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System grzewczy 
przyszłości
– sprawdź ile zaoszczędzisz już dziś

www.gazuno.pl
www.bronax–bud.pl

BRONAX-BUD sp. z o.o.
– partner Gazuno Gazowe Pompy Ciepła

efektywność do

170%



Miejscowość:
Łubniany – Lokalna kotłownia w Łubnianach

Inwestor: 
Wójt Gminy Łubniany

Działalność: 
Budynek użyteczności publicznej

Moc grzewcza:
110 kW

Zastosowane urządzenia: 
Cztery gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP–A HT S 
w wersji wyciszonej

Realizacje naszego Partnera Bronax – Bud 

Oszczędność
finansowa

do 30% niższe koszty ogrzewania 
w porównaniu do kotła gazowego30% UE

ekologiczne 
paliwo

kolektory

obiekty nowe i modernizacje

Praca w opraciu o odnawialne 
źródła energii

kotły

dofinansowanie ze 
środków unijnych

Troska o środowisko 
naturalne

Integracja z innymi  
systemami

Wzrost wartości klasy 
energetycznej budynku

Wysoka  
efektywność

Miejscowość: 
Wałbrzych – Budynek biurowy PGNiG

Inwestor: 
PGNiG DOOG we Wrocławiu Gazownia Wałbrzych

Działalność: 
Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem

Moc chłodnicza:  
71 kW

Zastosowane urządzenia:  
Cztery absorpcyjne wytwornice ACF 60–00

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.gazuno.pl oraz strony Partnera www.bronax–bud.pl

1

Oszczędność
energetyczna

Gazuno 
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny 
Al. Zwycięstwa 96/98, 81–451 Gdynia 
t. +48 (58) 698 21 48 • f. +48 (58) 698 21 74 
www.gazuno.pl 

Bronax–Bud Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 18–20 lok. 111, 53–125 Wrocław 
m. +48 604 278 349 • t./f. +48 (74) 873 32 92
biuro@bronax-bud.pl • www.bronax-bud.pl

Ul. Oleska 121, 45–231 Opole
m. +48 696 298 215 • t./f. +48 (74) 873 32 92
opole@bronax-bud.pl • www.bronax-bud.pl
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Kompleksowe rozwiązania renomowanych firm:  
 
 

 

 
 

 

 
Wrocław, 11.01.2016 

 

OFERTA OGÓLNA – lista referencyjna 
 

Mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę opartą na kompleksowej realizacji prac zwią-

zanych z doborem, sprzedażą, dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnych instalacji sanitarnych, 

w tym gazowych pomp ciepła ROBUR oraz urządzeń dla potrzeb klimatyzacji i wentylacji budynków. 

Nasza firma, BRONAX-BUD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działająca też na terenie Opolszczyzny i 

Górnego Śląska, specjalizująca się w realizacjach szeroko pojętych instalacji sanitarnych, jest przedstawi-

cielem m.in. firm: ROBUR (absorpcyjne, gazowe pompy ciepła GAHP i wytwornice wody lodowej), VTS, 

VBW, SYSTEMAIR (wentylacja), DAIKIN, LG, MITSUBISHI, FUJI (klimatyzacja), PANASONIC, AISIN (gazowe 

pompy ciepła GHP). Jesteśmy doświadczonym przedsiębiorstwem montażowo-serwisowo-projektowym, 

gotowym podjąć wszelkie powierzone zadania, a jeśli zachodzi potrzeba, jego pracownicy służą doradz-

twem w najnowszych rozwiązaniach w zakresie w/w instalacji. Nasze obszary działania, to: 

• Wykonawstwo, 

• Realizacja dostaw urządzeń i materiałów,  

• Projektowanie,  

• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 

Oto lista niektórych dokonań z zakresu naszej specjalizacji: 
 

1. INSTALACJE GRZEWCZE, GRZEWCZO-CHŁODZĄCE I CHŁODZĄCE  w systemach ROBUR: 

� zrealizowanie kontraktu na dostawę, montaż i uruchomienie kaskady absorpcyjnych pomp ciepła 

GAHP-A HT (1 zestaw – 5 agregatów) oraz zewnętrznych kotłów kondensacyjnych AY (1 zestaw – 4 ko-

tły) marki ROBUR o łącznej nominalnej mocy grzewczej 329,1 kW jako źródła ciepła dla budynku Szkoły 

Podstawowej w Krosnowicach (Gmina Kłodzko) w ramach kompleksowej termomodernizacji obiektu – 

kwota umowna zadania 750 000,00 PLN (07-09.2015) – zdjęcia w załączeniu; 

� zrealizowanie w okresie od 11.02 do 15.10.2014 kontraktu w trybie GW dostawy, montażu i urucho-

mienia największej w Polsce kaskady absorpcyjnych pomp ciepła (25 agregatów, w tym grzewczo-

chłodzące) oraz kotłów kondensacyjnych (20 urządzeń) marki ROBUR o łącznej nominalnej mocy 

grzewczej 1.600,5 kW (!) oraz chłodniczej 253,5 kW celem modernizacji kotłowni z węglowej na ekolo-

giczną w Palmiarni Lubiechów w Wałbrzychu – kwota umowna 5 273 965,98 PLN – w załączeniu zdję-

cia inwestycji; 

