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i-SHWAK/V4 6 kW÷16 kW

63°C
z zasobnikiem

with resistance

Ciepła woda do
 Water up to

Zyskujesz

35.000 zł odpis z 
PIT .
100 %  odpisu  z PIT  
inwestcji    firm 
energetycznych

Dotacje  z  
programów
Czysta Energia
Mój Prąd
Biały Certyfikat
Zlikwiduj 
Kopciucha

Conto termico2.0

Kompatybilny
Compatible

Hi-T

B

Szybka instalacja

Quick installation

SCOP= 
A++

Odwracalne pompy ciepła serii i-SHWAK V4 przeznaczone są do 
zastosowań domowych i komercyjnych.  Urządzenia te są 
niezwykle uniwersalne i mogą pracować w trybie pompy ciepła z 
możliwością wytwarzania ciepłej wody o temperaturze 63°C przy 
użyciu grzałek elektrycznych, do ogrzewania otoczenia i 
zastosowań sanitarnych. Nowy system i-SHWAK V4, który jest 
wynikiem ewolucji poprzedniego modelu V3, jest idealnym 
rozwiązaniem dla całkowitej kontroli klimatu w domu (z 
wyposażeniem dodatkowym Hi-T). Dla nowego lub już 
istniejącego domu wyposażonego w system ogrzewania 
podłogowego lub grzejnikowego, zasilanego z sieci elektrycznej i 
odnawialnych źródeł energii. Sprężarka INVERTER z technologią 
bezszczotkowego silnika prądu stałego, w połączeniu z 
elektronicznym zaworem rozprężnym, pompą i dmuchawą o 
zmiennej prędkości obrotowej zawsze z silnikiem 
bezszczotkowym, a także zintegrowanymi pompami obiegowymi, 
optymalizują zużycie energii i wydajność pracy komponentów 
chłodniczych oraz całego systemu.

The reversible heat pumps i-SHWAK V4 series are designed 
for residential and commercial applications, these units are 
extremely versatile and can operate in heat pump mode 
with the ability of producing hot water at a temperature of 
63°C using the electric heaters for environmental heating 
and sanitary applications.
The new i-SHWAK V4 system, which is the result of the 
evolution of the previous model V3, is the ideal solution 
for the total home climate control (with the accessory 
Hi-T). For new or already existing house if equipped with 
a radiant floor or fan coil as heating system, with feeding 
from electric power network and a renewable energy 
sources. The INVERTER compressor with brushless DC 
motor technology, matched with electronic expansion 
valve, pump and variable speed blower always with 
brushless motor, as well as the integrated circulators, 
optimize the power consumption and the operation 
efficiency of the refrigerating components and of the 
entire system.

Siedem modeli: 
najbardziej 
kompaktowych i 
wydajnych na rynku!

Seven models: the most 
compact and the best 
performing of the 
market!

Pompa ciepła inverterowa
Inverter splitted heat pump

ACS tutto l’anno

DHW all the year
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ZAKRES
W tym zakresie dostępnych jest sześć różnych modeli jednostek 
wewnętrznych i siedem mocy agregatów kondensacyjnych od: 6 do 
16 kW. Jednostki wewnętrzne mogą być:

MP 
MPR  

MAR  

MARS 

MARP  

MARPS  

Wersja do montażu naściennego.
Wersja do montażu naściennego, z szybkim podgrzewaczem 
ciepłej wody użytkowej. 
Wersja stojąca z zasobnikiem CWU, o pojemności 250 l.

Wersja stojąca z zasobnikiem CWU o pojemności 250 l do 
współpracy z wężownicą solarną.
Wersja stojąca z zasobnikiem CWU, o pojemności 190 l i 
zbiornikiem przeponowym do CO o pojemności 40 l.

Wersja stojąca z zasobnikiem CWU o pojemności 250 l i 
zbiornikiem przeponowym do CO o pojemności 40 l.do 
współpracy z wężownicą solarną.

RANGE 
In this range, there are six different models of the indoor unit and
seven capacities of the moto-condensing unit from: 6 to 16 kW. 
The indoor units can be:

MP  Wall-mounted version
MPR Wall-mounted version, with rapid DHW, domestic hot  

water producer.
MAR  Floor-standing version with puffer of technical water for   

DHW, domestic hot water, of 250 l.
MARS  Floor-standing version with puffer of technical water for   

DHW, domestic hot water, of 250 l with solar coil, model.
MARP Floor-standing version with puffer of technical water for  

DHW, domestic hot water, of 190 l and plant   
technical puffer of 40 l.

MARPS  Floor-standing version with puffer of technical water for   
DHW, domestic hot water, of 190 l and plant  technical   
puffer of 40 l and solar coil.

Zalety Advantages
DLA KAŻDEGO KLIMATU

System i-SHWAK V4 zapewnia pracę bez utraty wydajności nawet w temperaturach zewnętrznych do -20°C. Typoszereg jednostek 
zewnętrznych wyposażony jest w techniczne rozwiązania konstrukcyjne, które ograniczają powstawanie lodu na agregatach. Ponadto, są 
one wyposażone w specjalną ochronę przed zamarzaniem, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko uszkodzeń w zimnych porach roku.

FOR ALL CLIMATES
The i-SHWAK V4 system ensures an operation without loss of efficiency even outside temperatures of -20°C. The range of outdoor units 
is equipped with technical structural tricks which reduce the formation of ice on the battery. Furthermore, they are equipped with a 
specific antifreeze protection to further reduce the risk of damages during the cold season.

