJNA  
REGULACJA

Room Unit
Regulator po-
mieszczeniowy 
sterujący pogodowo 
pracą urządzenia:  
produkcją ciepłej 
wody i centralnym 
ogrzewaniem.
Wyposażony w 
czujnik temperatury 
zewnętrznej.

MOŻLIWOŚĆ 
PODŁĄCZENIA 
TERMOKOMINKA

Dzięki dodatkowym 
króćcom w wymien-
niku ciepłej wody do 
urządzenia można 
podłączyć termo-
kominek czy kocioł 
stałopalny.

SOLAR MASTER TO 
UNIKALNY SYSTEM O 
WIELKICH MOżLIWOśCIACH

Możliwości podłączenia

TERMOKOMINEK

Wlot zimnej wody

BATERIA SŁONECZNA

Czujnik temp. zewn.

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE

WYLOT CIEPŁEJ WODY

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
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KOMFORT 
CIEPŁEJ WODY
Technologia ACV 
"zbiornik-w-zbior-
niku": dzięki dużej 
powierzchni grzew-
czej i krótkim okre-
som podgrzewania 
wody, gwarantujemy 
wyjątkowe wydatki 
ciepłej wody.

ENERGIA 
SOLARNA
Wężownica umiesz-
czona w dolnej części 
wymiennika ciepłej 
wody "zbiornik-w-
zbiorniku" pozwala 
na bezpośrednie 
podłączenie obiegu 
solarnego. 

KONDENSACJA

Możliwość podłączenia 
ogrzewania zarówno 
wysoko jak i niskotem-
peraturowego z zacho-
waniem kondensacji.

MAKSYMALNIE ZREDUKOWANE  
gABARYTY URZĄDZENIA:  
WYSTARCZY OKOŁO 1 m2

TERMOKOMINEK

Wlot zimnej wody

BATERIA SŁONECZNA

Czujnik temp. zewn.

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE

WYLOT CIEPŁEJ WODY

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
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Przykłady instalacji

PI

wlot zimnej wody

230VAC

KLF1000

SPF1000

Lago SD3

AF200

230VAC

230VAC

RMCI

Control Unit

VF202

VF202

RFF Zone Unit

PI

TITI

PI

HeatMaster

T

3

2

3

2

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

smart

AF120

230VAC

TI

PI

PI

TITI

NAME

NUMBER

GROUP

ARTICLE

PRODUCT-TYPE

ORDER-NO

PRODUCER

DNPNTEMPERATURE

VOLTAGE

POWER

FLOW

CHARACTER

OTHER

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERDNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

cyrkulacja c.w.wlot zimnej wody

ciepła woda

230VAC

Lago SD3

F1 (KLF1000)

F3 (SPF1000)

F4 (SPF1000)

PI

16
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PI

wlot zimnej wody

230VAC

KLF1000

SPF1000

Lago SD3

AF200

230VAC

230VAC

RMCI

Control Unit

VF202

VF202

RFF Zone Unit

PI

TITI

PI

HeatMaster

T

3

2

3

2

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

smart

AF120

230VAC

TI

PI

PI

TITI

NAME

NUMBER

GROUP

ARTICLE

PRODUCT-TYPE

ORDER-NO

PRODUCER

DNPNTEMPERATURE

VOLTAGE

POWER

FLOW

CHARACTER

OTHER

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCERDNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

cyrkulacja c.w.wlot zimnej wody

ciepła woda

230VAC

Lago SD3

F1 (KLF1000)

F3 (SPF1000)

F4 (SPF1000)

PI

ZESTAW DO PODgRZEWANIA CIEPŁEJ WODY ZA POMOCĄ 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRÓżNIOWYCH I WYMIEN-
NIKA SMART MULTI ENERgY WRAZ Z KOTŁEM KON-
DENSACYJNYM JEDNOFUNKCYJNYM PRESTIgE SOLO.

ZESTAW DO PODgRZEWANIA CIEPŁEJ WODY ZA POMOCĄ 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRÓżNIOWYCH I WYMIEN-
NIKA SMART MULTI ENERgY WRAZ Z KOTŁEM TOTALNIE 
KONDENSACYJNYM DWUFUNKCYJNYM HEATMASTER TC
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Szybki dobór urządzeń

MOJA ŁAZIENKA

ROZWIĄZANIE: 
KOCIOŁ KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY

PRESTIgE 18 
EXCELLENCE

PRESTIgE 32 
EXCELLENCE

HEATMASTER 
35 TC

ROZWIĄZANIE: 
KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY

 + ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY

KOMPAKT 24 
SOLO 

+ HL 100

PRESTIgE 32 
SOLO 

+ HL 130

PRESTIgE 32 
SOLO 

+ SMART 160

ROZWIĄZANIE:
ENERGIA ODNAWIALNA

1 KOLEKTOR 
PRÓżNIOWY 30 
+ SMART MULTI 
ENERgY 200 + 
PRESTIgE 18

lub

2 KOLEKTORY 
PŁASKIE + SMART 

MULTI ENERgY 200 
+ PRESTIgE 18

2 KOLEKTORY 
PRÓżNIOWE 22 
+ SMART MULTI 
ENERgY 300 + 
PRESTIgE 32

lub
3 KOLEKTORY 

PŁASKIE + SMART 
MULTI ENERgY 300 

+ PRESTIgE 32

2 KOLEKTORY 
PRÓżNIOWE 30 + 

SOLAR MASTER 30

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+
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+ +
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lub
2 KOLEKTORY 
PRÓżNIOWE + 
SMART MULTI 
ENERgY 300 + 

HM 35 TC
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Oni wybrali ACV

Dwór Kaszetalana, Koziegłowy
Prestige 120, HM201, 

2 x Smart Multi Energy 
i kolektory słoneczne

Sanatorium Lwi gród, Krynica: 
3 x Jumbo 1000

Hotel Bayjonn, Sopot:
14 kolektorów słonecznych, 2 x Smart Multi Energy 600, 

2 x HeatMaster 85 TC

Willa, Łódź
Kolektory słoneczne, Smart Multi Energy 600,

2 x HeatMaster 35 TC



ACV Twoim partnerem

Produkty ACV znane są w ponad  
czterdziestu krajach. Nasz personel jest 
zawsze gotów pomóc użytkownikom, 
instalatorom, architektom i biurom 
inżynieryjnym w znalezieniu najlepszego 
rozwiązania i asystować przy   
uruchomieniu i serwisowaniu  
naszych produktów.

ACV Polska sp. z o.o.
ul. Witosa 3
87 - 800 Włocławek
TEL.: 054 412 56 00
FAX: 054 412 56 01
E-MAIL: polska.info@acv.com
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