� realizacja dostawy i montażu zespołu absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S oraz zewnętrznych ko-

tłów kondensacyjnych marki ROBUR o łącznej nominalnej mocy grzewczej 183,6 kW jako źródła ciepła 

dla budynku dawnej Sztygarówki w byłej KWK Julia w Wałbrzychu, która po rewitalizacji przyjęła rolę 

BRONAX-BUD  sp. z o.o. 
K l i m a t y z a c j a  –  W e n t y l a c j a  –  C i e p ł o w n i c t w o  

 

al. Kasztanowa 18-20 lok. 111, 53-125 Wrocław          NIP: 894-26-06-646            REGON: 93215765 

tel. 71 710 96 96       fax 74 871 84 00      tel. kom. 604 27 83 49     e-mail: biuro@bronax-bud.pl 



Kompleksowe rozwiązania renomowanych firm:  
 

Centrum Kultury i Sztuki STARA KOPALNIA (budynek administracyjno-hotelowy) – kwota umowna za-

dania 319 860,27 PLN (09-12.2014) – zdjęcia w załączeniu; 

� realizacja dostawy i montażu zespołu absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S marki ROBUR o mocy 

165,3 kW (4 agregaty) celem wspomagania pracy lokalnej kotłowni gminnej w Łubnianach k/Opola – 

kwota umowna 398 520,00 PLN (10-12.2013) – zdjęcia w załączeniu; 

� realizacja instalacji chłodu z zastosowaniem gazowych, absorpcyjnych wytwornic wody lodowej ACF 

firmy ROBUR i klimakonwektorów Airwell w budynku administracyjnym PGNiG w Wałbrzychu w ra-

mach zadania w układzie „zaprojektuj i wybuduj” - kwota umowna 362 850,00 PLN (05-08.2011) – 

zdjęcia w załączeniu, 

2. INSTALACJE KLIMATYZACYJNE GRZEWCZO-CHŁODZĄCE I CHŁODZĄCE  w systemach z bez-

pośrednim odparowaniem (układy VRV/VRF): 

• dostawa i montaż systemu klimatyzacji opartego na urządzeniach klasy VRF z agregatami gazowych 

pomp ciepła GHP firmy SANYO/PANASONIC w budynku COK Gazowni PGNiG we Wrocławiu na kwotę 

532 836,00 PLN (04-08.2012), 

• dostawa i montaż pomp ciepła oraz układów klimatyzacji z odzyskiem ciepła, opartych na systemie 

VRVIII DAIKIN i centralach wentylacyjnych SYSTEMAIR, z przeznaczeniem do pomieszczeń biurowo- 

usługowych budynku biurowca ARTIM w Opolu na łączną kwotę 1 656 733,74 PLN (rok 2011/2012), 

• realizacja instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI V LG w budynku administracyjnym Terenowego 

Oddziału  Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na kwotę 353 010,00 PLN (10-12.2012), 

• realizacja instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI V LG w budynku archiwum Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych we Wrocławiu na kwotę 190 527,00 PLN (07-09.2012), 

• dostawa i montaż centralnej klimatyzacji w systemie na urządzeniach klasy VRF typu CITY MULTI firmy 

MITSUBISHI w budynku Sądu Okręgowego w Świdnicy na kwotę 332 100,00 PLN (10-12.2012), 

• realizacja instalacji klimatyzacyjnej w systemach MULTI-SPLIT firmy DAIKIN w budynku biurowym Nad-

leśnictwa w Bardzie Śl. na kwotę 135 650,00 PLN na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” (11-12.2011), 

• dostawa i montaż 44 klimatyzatorów typu split firmy LG w 40-tu nastawniach kolejowych woj. dolno-

śląskiego i opolskiego PLK PKP na kwotę 257 674,00 PLN (06-07.2011), 

• realizacja instalacji klimatyzacyjnej w systemie VRVIII DAIKIN w budynku biurowym Nadleśnictwa Li-

pinki w Żarach na kwotę 266 396,00 PLN (06-08.2010), 

• projekt, dostawa i montaż systemu klimatyzacji w systemie VRVIII DAIKIN pomieszczeń biurowych 

budynku głównego PGNIG w Legnicy na kwotę 199 640,00 PLN (rok 2009), 

• wykonanie instalacji klimatyzacji na urządzeniach DAIKIN VRVIII dla budynku Sądu Okręgowego w 

Opolu wraz z instalacją elektryczną i robotami towarzyszącymi na kwotę 1 108 008,00 PLN (rok 2008), 

• wykonanie instalacji klimatyzacji na urządzeniach DAIKIN VRVIII dla sal sądowych i pomieszczeń admi-

nistracyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Opolu wraz z instalacją elektryczną i robotami towarzy-

szącymi na kwotę 2 249 818,00 PLN (rok 2008), 



Kompleksowe rozwiązania renomowanych firm:  
 

3. INSTALACJE WENTYLACYJNE: 

• opracowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z wykonawstwem moder-

nizacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z glikolowym odzyskiem ciepła (162,0 

kW) z urządzeń technologicznych (suszarki bębnowe) w pomieszczeniach pralni IMPEL RENTAL sp. z 

o.o. w Dzierżoniowie na kwotę 233 698,77 PLN (06.2014-01.2015), 

• opracowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z wykonawstwem instala-

cji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w nowowybudowanym zakładzie produkcyjnym PZ 

STELMACH w Opolu na kwotę 774 285,00 PLN (10.2012-03.2013), 

• wykonanie instalacji urządzeń basenowych oraz montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń 

basenowych oraz zaplecza pensjonatowego w Pensjonacie CLUB FAIR PLAY w Jagniątkowie na kwotę 

410 000,00 PLN (06.2010-06.2011), 

• opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

z chłodzeniem w systemie VRVIII DAIKIN („zaprojektuj i wybuduj”) w pomieszczeniach Intensywnego 

Nadzoru Kardiologicznego Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocła-

wiu na kwotę 199 980,00 PLN (04-06.2010), 

• wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej pawilonu płazów w opolskim ZOO na 

kwotę 241 873,00 PLN (02-06.2010). 