40 l/min

AKCESORIA
VDIS1 Zawór rozdzielczy (1” 1/4) Kvs 19,2 dla MP i MPR 
RE2.0M2 Zabezpieczenie 1-fazowe 2 kW
RE3.0M2 Zabezpieczenie 1-fazowe 3 kW
RE4.0M2 
RE2.0T 
RE3.0T 
RE4.0T 
KAS 
GI2 
SAS 
AG 
Hi-T 
RFC 
i-CR 

Zabezpieczenie 1-fazowe 4,5 kW
Zabezpieczenie 3-fazowe 2 kW
Zabezpieczenie 3-fazowe 3 kW 
Zabezpieczenie 3-fazowe 4,5 kW 
Zestaw przeciwzamrożeniowy dla jedn. zewn.
Kontroler agregatu MP, MPR, MAR, MARP
Czujnik CWU
Podkładki antywibracyjne
Wielofunkcyjny kontroler z ekranem dotykowym
Zdalny kontroler nagrzewnicy (do Hi-T)
Zdalny kontroler ścienny.

ACCESSORIES
VDIS1 DHW internal diverter valve kit for models MP-MPR
RE2.0M2 2 kW single phase electrical resistance
RE3.0M2 3 kW single phase electrical resistance
RE4.0M2 4,5 kW single phase electrical resistance
RE2.0T 2 kW three-phase electrical resistance
RE3.0T 3 kW three-phase electrical resistance
RE4.0T 4,5 kW three-phase electrical resistance
KAS Antifreeze kit for outdoor units
GI2 Plant controller for models MP, MPR, MAR, MARP
SAS Sanitary water probe
AG Vibration dumper
Hi-T Multifunctioning touch screen remote control
RFC Remote fancoil control (Hi-T control required)
i-CR Remote wall controller
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CIEPŁA WODA W KAŻDEJ CHWILI
Jednostka wewnętrzna MPR, MAR, MARS, MARP i MARPS wyposażona 
jest w specjalny płytowy wymiennik ciepła typu woda-woda, 
przystosowany do natychmiastowego wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej. Dzięki znacznym wymiarom wymiennika ciepła oraz 
zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej o zmiennej prędkości obrotowej, 
zapewniona jest doskonała wydajność podczas produkcji ciepłej wody 
użytkowej. W rzeczywistości możliwe jest wytwarzanie do 21 l/min 
ciepłej wody użytkowej o temperaturze 40°C, a po zastosowaniu 
zasobnika (akumulacji) o temperaturze 55°C (tylko praca pompy 
ciepła). Możemy też uzyskać do 40 litrów/min ciepłej wody użytkowej 
przy temperaturze 40°C, przy zachowaniu temperatury akumulacji 65°C 
(praca w integracji i/lub z grzałką elektryczną lub z urządzeniem 
kotłowym).

HOT WATER AT WILL
The MPR, MAR, MARS, MARP and MARPS indoor units are equipped 
with a special water to water plate heat exchanger suitable for 
instantaneous production of domestic hot water. Thanks to the 
significant heat exchanger’s dimensions and, because of the use of 
a variable speed circulator, an excellent performance is guaranteed 
during the production of domestic hot water. It is in fact possible 
to produce up to 21lit/min of domestic hot water at a temperature 
of 40°C, maintaining the technical storage (accumulation) at a 
temperature of 55°C (heat pump operation only). And up to 40 litres/
min of domestic hot water at a temperature of 40°C, and keeping the 
technical accumulation temperature at 65°C (operation in integration 
and/or through the substitution of the heat pump with the auxiliary 
electric resistance or with the boiler equipment).

MNIEJ ŚCIEKÓW
Dzięki zastosowaniu dużego płytowego wymiennika ciepła, jednostki 
wewnętrzne MPR, MAR, MARS, MARP i MARPS, są w stanie zapewnić 
produkcję ciepłej wody użytkowej nawet przy umiarkowanych 
temperaturach akumulacji . W rzeczywistości, możliwe jest 
wyprodukowanie do maksymalnie 15 litrów/min ciepłej wody użytkowej 
przy zachowaniu różnicy temperatur (tylko 1°C) pomiędzy żądaną ciepłą 
wodą a wodą akumulowaną w zasobniku. Przykładowo, możliwe jest 
uzyskanie ciepłej wody użytkowej o temperaturze 40°C, przy 
temperaturze wody w zasobniku technicznym równej 41°C. W ten 
sposób można, w razie potrzeby, uzyskać maksymalnie ekonomiczne 
zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej.

LOW WASTE
Thanks to the use of a large plate heat exchanger, the indoor units 
MPR, MAR, MARS, MARP and MARPS, are able to ensure the production 
of domestic hot water even with moderate storage temperatures of 
the technical accumulation.
In fact, it is possible to produce up to a maximum of 15 liters/min of 
domestic hot water maintaining the temperature difference (to be only 
1°C) between the desired hot water and the technical water inside the 
storage tank. For example, it is possible to obtain domestic hot water at 
40°C, with the water temperature of the storage technical equal 41°C.
In this way it is possible, if required to get the maximum economical 
management for producing domestic hot water.

Jednostka zewnętrzna
Outdoor unit

Ogrzewanie podłogowe
Floor heating system

Jednostka wewnętrzna z akumulacją CWU. 
Indoor unit with integrated accumulation of DHW

Ciepła woda
Domestic hot water

Fan Coil
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Attacchi idraulici
Water connections

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Jednostki wiszące i szafki zostały w całości zaprojektowane w naszych 
laboratoriach w Arcole, a ich wygląd jest owocem współpracy z Silvano 
Bellintani, słynnym projektantem, który wystawiał swoje prace w MOMA 
w Nowym Jorku.

CONTEMPORARY DESIGN
The hanging and cabinet units have been entirely designed in our 
laboratories of Arcole and their aspect is a fruit of collaboration with 
Silvano Bellintani, who is a famous designer that has exhibited his 
works at the MOMA in New York.