W obecnej formie organizacyjnej firma BRONAX-BUD sp. z o.o. od 2004 r. jest także członkiem Spółdziel-

ni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele dużych tematów w 

rejonie Dolnego Śląska. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem rzemieślników i firm budowlanych o 

różnych profilach, co pozwala na efektywną realizację skomplikowanych inwestycji. Spółdzielnia działa w 

oparciu o Prawo Spółdzielcze oraz Statut Spółdzielni i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Dyspozycyjność członków jest wspoma-

gana środkami finansowymi Spółdzielni, dzięki czemu udało się nam wykonać wiele znaczących zadań w 

charakterze generalnego wykonawcy zarówno w obiektach użyteczności publicznej, halach przemysłowych, 

jak i na zlecenie prywatnych inwestorów. 

A oto kilka przykładów naszych realizacji, przy których pełniliśmy oprócz wykonawstwa, także dodatko-

wo rolę koordynatora inwestycji działając wspólnie ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową z Bystrzy-

cy Kłodzkiej: 

• rozbudowa Zakładu „Mondi Packaging BZWP Sp. z o.o.” w Bystrzycy Kłodzkiej. polegająca na dobudo-

wie hali produkcyjnej, adaptacji pomieszczeń na mieszalnię farb i wyposażeniu obiektów w wewnętrz-

ne instalacje elektryczne i sanitarne, wentylację mechaniczną, oświetlenie zewnętrzne oraz drogi do-

jazdowe na kwotę 1 238 300,00 PLN (rok 2005), 

• termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kłodzku wraz z przebudową instala-

cji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz wymianą stolarki drzwiowej i okiennej 

na kwotę 530 087,00 PLN (rok 2005),  



Kompleksowe rozwiązania renomowanych firm:  
 

• budowa hali przemysłowej ZPAS Nowa Ruda przy ul. Górniczej i wyposażenie jej w instalacje: elek-

tryczne, sanitarne, grzewczo-wentylacyjne typu HOVEL, sprężonego powietrza oraz sieci zewn. wod-

kan. i p.poż. na łączną kwotę 1 026 631,00 PLN (rok 2007), 

• wykonanie robót budowlanych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i oświetle-

niowej, instalacji telefonicznej i komputerowej w pomieszczeniach Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, na 

kwotę 745 984,00 PLN (rok 2010), 

• budowa hali produkcyjnej o kubaturze 16 000 m3 na potrzeby Mondi Packaging BZWP sp. z o.o. w By-

strzycy Kłodzkiej z kompletnym wyposażeniem w instalacje c.o., wod-kan, elektryczne i wentylacyjne 

na kwotę 3 673 471,00 PLN (rok 2009/2010). 

W świetle powyższych informacji, pozostając z wyrazami szacunku, liczę na życzliwe przyjęcie naszej 

oferty. 

 Z wyrazami szacunku 
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KORZYŚCI ZASTOSOWANIA: 

 

GAZOWA POMPA CIEPŁA 
do domków jednorodzinnych 

 
* wygląd prototypowy, dostępność III-IV kw. 2015 

www.bronax-bud.pl 

Heat4U to jeden z najważniejszych projektów badawczych 

finansowanych przez Wspólnotę Europejską 

Ma on na celu stworzenie centralnego rozwiązania grzewczego, 

które zasadniczo przyczyni się do wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz zracjonalizuje jej zużycie. Unia Europejska 

wspiera konsorcjum 14 firm biorących udział w projekcie Heat4U 

* 

Zakres mocy: 10-20 kW 

Efektywność: do 150% 

Oszczędność paliwa 

Obniżenie emisji CO2 

Do 40% niższe koszty 

ogrzewania 

Uniwersalność: dla nowych i tradycyj-

nych systemów grzewczych 

Wysoka efektywność także w niskich 

temperaturach 

Możliwość dotacji z funduszy 

celowych 



 

  

Pompy ciepła ROBUR GAHP-K18 
 rozwiązaniem dla domu *

Wyjątkowo korzystne rozwiązanie realizowania potrzeb ogrzewania z wysoką wartością dodaną, przez to, że odpowiada ono 

bieżącym i przyszłym wymaganiom w zakresie wysokiej efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania zasobów 

naturalnych i wykorzystania potencjału energii odnawialnej. 

 Pompy mają wszechstronne zastosowanie przy modernizacji lub usprawnieniu ogrzewania w istniejących obiektach, ponie-

waż są idealne do tradycyjnych systemów grzewczych, bazujących na wysokiej temperaturze czynnika (kaloryfery).  Dzięki pom-

pom K18 można najprościej i najszybciej zastąpić starzejące się kotły gazowe. 

Jest to przede wszystkim najlepsze rozwiązanie dla budynków z niskotemperaturowym systemem ogrzewania płaszczyzno-

wego lub klimakonwektorowego. 

 * dostępność w III-IV kw. 2015;      ** dotyczy urządzenia prototypowego

Wybrane dane eksploatacyjne w trybie grzania ** GAHP-K18 

Punkt pracy A7W50 
Efektywność spalania gazu G.U.E. % 157 

Moc grzewcza kW 17,6 

Punkt pracy A7W35 
Efektywność spalania gazu G.U.E. % 169 

Moc grzewcza kW 18,9 

Moc grzewcza palnika 
MAX kW 11,2 

MIN kW 4,2 

Temperatura wody na wyjściu z urządzenia 
Maksimum dla ogrzewania °C 65 

Maksimum dla CWU °C 70 

Temperatura wody na wejściu do urządzenia 
Maksimum dla ogrzewania °C 55 

Maksimum dla CWU °C 60 

Temperatura powietrza zewnętrznego (t. suchy) 
Maksymalnie °C 40 

Minimalnie °C -15 

Zużycie gazu - gaz ziemny G20 
Nominalnie m3/h 1,2 

Minimalnie m3/h 0,5 

Charakterystyka elektryczna 

Zasilanie 
Napięcie V 230 

Typ  Jednofazowe 

Moc elektryczna Nominalnie kW 0,3 

Stopień ochrony IP  25 

Dane instalacyjne 

Ciśnienie gazu sieciowego  mbar 17-25 

Maksymalne ciśnienie robocze  bar 4 

Przyłącza wody Typ – gwint ‘’G M ¾ 

Przyłącze gazu Typ – gwint ‘’G M ¾ 

Wymiary 

Szerokość mm 1130 

Głębokość mm 615 

Wysokość mm 1360 

 K18, ponieważ: 
- działa jak zwykły kocioł na gaz, ale to natura daje prawie połowę energii potrzebnej do ogrzewania; urządzenie wykorzystuje 

źródło energii odnawialnej w postaci otaczającego powietrza, a to jest stale do dyspozycji; 

- podczas instalacji nie wymaga skomplikowanych działań dostosowujących instalację do istniejącego źródła ciepła; 

- prawie nie wymaga działań serwisowych bądź naprawczych, ponieważ ma tylko dwa ruchome podzespoły, stąd także mniej 

części, komponentów i …. mniej wad; przewidywany okres prawidłowej eksploatacji urządzenia to nawet 25 lat; 

- sprzęt nie jest przedmiotem wymagań prawnych dotyczących F-gazów, ponieważ wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy z 

zerowym współczynnikiem globalnego ocieplenia i niszczenia warstwy ozonowej; 

- to najcichsze pompy na rynku ** 
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Gazowe pompy ciepła
Gazowe wytwornice wody lodowej
Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

Forum Rozwoju
Efektywnej Energii

Polskie  
Stowarzyszenie
Pomp Ciepła

Polska Organizacja
Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła

Linia abSORPCyjnyCh uRZądZEń 

ROBUR



2 Gazuno • Gazowe Pompy Ciepła • www.gazuno.pl 3Gazuno • Gazowe Pompy Ciepła • www.gazuno.pl

jesteśmy zespołem młodych, ambitnych i kreatywnych 
ludzi, którzy na co dzień łączą wiedzę, pasję i entuzjazm. 
nasza siedziba mieści się w Pomorskim Parku naukowo–
Technologicznym w Gdyni, gdzie oprócz przestrzeni biurowej, 
posiadamy laboratorium z instalacją testową. 

Wspólnie z firmami Robur, bosch, Pininfarina, british Gas, 
Enea, Fraunhufer. E.On, GdF, Politechnika Mediolańska 
uczestniczymy w jednym z najważniejszych projektów 
badawczych finansowanych przez Wspólnotę Europejską.

heat4u ma na celu stworzenie małej absorpcyjnej pompy 
ciepła do budownictwa jednorodzinnego.

Projekt

układ chłodniczy napędzany 
jest ciepłem ze spalania gazu 
i pozwala odzyskać energię 
z otoczenia. Suma energii 
napędowej i odnawialnej 
przekazywana jest 
do instalacji grzewczej. 

jak to działa?
Technologia gazowych absorpcyjnych pomp ciepła.

Energia napędowa 
pochodząca 
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GahP–a gazowa 
absorpcyjna pompa ciepła 
typu powietrze / woda

Pompa ciepła do instalacji ze-
wnętrznej, zapewniająca pro-
dukcję wody grzewczej o tem-
peraturze maksymalnej 65˚C. 
Efektywność do 165% dzięki wy-
korzystaniu energii odnawialnej.

Ga aCF–hR – gazowa 
absorpcyjna wytwornica 
wody lodowej z odzyskiem 
ciepła

Wytwornica wody lodowej 
z odzyskiem ciepła do instalacji 
zewnętrznej, produkcja wody 
lodowej do 3°C i jednoczesna pro-
dukcja C.W.u. do 80°C.

GahP–aR gazowa 
rewersyjna absorpcyjna 
pompa ciepła typu 
powietrze / woda

Rewersyjna pompa ciepła do in-
stalacji zewnętrznej, zapewnia-
jąca produkcję wody grzewczej 
o temperaturze maksymalnej 60˚C 
lub wody lodowej o temperatu-
rze minimalnej 3˚C. Efektywność 
do 149% dzięki wykorzystaniu 
energii odnawialnej.