ZBIORNIK WODY
Zbiornik wyposażony jest w izolację poliuretanową o grubości 50 mm. 
Strata cieplna zbiornika określona na 79W zgodnie z normą EN 
12897:2006 ΔT=45 °C 

Własny system pompy ciepła może doprowadzić zbiornik wody do 
komfortowej temperatury, bez pracy dodatkowej, opcjonalnej grzałki 
elektrycznej, zapewniając natychmiastową dostępność wystarczającej 
ilości ciepłej wody dla sześciu pryszniców (wersja MAR/MARS).

WATER TANK
The tank is equipped with a 50 mm thick polyurethane insulation. The 
tank’s thermal loss determined at 79W according to  EN 12897:2006 
ΔT=45 °C

The only heat pump system can lead the water tank to comfortable 
temperatures  preventing the auxiliary optional electric heater from 
operating, ensuring the immediate availability of a sufficient volume 
of hot water for six showers (MAR/MARS version).

MAŁE WYMIARY GABARYTOWE

Jest to podłogowy system pomp ciepła, który obejmuje zbiornik 
ciepłej wody i zbiornik wody technicznej (wersja MARP) oraz 
wszystkie części systemu, ułatwiając w ten sposób instalację i 
zapewniając wydajność użytkownikowi końcowemu, projekt i 
zmniejszone wymiary całkowite równe normalnym urządzeniom 
gospodarstwa domowego.

A SMALL OVERALL DIMENSIONS
It is a floor heat pump system, which includes the hot water tank and 
a tecnical water tank (version MARP) and all parts of the system, thus 
facilitating the installation and ensuring efficiency to the end user, 
design and reduced overall dimensions equal to that of a normal 
home appliance.

ISZYBKA INSTALACJA
Wszystkie elementy hydrauliczne jednostek (pompa cyrkulacyjna, 
zbiornik wyrównawczy, nagrzewnica, elementy elektryczne) są łatwo 
dostępne z panelu przedniego, armatura wody i czynnik chłodniczy 
znajdują się na górze urządzenia (w przypadku modelu szafy), co 
zapewnia łatwość instalacji i konserwacji oraz pozwala uniknąć 
ryzyka uszkodzenia z powodu wycieku wody.

QUICK INSTALLATION
All the hydraulic components of the units (circulator pump, 
expansion tank ,  heater, electrical components) are easily 
accessible from the front panel, the water and refrigerant fittings 
are located on the top of the unit (in the case of cabinet model), this 
ensures ease of installation and maintenance and avoids the risk of 
damage due to water leak.
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WERSJA NAŚCIENNA MP 
W standardzie:

1. Wysokowydajny obieg pompy ciepła zgodnie z dyrektywą ERP 2015 z EEi ≤0,23
2. Wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304 z pompą ciepła z pompą ciepła
3. Filtr Y (w zestawie)
4. Automatyczny zawór odpowietrzający przymocowany po stronie pompy ciepła
5. 8-litrowe naczynie wzbiorcze po stronie pompy ciepła
6. 3-barowy zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia do podłączenia do systemu zbierania
7. Wyłącznik przepływu dla bezpieczeństwa i ochrony wymiennika ciepła
8. Zasilanie jednofazowe lub trójfazowe
9. Logika zarządzania zewnętrznymi grzejnikami elektrycznymi zarówno po stronie instalacyjnej, jak i 
technicznej CWU w integracji i / lub wymianie pompy ciepła
10. Kocioł lub podobna logika zarządzania źródłem zarówno po stronie instalacji, jak i po stronie 
CWU w integracji i / lub wymianie pompy ciepła (kontakt cyfrowy)
11. Zintegrowana instalacja klimatyczna
12. Zintegrowana logika zarządzania dwoma ustawieniami po stronie instalacji
13. Zintegrowana inteligentna logika zarządzania energią

Akcesoria:
1. Instalacja 3-drogowego zaworu przełączającego instalacja/zasilanie CWU (zestaw opcjonalny, 

montowany fabrycznie, mod. VDIS1)
2. Grzałka elektryczna 1.2, 2, 3 i 4.5 kW jednofazowa, 2, 3 i 4.5 kW trójfazowa, wspólna po stronie 

instalacji CO i CWU (gdy występuje opcjonalny zawór przełączający), załączana w ramach 
integracji i/lub w trybie substytucji. Podwójny poziom bezpieczeństwa poprzez termostat z 
automatycznym resetem i ręczną ochroną systemu i użytkownika (zestaw opcjonalny, 
montowany fabrycznie mod. RExxx)

3. Sterowanie mieszaniem po stronie instalacji zarówno dla ogrzewania, jak i chłodzenia. 
Sterowanie integracją z instalacją solarną. Sterowanie ponownym uruchomieniem pompy 
cyrkulacyjnej (wtórnej) po stronie instalacji (zestaw opcjonalny, montowany fabrycznie, mod. 
GI2)

MP

Versioni Versions

MP WALL-MOUNTED VERSION 
As standard:

1. High efficiency heat pump circulator according to ERP Directive 2015 with EEi ≤0.23
2. AISI 304 stainless steel heat pump heat pump heat exchangers
3. Y filter (included)
4. Automatic vent valve attached on the heat pump side
5. 8 liter expansion vessel on the heat pump side
6. 3 bar high pressure safety valve for connection to collection system
7. Flow switch for safety and protection of heat exchanger
8. Single-phase or three-phase power supply
9. Logic of management of external electric heaters both on the installation side and on the 
technical side of DHW in the integration and / or replacement of the heat pump
10. Boiler or similar source management logic both on the installation side and on the DHW side 
in the integration and / or replacement of the heat pump (digital contact)
11. Integrated climate installation
12. Integrated dual-setting management logic on the installation side
13. Integrated intelligent energy management logic

Accessories:

1. 3-way switching valve plant/DHW technical-side (optional kit, installed at the factory, mod.
VDIS1)

2. Electric heater of 1.2, 2, 3 and 4.5 kW monophase, 2, 3 and 4.5 kW threephase, common
to the plant-side and to the technical DHW side (when the optional switching valve is
present), managed under integration and/or substitution mode. Double safety level through a
thermostat with automatic reset and manual protection of the system and the user (optional kit,
installed at the factory mod. RExxx)

3. Mixing management logic for plant-side for both heating and cooling. Solar integration
management logic. Management logic of the relaunching circulator (secondary) plant-side
(optional kit, installed at the factory, mod. GI2)



38

H
E

A
T

 P
U

M
P

S

Wersja naścienna MPR 
W standardzie:

1. Wysokowydajny obieg pompy ciepła zgodnie z dyrektywą ERP 2015 z EEi ≤0,23
2. Wymienniki ciepła pompy ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304
3. Filtr Y (w zestawie)
4. Automatyczny zawór odpowietrzający dołączony po stronie pompy ciepła
5. Naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów po stronie pompy ciepła
6. Wysokociśnieniowy zawór bezpieczeństwa o barach 3 bar do podłączenia do systemu odbierającego
7. Przełącznik przepływu dla bezpieczeństwa i ochrony wymiennika pompy ciepła
8. Przepływomierz do zarządzania szybką produkcją c.w.u.
9. Zasilanie jednofazowe lub trójfazowe
10. Sterowanie zewnętrznymi grzejnikami elektrycznymi zarówno po stronie instalacji, jak i po stronie 
technicznej CWU w integracji i / lub w zamianie pompy ciepła
11. Logika zarządzania kotłem lub podobnym źródłem zarówno po stronie instalacji, jak i c.w.u. w integracji 
i / lub wymianie pompy ciepła (kontakt cyfrowy)
12. Zintegrowana instalacja klimatyczna
13. Zdalne zarządzanie logiką systemu sond
14.Zintegrowana logika do zarządzania podwójną nastawą po stronie instalacji
15.Zintegrowana inteligentna logika zarządzania zasobami energetycznymi

Akcesoria:

1. 3-drogowy zawór przełączającego instalacja CO/ CWU po stronie zasilania (opcjonalny zestaw, 
zainstalowany fabrycznie, mod. VDIS1)

2. Grzałka elektryczna jednofazowa 1.2, 2, 3 i 4.5 kW, trzyfazowa 2, 3 i 4.5 kW, wspólna dla strony 
instalacji ciepłą i zasilania CWU (gdy obecny jest opcjonalny zawór przełączający), sterowana w 
trybie integracji i / lub wymiany. Podwójny poziom bezpieczeństwa dzięki termostatowi z 
automatycznym resetem i ręczną ochroną systemu i użytkownika (zestaw opcjonalny, 
zainstalowany w modyfikacji fabrycznej. RExxx)

3. Sterowanie cyrkulacją CWU. Sterowanie mieszalnikiem dla strony instalacji zarówno do 
ogrzewania, jak i chłodzenia. Sterowanie połączona instalacją solarną. Sterowanie pompą 
cyrkulacyjną (wtórną) po stronie instalacji. (opcjonalny zestaw, instalowany fabrycznie, mod. GI2)

MPR

MPR WALL-MOUNTED VERSION

As standard:
1. High efficiency circulator of the heat pump according to ERP Directive 2015 with EEi ≤0.23
2. Heat exchangers of the heat pump in stainless steel AISI 304
3. Y-filter (included)
4. Automatic air vent valve included on heap pump side
5. Expansion vessel of 8 liter on heat pump side
6. High pressure safety valve of 3 bar to connect to a collecting system
7. Flow switch for safety and protection of the heap pump exchanger
8. Flowmeter for managing the rapid production of DHW
9. Single-phase or three-phase power supply
10. External electric heaters management logic for both plant-side and DHW technical-side in

integration and/or in substitution of the heat pump
11. Boiler or similar source management logic for both plant-side and DHW technical-side in

integration and / or substitution of the heat pump (digital contact)
12. Integrated climatic plant
13. Remote probe system logic management
14. Integrated logic for managing the double set-point of the plant side
15. Integrated intelligent management logic of energy resources

Accessories:
1. 3-way switching valve plant/DHW technical-side (optional kit, installed at the factory, mod.

VDIS1)
2. Electric heater of 1.2, 2, 3 and 4.5 kW monophase, 2, 3 and 4.5 kW threephase, common

to the plant-side and to the technical DHW side (when the optional switching valve is
present), managed under integration and/or substitution mode. Double safety level through
a thermostat with automatic reset and manual protection of the system and the user
(optional kit, installed at the factory mod. RExxx)

3. DHW recirculation management logic. Mixer management logic for plant-side for both
heating and cooling. Solar integration management logic. Management logic of the
relaunching circulator (secondary) plant-side. (optional kit, installed at the factory, mod. GI2)
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MARS

MAR/MARS FLOOR-STANDING VERSION

As standard:

1. Puffer for technical water of 250 liters for DHW (domestic hot water) with polyurethane
coating of 50 mm thick

2. Circulator of the heat pump of the high-efficiency rapid preparer according to ERP Directive
up to the values of EEi = <0.21

3. Heat exchangers of the heat pump and rapid DHW producer in stainless steel AISI 304
4. Y-filter (included)
5. Charge/discharge valve DHW technical side
6. Automatic air vent valve included on DHW technical side
7. Double pressure gauge 6 bar for flow/load losses checking
8. Expansion vessel DHW technical-side
9. High pressure safety valve of 3 bar to connect to a collecting system
10. 3-way switching valve plant/DHW technical-side
11. Flow switch for safety and protection of the heat pump exchanger
12. Flowmeter for managing the rapid production of DHW
13. Single-phase or three-phase power supply
14. Electric heater management logic for plant-side under integration and/or substitution

operation
15. Boiler or similar source management logic for both plant-side and DHW technical-side in

integration and/or substitution of the heat pump (digital contact)
16. Integrated climatic plant
17. Remote probe system logic management
18. Integrated logic for managing the double set-point of the plant side
19. Integrated intelligent management logic of energy resources