Ga aCF – gazowa 
absorpcyjna wytwornica 
wody lodowej

Wytwornica wody lodowej i ze-
stawy urządzeń do instalacji 
zewnętrznej, produkcja wody 
lodowej do 3°C. Redukuje zapo-
trzebowanie na energię elektrycz-
ną do 86%.

Schładzacz ewaporacyjny ad14 
służy do odświeżania i obniżania 
temperatury powietrza w budyn-
kach. Zasada działania opiera się 
na naturalnym procesie parowania 
wody, przy jednoczesnym niskim 
zużyciu energii elektrycznej.

Kocioł kondensacyjny oraz zespoły 
kotłów kondensacyjnych do insta-
lacji zewnętrznej, zapewniające 
produkcję wody grzewczej o tem-
peraturze do 80 °C.

GahP–GS gazowa 
absorpcyjna pompa ciepła 
typu grunt / woda

Pompa ciepła do instalacji we-
wnętrznej, zapewniająca pro-
dukcję wody grzewczej o tem-
peraturze maksymalnej 65˚C. 
Efektywność do 170% dzięki wy-
korzystaniu energii odnawialnej.

GahP–WS gazowa 
absorpcyjna pompa ciepła 
typu woda / woda

Pompa ciepła do instalacji we-
wnętrznej, zapewniająca produk-
cję wody grzewczej o temperatu-
rze maksymalnej 65°C oraz wody 
lodowej o temperaturze minimal-
nej 3°C. Efektywność do 174 % 
w trybie grzania. W przypadku 
skojarzonego wytwarzania ciepła 
i chłodu np. w procesach techno-
logicznych, możliwe jest uzyskanie 
do 244% efektywności.

Potrzeby klienta: inwestor poszukiwał nowo-
czesnego rozwiązania systemu grzewczo – kli-
matyzacyjnego bazującego na odnawialnych 
źródłach energii, aby zmniejszyć koszty eksplo-
atacji.

Potrzeby klienta: Stworzenie jak najtańszego 
systemu grzewczego idealnie współpracują-
cego z instalacją ogrzewania podłogowego, 
celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych 
obiektu.

Potrzeby klienta: Życzeniem inwestora było 
zastosowanie nowoczesnych i energooszczęd-
nych rozwiązań, które w trakcie eksploatacji 
będą zarówno oszczędne jak i nie wymagające 
większych czynności serwisowych. urządzenia 
Robur są trwałe, współpracują z wieloma urzą-
dzeniami grzewczo – klimatyzacyjnych.

Potrzeby klienta: Obniżenie wysokich kosztów 
eksploatacyjnych obiektu.

Potrzeby klienta: Zastosowanie efektyw-
nych, pro–ekologiczny i innowacyjnych źródeł 
ciepła, pracujących w oparciu o odnawialne 
źródła energii celem obniżenia kosztów eks-
ploatacyjnych obiektu z myślą o użytkowniku 
końcowym. Stworzenie innowacyjnej oferty 
mieszkaniowej w regionie, w trosce o klienta 
i środowisko naturalne.

Potrzeby klienta: Rozbudowa instalacji kli-
matyzacyjnej, zasilanej efektywnym źródłem 
chłodu przy minimalnym wykorzystaniu energii 
elektrycznej.

PROduKTy PRZyKładOWE REFEREnCjE

Gazowe pompy ciepła:

Wytwornice wody lodowej: Schładzacz 
ewaporacyjny 
AD14

Kocioł 
kondensacyjny

Region:   Śląskie
inwestor:   aMEplus Sp. z o.o.
działalność:   Przemysłowa
Moc grzewcza:   84,2 kW
Wydajność chłodnicza:   33,8 kW

Region:   łódzki
inwestor:    archidiecezja łódzka
działalność:   Kościół parafialny
Moc grzewcza:   32 kW

Region:   Pomorskie
inwestor:    Polska agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PaRP)
działalność:    Centrum Rozwoju Przed-

siębiorczości, Centrum 
badawczo–Rozwojowe, 
Centrum Szkoleniowo–
Konferencyjne

Moc grzewcza:   420 kW
Wydajność chłodnicza: 260 kW

Region:   Lubuskie
inwestor:    urząd Miasta i Gminy 

w Witnicy
działalność:    Centrum ratownictwa 

(straż pożarna, ratownic-
two medyczne, policja

Moc grzewcza:   180 kW

Region:    Wielkopolska
inwestor:   instalko
działalność:   budynek mieszkalny
Moc grzewcza:    dla potrzeb centralnego 

ogrzewania 63,9 kW dla 
potrzeb ciepłej wody 
użytkowej 35,0 kW

Region:   dolnośląskie
inwestor:    PGniG dOOG we Wrocła-

wiu Gazownia Wałbrzych
działalność:    dolnośląski Oddział Obro-

tu Gazem
Wydajność chłodnicza: 71 kW

aMEplus Gliwice

Kościół parafialny nMP łaskawej  
w łodzi

Słupski inkubator Technologiczny

Regionalne Centrum Ratownictwa 
w Witnicy

budynek wielorodzinny w Przytocznej

budynek biurowy PGniG  
w Wałbrzychu
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jakie są zalety zainstalowania gazowej 
absorpcyjnej pompy ciepła Robur?

niskie koszty eksploatacyjne.

brak kotłowni, dodatkowa przestrzeń użytkowa.

nie ponosisz kosztów związanych z koniecznością budowy komina.