Accessories:

1. Expansion vessels of 8 liter plant-side (optional kit available only in some configurations,
factory installed, mod.VE8AT)

2. Electric heater of 1.2, 2, 3 and 4.5 kW monophase, 2, 3 and 4.5 kW threephase for DHW
technical -side (installed in the factory), managed under integration and/or substitution
mode. Double safety level through a thermostat with automatic reset and manual protection
of the DHW storage technical-side and the user (optional kit, installed at the factory, mod.
REyyyy)

3. DHW recirculation management logic. Mixer management logic for plant-side for both
heating and cooling. Solar integration management logic. Management logic of the
relaunching circulator (secondary) plant-side. (Optional kit, installed at the factory, mod. GI2)

4. Heating boiler kit sanitary hot water side: allows to connect another heating source (boiler or
similar) to manage as heat pump integration and/or replacement (kit KCACS)

MAR

Wersja stojąca MAR/MARS

 W standardzie:

1. Zasobnik buforowy wody instalacyjnej o pojemności 250 litrów do CWU (ciepła woda użytkowa) z 
powłoką poliuretanową o grubości 50 mm
2. Wysokowydajny obieg pompy ciepła zgodnie z dyrektywą ERP do wartości EEi = <0,21
3. Wymienniki ciepła pompy ciepła i szybkiego nagrzewania CWU ze stali nierdzewnej AISI 304
4. Filtr Y (w zestawie)
5. Zasilanie CWU poprzez zawór ładowania / rozładowania
6. Automatyczny zawór odpowietrzający dołączony do zasilania CWU
7. Podwójny manometr 6 bar do sprawdzania strat przepływu / obciążenia
8. Zbiornik wzbiorczy CWU po stronie instalacyjnej
9. Wysokociśnieniowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 3 bar do podłączenia do zasilania
10. 3-drogowy zawór przełączającego instalację CO/ CWU po stronie zasilania
11. Wyłącznik przepływu dla bezpieczeństwa i ochrony wymiennika pompy ciepła
12. Przepływomierz do zarządzania szybką produkcją c.w.u.
13. Zasilanie jednofazowe lub trójfazowe
14. Sterowanie grzałką elektryczną dla instalacji zasilającej w czasie integracji i/lub substytucji
15.Sterowanie kotłem lub podobnym drugim źródłem zarówno po stronie instalacji, jak i po stronie 
zasilania CWU w czasie integracji i/lub wymiany pompy ciepła (kontakt cyfrowy)
16. Zintegrowana instalacja klimatyzacji
17. Zdalne sterowanie systemu sond
18.Zintegrowane sterowanie podwójną nastawą po stronie instalacji
19. Zintegrowane inteligentne sterowanie zasobami energetycznymi.
Accessori

1. Naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów (opcjonalny zestaw dostępny tylko w niektórych 
konfiguracjach, zainstalowany fabrycznie, mod. VE8AT)

2. Grzejnik elektryczny o mocy 1.2, 2, 3 i 4.5 kW jednofazowy, 2, 3 i 4.5 kW trzyfazowy dla zasilania CWU 
(zainstalowany w fabryce), zarządzany w trybie integracji i / lub suplementacji. Podwójny poziom 
bezpieczeństwa dzięki termostatowi z automatycznym resetem i ręczną ochroną strony zasilania i 
zbiornika CWU (zestaw opcjonalny, zainstalowany fabrycznie, mod. REyyyy)

3. Sterowanie recyrkulacją CWU. Sterowanie mieszalnikiem dla strony instalacji zarówno do 
ogrzewania, jak i chłodzenia. Sterowanie instalacją solarną. Sterowanie pompą cyrkulacyjną (wtórną) 
po stronie instalacji. (Opcjonalny zestaw, zainstalowany fabrycznie, mod. GI2)

4. Zestaw kotła grzewczego po stronie ciepłej wody: umożliwia podłączenie innego źródła ogrzewania 
(kotła lub podobnego) do sterowania połączonego z pompą ciepła i / lub zamiennie (zestaw KCACS)
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Wersja stojąca MARP/MARPS

 W standardzie:
1. Zasobnik buforowy wody instalacyjnej o pojemności 190 litrów do CWU (ciepła woda użytkowa) i 
zasobnik buforowy do instalacji 40 litrów, z powłoką poliuretanową o grubości 50 mm.
2. Wysokowydajny obieg pompy ciepła zgodnie z dyrektywą ERP do wartości EEi = <0,21
3. Wymienniki ciepła pompy ciepła i szybkiego nagrzewania CWU ze stali nierdzewnej AISI 304
4. Filtr Y (w zestawie)
5. Zasilanie CWU poprzez zawór ładowania / rozładowania
6. Automatyczny zawór odpowietrzający dołączony do zasilania CWU
7. Podwójny manometr 6 bar do sprawdzania strat przepływu / obciążenia
8. Podwójne naczynie wzbiorcze, jeden dla strony instalacji , a drugi dla CWU po stronie zasilania.
9. Wysokociśnieniowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 3 bar do podłączenia do systemu zasilania.
10. 3-drogowy zawór przełączającego instalację CO/ CWU po stronie zasilania.
11. Wyłącznik przepływu dla bezpieczeństwa i ochrony wymiennika pompy ciepła
12.Przepływomierz do zarządzania szybką produkcją c.w.u.
13. Zasilanie jednofazowe lub trójfazowe
14. Sterowanie grzałką elektryczną dla instalacji zasilającej w czasie integracji i/lub substytucji
15. Sterowanie kotłem lub podobnym drugim źródłem zarówno po stronie instalacji, jak i po stronie 
zasilania CWU w czasie integracji i/lub wymiany pompy ciepła (kontakt cyfrowy)
16. Zintegrowana instalacja klimatyzacji
17. Zdalne sterowanie systemu sond
18. Zintegrowane sterowanie podwójną nastawą po stronie instalacji
19. Zintegrowane inteligentne sterowanie zasobami energetycznymi.

Akcesoria
1. Grzejnik elektryczny o mocy 1.2, 2, 3 i 4.5 kW jednofazowy, 2, 3 i 4.5 kW trzyfazowy dla zasilania CWU 

(zainstalowany w fabryce), zarządzany w trybie integracji i / lub suplementacji. Podwójny poziom 
bezpieczeństwa dzięki termostatowi z automatycznym resetem i ręczną ochroną strony zasilania i 
zbiornika CWU (zestaw opcjonalny, zainstalowany fabrycznie, mod. REyyyy).

2. Sterowanie recyrkulacją CWU. Sterowanie mieszalnikiem dla strony instalacji zarówno do ogrzewania, 
jak i chłodzenia. Sterowanie instalacją solarną. Sterowanie pompą cyrkulacyjną (wtórną) po stronie 
instalacji. (Opcjonalny zestaw, zainstalowany fabrycznie, mod. GI2)

3. Zestaw kotła grzewczego po stronie ciepłej wody: umożliwia podłączenie innego źródła ogrzewania 
(kotła lub podobnego) do sterowania połączonego z pompą ciepła i / lub zamiennie (zestaw KCACS)

MARP

MARP/MARPS FLOOR-STANDING VERSION

As standard:
1. Puffer for technical water of 190 liters for DHW (domestic hot water) and plant technical puffer of

40 liters, with polyurethane coating of 50 mm thick
2. Circulator of the heat pump of the high-efficiency rapid preparer according to ERP Directive up

to the values of EEi = <0.21
3. Heat exchangers of the heat pump and rapid DHW producer in stainless steel AISI 304
4. Y-filter (included)
5. Charge/Discharge valve for both DHW technical-side and plant-side
6. Automatic air vent valve included on DHW technical side
7. Double pressure gauge 6 bar for flow/load losses checking
8. Double expansion vessel, one for plant-side and the other for DHW technical-side
9. High pressure safety valve of 3 bar to connect to a collecting system
10. 3-way switching valve plant/DHW technical-side
11. Flow switch for safety and protection of the heat pump exchanger
12. Flowmeter for managing the rapid production of DHW
13. Single-phase or three-phase power supply
14. Electric heater management logic for plant-side under integration and/or substitution operation
15. Boiler or similar source management logic for both plant-side and DHW technical-side under

integration and/or substitution of the heat pump (digital contact)
16. Integrated climatic plant
17. Remote probe system logic management
18. Integrated logic for managing the double set-point of the plant side
19. Integrated intelligent management logic of energy resources

Accessories:

1. Electric heater of 1.2, 2, 3 and 4.5 kW monophase, 2, 3 and 4.5 kW threephase for DHW technical
side (installed in the factory), managed under integration and/or substitution mode. Double
safety level through a thermostat with automatic reset and manual protection of the DHW
storage technical-side and the user (optional kit, installed at the factory, mod. REyyyy)

2. DHW recirculation management logic. Mixer management logic for plant-side for both heating
and cooling. Solar integration management logic. Management logic of the relaunching
circulator (secondary) plant-side. (optional kit, installed at the factory, mod. GI2)

3. Heating boiler kit sanitary hot water side: allows to connect another heating source (boiler or

similar) to manage as heat pump integration and/or replacement (kit KCACS)

MARPS

Double 
Puffer

Double 
expansion
vassel

Double 
expansion
vassel
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MARPS

MARS

Wersja stojąca MARS/MARPS

Dodatki do poprzednio opisanych modeli:

1. Moduł GI2 do sterowania ininstalacją solarną. Układ sterowania (wtórny) do
zarządzania mieszaniem po stronie instalacji zarówno na gorąco, jak i na zimno.

2. Integracja i zarządzanie energią słoneczną cwu z obiegiem o wysokiej wydajności
zgodnie z dyrektywą ERP 2015 z EEi ≤0,20

3. Regulator przepływu, 2÷12 l / min
4. Operacje napełniania, odprowadzania, mycia i usuwania zładu bez opróżniania

instalacji
5. Kompaktowa grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa i manometrem
6. Zintegrowany zawór kulowy z termometrem i zaworem zwrotnym
7. Czujniki temperatury CWU po stronie instalacji i kolektorów słonecznych
8. Naczynie wzbiorcze nie jest dołączone.

MARS/MARPS FLOOR STANDING VERSION

in addition to the previous specified characteristics:

1. Integration and management of solar DHW technical-side with modulating High
efficiency circulator according to ERP Directive 2015 with EEi ≤0.20

2. Flow regulator, 2÷12 l/min
3. Filling operations, discharge, washing and removal of the circulator without

discharging the plant
4. Compact safety group with safety valve and pressure gauge
5. Integrated ball valve with thermometer and check valve
6. Temperature sensors DHW storage technical-side and solar collectors
7. Expansion vessel not included to be installed externally
8.