Możliwość korzystania z licznych dofinansowań.

Wysoka certyfikacja efektywności energetycznej.

brak instalacji gazowej w budynku, większe bezpieczeństwo.

bardzo niskie zużycie energii elektrycznej.

Wykorzystanie energii odnawialnej.

naturalny czynnik chłodniczy.

Redukcja emisji substancji szkodliwych do otoczenia.

m2

Moc budujemy kaskadowo,  a funkcjonlaność poprzez łączenie urządzeń 
w zestawy. (grzanie, chłodzenie, c.w.u.)

Przykład zastosowania pompy  
GahP-aR w zimie i w lecie dla 
ogrzewania podłogowego, 
klimakonwektorów, produkcji ciepłej 
wody użytkowej.

urządzenia zainstalowane na zewnątrz, pozyskują energię odnawialną z powietrza 
atmosferycznego.
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Potrzeby klienta:
Życzeniem Inwestora było zastosowanie nowoczesnych 
i energooszczędnych rozwiązań, które w trakcie eksploatacji 
będą zarówno oszczędne jak i nie wymagające większych 
czynności serwisowych. Urządzenia Robur są trwałe, ener-
gooszczędne i zapewniają ogrzewanie oraz klimatyzację 
w obiekcie.

Powody wyboru systemu:
Urządzenia GAHP Robur zostały wybrane przede wszystkim 
ze względu na energooszczędność - kwalifikowane są jako 
klasa A+++ wg schematu klasyfikacji systemów grzewczych 
proponowanych przez Komisję Europejską. Zapewniają one 
oszczędność energii do 50% i redukują emisję CO

2
 w porów-

naniu z najlepszymi kotłami kondensacyjnymi. Dzięki wyko-
rzystaniu energii odnawialnej rozwiązanie oferują wysoką 
efektywność i niskie koszty eksploatacji.

Potrzeby klienta:
Inwestor poszukiwał nowoczesnego rozwiązania sys-
temu grzewczo-klimatyzacyjnego bazującego na od-
nawialnych źródłach energii, które zminimalizuje kosz-
ty eksploatacji.

Powody wyboru systemu:
System Robur, po porównaniu z innymi, okazał się naj-
oszczędniejszym systemem przy optymalnym nakła-
dzie inwestycyjnym.

Opis instalacji:
System składa się z dwóch rewersyjnych gazowych ab-
sorpcyjnych pomp ciepła GAHP-AR oraz jednego kon-
densacyjnego kotła gazowego typu AY 00-120. W se-

Opis instalacji:
Zastosowano trzy zespoły rewersyjnych gazowych absorp-
cyjnych pomp ciepła RTAR o nominalnej mocy grzewczej 
105,9 kW i nominalnej wydajności chłodniczej 51 kW każdy, 
zestaw składający się z 3 kotłów o mocy 103,2 kW, zespół ga-
zowych absorpcyjnych wytwornic wody lodowej RTCF o no-
minalnej mocy chłodniczej 52 kW oraz zestaw składający się 
z dwóch wytwornic wody lodowej oraz wytwornicy wody 
lodowej z odzyskiem ciepła RTHF o nominalnej wydajności 
chłodniczej 52 kW.
Urządzenia zasilają wymienniki w centralach wentylacyj-
nych, instalację grzejnikową oraz klimakonwektory. W sezo-
nie  grzewczym podstawowe źródło ciepła stanowią pom-
py GAHP-AR. W okresach szczytowego zapotrzebowania 
na ciepło moc grzewcza uzupełniana jest przez zewnętrzne 
kotły AY. W lecie pompy ciepła pracują wspólnie z wytworni-
cami ACF na potrzeby produkcji wody lodowej. 
Dodatkowo wytwornica ACF HR zapewnia odzysk ciepła 
podczas chłodzenia, co pozwala znacząco zredukować zu-
życie gazu podczas produkcji c.w.u. w okresie letnim.

zonie grzewczym podstawowe źródło ciepła stanowią 
rewersyjne pompy GAHP-AR. W okresach szczytowego 
zapotrzebowania na ciepło moc grzewcza uzupełnia-
na jest przez zewnętrzny kocioł AY 00-120. W okresie 
letnim produkcja chłodu odbywa się za pomocą pomp 
GAHP-AR. Po stronie pierwotnej instalacji zastosowano 
glikol, który zabezpiecza układ przed ewentualnym 
zamarznięciem. W trybie grzania ciepło przekazywane 
jest za pomocą wymiennika ciepła na bufor, a następ-
nie na obiegi grzewcze. W układzie chłodzenia wy-
miennik ciepła znajduje się za zbiornikiem buforowym. 
Urządzenia sterowane są za pomocą automatyki dedy-
kowanej. Dodatkowo automatyka zarządza obiegami, 
zaworami, pompami cyrkulacyjnymi, a także pozwala 
na odczyt temperatury w buforze.

AMEplus Sp. z o.o.
Inwestor: AMEplus Sp. z o.o. 
Region: Śląskie

Słupski Inkubator Technologiczny
Inwestor: Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP)
Region: Pomorskie

105 kW

33,8 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

chłodnicza:

420 kW

260 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

chłodnicza:
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Potrzeby klienta:
Zastosowanie efektywnych, proekologicznych i in-
nowacyjnych źródeł ciepła, pracujących w oparciu 
o odnawialne źródła energii celem obniżenia kosz-
tów eksploatacyjnych obiektu z myślą o użytkowniku 
końcowym. Stworzenie innowacyjnej oferty miesz-
kaniowej w regionie w trosce o klienta i środowisko 
naturalne.