  Additional features

Double 
Puffer

Double 
expansion
vassel
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e - sions 06 08 10 12 14 14T 16 16T

L mm 925 925 1047 1047 1060 1060 1060 1060

P mm 380 380 465 465 455 455 455 455

H mm 785 785 913 913 1405 1405 1405 1405

Mod. 06-08 Mod. 14-14T-16-16T

i-SHWAK/V4 06 08 10
Chłodzenie/ Cooling

Moc chłodnicza / Cooling capacity (1) kW 2,32 / 5,07 / 5,58* 2,95 / 6,12 / 6,73* 3,27 / 7,56 / 8,83*

Pobór mocy / Power input (1) kW 1,74 2,11 2,43

E.E.R. (1) W/W 2,91 2,90 3,11

Moc chłodnicza/ Cooling capacity (2) kW 3,65 / 6,87 / 7,56* 4,65 / 8,52 / 9,12* 5,4 / 10 / 11,35*

Pobór mocy / Power input (2) kW 1,69 2,18 2,26

E.E.R. (2) W/W 4,06 3,91 4,43

SEER (5) W/W 3,82 3,84 4,91

Ogrzewanie / Heating

Moc cieplna (3) kW 2,78 / 6,57 / 7,23* 3,54 / 8,01 / 8,81* 4,69 / 10 / 10,8*

Pobór mocy/ Power input (3) kW 1,50 1,89 2,3

C.O.P. (3) W/W 4,38 4,24 4,34

Moc cieplna (4) kW 2,24 / 6,15 / 6,76* 2,85 / 7,92 / 8,71* 3,9 / 9,51 / 10,3*

Pobór mocy / Power input (4) kW 1,83 2,39 2,74

C.O.P. (4) W/W 3,36 3,31 3,47

SCOP (6) W/W 3,86 3,94 4,1

Efektywność energetyczna / Energy efficiency  (Woda/Water 35°C-55°C) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Sprężarka / Compressor

Typ / Type Twin Rotary DC Inverter

Sprężarki / Compressors n° 1 1 1

Obiegi chłodnicze/ Refrigerant circuits n° 1 1 1

Ilość czynnika chłodniczego / Refrigerant charge (7) kg 2,68 2,2 3,45

 Rurociągi chłodnicze/ Refrigerant pipes

Podłączenie strony ciekłej/ Liquid side connections inch 3/8" 3/8" 3/8"

Podłączenie strony gazowej/ Gas side connections inch 5/8" 5/8" 5/8"

Maksymalna długość rurociągów/ Maximum pipe length m 30 30 30

Maksymalna różnica poziomów/ Max. difference in level (8) m 15 / 20 15 / 20 15 / 20

Akustyka / Sound level

Poziom hałasu/ Sound power Lw (9) dB(A) 63,5 64,0 64,0

Ciśnienie akustyczne / Sound pressure Lp1 (10) dB(A) 32,3 32,8 32,7

Dane zasilania / Electrical data

Zasilanie / Power supply 230V/1/50Hz

Maksymalny pobór mocy/ Max. power input kW 3,2 4,7 5

Maksymalne natężenie prądu/ Max. current input A 13,6 20,4 21,6

Waga/ Weight

Ciężar transportowy / Gross weight kg 70 70 90

Waga eksploatacyjna / Operation weight kg 62 62 83,5

Operating conditions:
(1) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 12/7°C.
(2) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 23/ 18°C.
(3) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet water temperature 30/35°C.
(4) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 40/45°C.
(5) Cooling: Water temperature inlet/outlet 12/7°C.
(6) Heating: in average climate condition; Tbiv=-7°C; water temperature inlet/outlet 30/35°C.
(7) Refrigerant charge valid for 5 m distance between indoor and outdoor unit.
(8) Data for: indoor unit in higher position / outdoor unit in higher position. In the second case (higher outdoor unit) it is recommended to provide 
a siphon every 5 meters in length of pipes.
(9) Sound power  heating mode condition (3); the value is determined respecting the measurements taken in accordance with the regulations UNI 
EN ISO 9614-2, in compliant with the Eurovent certification.
(10) Sound pressure level obtained with internal measurements made in accordance with ISO 3744.
(*) activating the Max Hz function.

Mod. 10-12

Warunki eksploatacjii:
(1) Chłodzenie: Temperatura powietrza zewnętrznego 35 °C; temperatura wody wlotowej/wylotowej 12/ 7°C.
(2) Chłodzenie: Temperatura powietrza zewnętrznego 35 °C; temperatura wody wlotowej/wylotowej 23/ 18°C.
(3) Ogrzewanie: Temperatura powietrza zewnętrznego 7 °C DB 6 °C WB; temperatura wody wlotowej/wylotowej 30/35°C.
(4) Ogrzewanie: temperatura powietrza zewnętrznego 7 °C DB 6 °C WB; temperatura na wlocie/wylocie 40/45°C.
(5) Chłodzenie: Temperatura wody na wlocie/wylocie 12/7°C.
(6) Ogrzewanie: w przeciętnych warunkach klimatycznych; Tbiv= -7°C; temperatura wody na wlocie/wylocie 30/35°C.
(7) Ładunek czynnika chłodniczego ważny w odległości 5 m między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
(8) Dane dla: jednostki wewnętrznej w wyższej pozycji / jednostki zewnętrznej w wyższej pozycji. W drugim przypadku (wyższa jednostka 
zewnętrzna) zaleca się zapewnienie syfonu co 5 metrów długości rur.
(9) Warunki trybu ogrzewania z mocą akustyczną (3); wartość jest określana z uwzględnieniem pomiarów wykonanych zgodnie z 
przepisami UNI EN ISO 9614-2, zgodnie z certyfikatem Eurovent.
(10) Poziom ciśnienia akustycznego uzyskany za pomocą pomiarów wewnętrznych dokonanych zgodnie z ISO 3744.
(*) aktywacja funkcji Max Hz.
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Wymiary- Dimensions 06-08 10-12 14-16

L mm 595 595 595

P mm 705 705 705

H mm 1830 1830 1830

H

LP

Wymiary- Dimensions 06-08 10-12 14-16

L mm 450 450 450

P mm 343 343 343

H mm 893 893 893

Waga-Weight kg 35 35 37

H

LP

Dimensioni - Dimensions 06-08 10-12 14-16

L mm 314 314 314

P mm 343 343 343

H mm 893 893 893

Peso - Weight kg 26 26 26

H

LP

Wersja MARP Wersja MAR 06-08 10-12 14-16

Zbiornik przeponowy l 40 40 40

Zbiornik CWU l 190 190 190

Zbiornik CWU l 250 250 250

MP

MAR/MARS - MARP/MARPS
MPR

Waga netto - Net weight

MAR MARS MARP MARPS

06-08 10-12 14-16 06-08 10-12 14-16 06-08 10-12 14-16 06-08 10-12 14-16

189 kg 190 kg 192 kg 204 kg 205 kg 207 kg 202 kg 203 kg 205 kg 217 kg 218 kg 220 kg

i-SHWAK/V4 12 14 14T 16 16T
Chłodzenie/ Cooling

Moc chłodnicza / Cooling capacity (1) kW 3,27 / 8,49 / 9,6* 5,3 / 11,46 / 12,05* 6,3 / 14,65 / 16*