Powody wyboru systemu:
Zastosowanie jak najefektywniejszego źródła ciepła 
w celu sprzedaży mieszkań jak najtańszych w eksplo-
atacji.

Opis instalacji:
Absorpcyjne pompy ciepła stanowią podstawowe źró-
dło ciepła. W okresach szczytowego zapotrzebowania 
na ciepło wspomagane są kondensacyjnym kotłem 
gazowym, natomiast w okresie letnim wspomagane 
są próżniowymi kolektorami słonecznymi. Ciepło z ab-
sorpcyjnych pomp ciepła, kotła gazowego i kolektorów 
słonecznych podawane jest do bufora o pojemności 
2000 l. Bufor pracuje jako zbiornik stałotemperaturowy. 
Z bufora ciepło pobierane jest do ogrzewania miesz-
kań jak i do produkcji ciepłej wody użytkowej. W celu 
oszczędności miejsca wewnątrz budynku, urządzenia 
zostały zlokalizowane obok budynku.

Budynek wielorodzinny 
w Przytocznej
Inwestor: Instalko
Region:  Lubuskie

Potrzeby klienta:
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej zasilanej efektywnym 
źródłem chłodu, przy minimalnym wykorzystaniu energii 
elektrycznej. 

Powody wyboru systemu:
Zastosowanie jednego centralnego systemu wytwarzania 
chłodu, opartego na wodzie lodowej w celu uniknięcia 
wprowadzania czynnika chłodniczego do obiektu. Likwi-
dacja starych klimatyzatorów instalowanych na elewacji 
kamienicy. Wykorzystanie wytwornic wody lodowej ACF 
stanowi pierwszy etap inwestycji mającej na celu wpro-
wadzenie w przyszłości odnawialnych źródeł energii tj. ga-
zowe absorpcyjne pompy ciepła do wytwarzania ciepła 
i chłodu z wykorzystaniem gazu ziemnego. Nowoczesna 
instalacja z zastosowaniem urządzeń absorpcyjnych 

umacnia świadomość ekologiczną poprzez wykorzystanie 
energooszczędnych rozwiązań w technice grzewczej i kli-
matyzacyjnej.

Opis instalacji:
Zastosowano kaskadę czterech absorpcyjnych wytwor-
nic wody lodowej o nominalnej wydajności chłodniczej 
17,7 kW każda. Urządzenia zasilają wodą lodową instalacje 
klimakonwektorów zainstalowanych w pomieszczeniach 
biurowych. Urządzenia spalając gaz ziemny wytwarzają 
wodę lodową o parametrach od 3 do 7°C na zasilaniu in-
stalacji. Kaskada zarządzana jest poprzez panel sterujący 
DDC, który dostosowuje ilość pracujących urządzeń do ak-
tualnego odbioru. Kaskada zarządzana jest poprzez panel 
sterujący DDC, który dostosowuje ilość pracujących urzą-
dzeń do aktualnego odbioru. Praca kaskady zaprogramo-
wana jest na cały tydzień funkcjonowania obiektu w celu 
dostosowania pracy do aktualnego obciążenia oraz w celu 
maksymalizacji efektywności.

Budynek biurowy PGNiG 
Inwestor: PGNiG DOOG we Wrocławiu 
Gazownia Wałbrzych
Region: Dolnośląskie

111 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

70,9 kW

Zainstalowana moc:

chłodnicza:
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Potrzeby klienta:
Obniżenie wysokich kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Powody wyboru systemu:
Regionalne Centrum Ratunkowe jest obiektem, który gro-
madzi w jednym miejscu służby Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Policji oraz Ratownictwa Drogowego. Powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi 2150,43 m2, co wiąże się z  wy-
sokim zapotrzebowaniem na moc grzewczą. Zadaniem 
absorpcyjnych urządzeń firmy Robur jest częściowe pokry-
cie zapotrzebowania obiektu na ogrzewanie i współpraco-
wanie z istniejącymi kotłami gazowymi. Pozyskana dzięki 
urządzeniom absorpcyjnym Robur energia jest tańsza, 
co znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne obiektu. Do-
datkowo dołączona do zestawu dedykowana automatyka 
zapewnia łatwość sterowania całym systemem poprzez 
komputer zarządcy. Pozwala także na dokładną, bieżącą 
obserwację określonych parametrów systemu grzewczego 
i na zadawanie im konkretnych wartości. Umożliwia także 

całodobową kontrolę nad pracą systemu grzewczego oraz 
szybką interwencję w przypadku zaistniałych problemów.

Opis instalacji:
W okresie grzewczym absorpcyjne powietrzne pompy 
ciepła stanowią główne źródło ciepła. W okresach szczyto-
wego zapotrzebowania na ciepło pompy wspomagane są 
kotłami gazowymi. Pozostawienie zasintalowanych wcze-
śniej kotłów spowodowało, że pompy ciepła nie muszą 
zapewniać 100% wymaganej mocy w budynku. Wysokie 
oszczędności są generowane przez 95% dni roku, a kie-
dy temperatura spada poniżej wartości krytycznej, kotły 
zaczynają wspomagać układ delikatnie obniżając jego 
sprawność, która pozostaje w dalszym ciągu na wysokim 
poziomie. Układy takie stosuje się ze względu na obniżenie 
czasu zwrotu inwestycji i kosztów eksploatacyjnych.

Regionalne Centrum  
Ratownictwa w Witnicy
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
Region: Lubuskie

Potrzeby klienta:
Stworzenie jak najtańszego systemu grzewczego ide-
alnie współpracującego z instalacją ogrzewania podło-
gowego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
komfortu cieplnego użytkownikom.

Powody wyboru systemu:
Ideą Inwestora było zastosowanie najtańszego eksplo-
atacyjnie systemu grzewczego, który ma możliwość 
współpracy z systemem ogrzewania podłogowego 
oraz pozyskuje energię z otoczenia (OZE). Zewnętrzna 
instalacja była w tym przypadku idealnym rozwiąza-
niem.

Opis instalacji:
Gazowa absorpcyjna pompa ciepła stanowi jedyne 
źródło ciepła. W celu oszczędności miejsca wokół ko-
ścioła oraz ze względów wizualnych urządzenie zosta-
ło zamontowane na dachu bocznej nawy kościoła.

Kościół parafialny NMP  
Łaskawej w Łodzi 
Inwestor: Archidiecezja Łódzka
Region:  Łódzkie

230 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

38,3 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:
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Potrzeby klienta:
Właściciel potrzebował urządzenia chłodzącego po-
mieszczenia hotelowe i zależało mu na tym, aby nie 
zabierało cennego miejsca wewnątrz hotelu.

Potrzeby klienta:
Pompa ciepła zastosowana jako główne źródło 
ciepła w istniejącym budynku. Celem instalacji było 
przedstawienie możliwości i wysokiej efektywności 
urządzenia pracującego w polskich warunkach 
klimatycznych. Instalację można obejrzeć podczas 
pracy w czasie rzeczywistym na stronie: 
www.gazuno.pl w zakładce referencji 
lub www.zortea.pl.

Potrzeby klienta:
Zapewnienie niskich kosztów eksploatacji z wykorzy-
staniem gazu jako paliwa do zasilenia centrali klimaty-
zacyjnej w ciepło i chłód.

Hotel Resident w Suchedniowie
Inwestor: Hotel Resident
Region: Świętokrzyskie

Dom mieszkalny w Starej Iwicznej
Inwestor: ZORTEA - TADEUSZ GÓRNICKI
Region: Mazowieckie

Kino Zdrój
Inwestor: Miejskie Centrum Kultury
Region: Kujawsko-Pomorskie

141 kW

67,6 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

chłodnicza:

17,7 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

38,3 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:
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Potrzeby klienta:
Tani w eksploatacji system grzewczo-klimatyzacyjny 
oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła.

Potrzeby klienta:
Konieczność zastosowania urządzenia zewnętrznego, 
instalowanego przy płycie lądowiska śmigłowców po-
zawalającego zapobiegać oblodzeniu w okresie zimo-
wym. Uzyskanie jak najniższego zużycia gazu.

Potrzeby klienta:
Modernizacja instalacji grzewczej polegająca na do-
datkowym wykorzystaniu energii odnawialnej z pomp 
ciepła. Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby bu-
dynków użyteczności publicznej: Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Publicznej 
Szkoły Podstawowej, Łubniańskiego Ośrodka Działal-
ności Kulturalnej, strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łubnianach.

Funkcją czterech gazowych absorpcyjnych pomp cie-
pła jest zapewnienie ogrzewania z wykorzystaniem po-
wietrza atmosferycznego jako dolnego źródła. Pompy  
GAHP-A HT S współpracują z czterema wiszącymi ko-
tłami kondensacyjnymi innego producenta.

Biurowiec Calypso
Inwestor: Budlex
Region: Kujawsko-Pomorskie

Lądowisko Helikopterów
Inwestor: Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,  
Szpital Powiatowy
Region: Małopolskie

Lokalna kotłownia w Łubnianach
Inwestor: Gmina Łubniany
Region: Opolskie

105 kW

33,8 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

chłodnicza:

76,6 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

153,2 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:
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Potrzeby klienta:
Zapewnienie niskich kosztów eksploatacji z wykorzy-
staniem gazu jako paliwa zasilającego źródło ciepła 
i chłodu. Zewnętrzny montaż urządzeń ze względu 
na ograniczone miejsce wewnątrz budynku.

Działalność:
Park przemysłowy wraz z przyległą częścią biurową.

Potrzeby klienta:
Efektywny i oszczędny system ogrzewania hal przemy-
słowych.

Salon Mercedes-Benz
Inwestor: Frączak Sp. z o.o.
Region: Wielkopolskie

Park Przemysłowy 
Inwestor: Nie podano na życzenie inwestora
Region: Wielkopolska

Potrzeby klienta:
Tanie w eksploatacji ogrzewanie urządzeniami zainsta-
lowanymi poza budynkiem.

Budynek biurowy
Inwestor:  Nie podano na życzenie inwestora
Region: Pomorskie

105 kW

33,8 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

chłodnicza:

290 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:

76,6 kW

Zainstalowana moc:

grzewcza:



Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

Forum Rozwoju
Efektywnej Energii

Polskie  
Stowarzyszenie
Pomp Ciepła

Polska Organizacja
Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła

UKŁAD ABSORPCYJNY

Jak to działa?



GAHP-A



GAHP-A