Moc zasilania/ Power input (1) kW 2,74 3,70 4,52

E.E.R. (1) W/W 3,10 3,10 3,24

Moc chłodnicza/ Cooling capacity (2) kW 5,4 / 11,9 / 13,1* 6,7 / 13,8 / 15,2* 8,7 / 15,69 / 16,3*

Moc zasilania / Power input (2) kW 2,65 2,92 3,20

E.E.R. (2) W/W 4,49 4,72 4,90

SEER (5) W/W 4,93 4,99 5,06

Ogrzewanie / Heating

Moc grzewcza (3) kW 4,69 / 12,1 / 12,7* 5,5 / 13,76 / 15,1* 7,1 / 15,21 / 15,9*

Moc zasilania / Power input (3) kW 2,95 3,26 3,52

C.O.P. (3) W/W 4,1 4,22 4,32

Moc grzewcza (4) kW 3,9 / 11,3 / 12,1* 5,3 / 13,55 / 14,9* 6,5 / 15,17 / 15,8*

Moc zasilania / Power input (4) kW 3,31 4,04 4,38

C.O.P. (4) W/W 3,41 3,35 3,46

SCOP (6) W/W 4,28 3,89 4

Efektywność energetyczna / Energy efficiency Woda/Water 35°C-55°C) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Sprężarka / Compressor

Typ / Type Twin Rotary DC Inverter

Sprężarki/ Compressors n° 1 1 1

Obiegi chłodnicze/ Refrigerant circuits n° 1 1 1

llość czynnika / Refrigerant charge (7) kg 3,45 4,4 4,6

Instalacja chłodnicza/ Refrigerant pipes

Polączenie czynnika ciekłego / Liquid side connections inch 3/8" 3/8" 3/8"

Połączenie czynnika gazowego/ Gas side connections inch 5/8" 5/8" 5/8"

Maksymalna długość przewodów/ Maximum pipe length m 30 40 40

Maksymalna różnica poziomów/ Max. difference in level (8) m 15/20 20/25 20/25

Akustyka/ Sound level

Poziom hałasu/ Sound power Lw (9) dB(A) 65,0 67,5 68,0

Ciśnienie akustyczne / Sound pressure Lp1 (10) dB(A) 33,7 36,1 36,6

Dane elektryczne / Electrical data

Zasilanie/ Power supply 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

Pobór mocy max./ Max. power input kW 6,0 7,5 7,5 7,9 7,9

Natężenie prądu / Max. current input A 26,1 31,8 10 34 10,6

Waga / Weight

Waga przesyłki / Gross weight kg 90 123,2 134

Waga robocza/ Operation weight kg 83,5 112,2 123

Warunki eksploatacjii:
(1) Chłodzenie: Temperatura powietrza zewnętrznego 35 °C; temperatura wody wlotowej/wylotowej 12/ 7°C.
(2) Chłodzenie: Temperatura powietrza zewnętrznego 35 °C; temperatura wody wlotowej/wylotowej 23/ 18°C.
(3) Ogrzewanie: Temperatura powietrza zewnętrznego 7 °C DB 6 °C WB; temperatura wody wlotowej/wylotowej 30/35°C.
(4) Ogrzewanie: temperatura powietrza zewnętrznego 7 °C DB 6 °C WB; temperatura na wlocie/wylocie 40/45°C.
(5) Chłodzenie: Temperatura wody na wlocie/wylocie 12/7°C.
(6) Ogrzewanie: w przeciętnych warunkach klimatycznych; Tbiv= -7°C; temperatura wody na wlocie/wylocie 30/35°C.
(7) Ładunek czynnika chłodniczego ważny w odległości 5 m między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
(8) Dane dla: jednostki wewnętrznej w wyższej pozycji / jednostki zewnętrznej w wyższej pozycji. W drugim przypadku (wyższa jednostka 
zewnętrzna) zaleca się zapewnienie syfonu co 5 metrów długości rur.
(9) Warunki trybu ogrzewania z mocą akustyczną (3); wartość jest określana z uwzględnieniem pomiarów wykonanych zgodnie z 
przepisami UNI EN ISO 9614-2, zgodnie z certyfikatem Eurovent.
(10) Poziom ciśnienia akustycznego uzyskany za pomocą pomiarów wewnętrznych dokonanych zgodnie z ISO 3744.
(*) aktywacja funkcji Max Hz.

Operating conditions:
(1) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 12/7°C.
(2) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 23/ 18°C.
(3) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet water temperature 30/35°C.
(4) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 40/45°C.
(5) Cooling: Water temperature inlet/outlet 12/7°C.
(6) Heating: in average climate condition; Tbiv=-7°C; water temperature inlet/outlet 30/35°C.
(7) Refrigerant charge valid for 5 m distance between indoor and outdoor unit.
(8) Data for: indoor unit in higher position / outdoor unit in higher position. In the second case (higher outdoor unit) it is recommended to provide 
a siphon every 5 meters in length of pipes.
(9) Sound power  heating mode condition (3); the value is determined respecting the measurements taken in accordance with the regulations UNI 
EN ISO 9614-2, in compliant with the Eurovent certification.
(10) Sound pressure level obtained with internal measurements made in accordance with ISO 3744.
(*) activating the Max Hz function.




