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Wielofunkcyjny system grzewczo-chłodzący

Produkty FERIS

Sterowanie ciepłem oraz chłodem



Nowa generacja ogrzewania i chłodzenia

FERIS sp. z o.o. jest dostawcą nowoczesnych systemów grzewczych oraz 
chłodzących.  Naszym celem jest  propagowanie  rozwiązań 
technologicznych opartych o innowacyjne rozwiązania a w efekcie 
redukcję energii zużywanej przez gospodarstwa domowe.

System FERIS to zespół produktów, które tworzą wielofunkcyjny system 
grzewczo-chłodzący, zapewniający oszczędności eksploatacyjne oraz 
wygodę i komfort użytkowania.

Pompy ciepła FERIS to nowej generacji urządzenia, dostosowane do 
Polskiego klimatu, bez grzałek wspomagających, wyposażone w autorskie 
rozwiązania oraz funkcję iFROST (szybkie odmrażanie). Pompy osiągają 

współczynnik COP 2.0 bez grzałek elektrycznych przy temperaturze -  20 C 
o

i klasę A++. Urządzenia wyposażone w innowacyjnym, mobilny system 
zarządzania oraz sterowania iFERIS, zdalną diagnostykę i serwis on-line. 

Maty kapilarne FERIS to nowoczesny system grzewczo-chłodzący, 
utrzymujący komfort przez 12 miesięcy w roku, zasilany niską 
temperaturą, stosowany w: sufitach, podłodze oraz ścianach.  

www.iferis.pl

hea�ng & cooling

iFERIS - zdalny system zarządzania i kontroli komfortu 

Elementy systemu FERIS

- maty kapilarne jako system grzewczo-chłodzący, stabilizujący temperaturę przez cały rok, stosowany w każdej przegrodzie budowlanej

- powietrzne i gruntowe pompy ciepła w wersjach: monoblok, evi, split, oraz dwu-kompresorowe, moce od 8 do 60 kW

- wielofunkcyjne zbiorniku buforowe, wymienniki i zasobniki c.w.u.

- ogrzewanie fazowe, termodynamiczne grzejniki podtynkowe z wykorzystaniem przemiany fazowej

- kompletny system instalacji dla mat kapilarnych: rury, złączki, rozdzielacze z tworzywa, elementy instalacyjne 

- system sterowania ciepłem, chłodem, wentylacją/rekuperacją: regulatory, listwy pracujące w cyfrowej transmisji danych i systemie plug&play 

- iFERIS mobilny system kontroli pompami ciepła (również dostęp serwisowy dla instalatorów) oraz sterowanie: c.o., chłodzenia i wentylacji

Twój komfort w twoich rękach ...

hea�ng & cooling



Zaprojektuj i zainstaluj z nami własny system komfortu

INTERNET

ROUTER

BRAMKA IFERIS

Regulator
pompy
ciepła

sterowanie
ogrzewaniem
chłodzeniem

Listwa sterująca

Regulator wentylacja/rekuperator

Automatyczna komunikacja cyfrowa plug&play

Maty kapilarne
Regulator mieszacza/siłowniki  

GRZANIECHŁODZENIE

sterowanie ciepłem oraz chłodem

Zainstaluj powietrzną pompę ciepła zaprojektowaną dla 
polskich warunków atmosferycznych, bez grzałek elektrycznych. 
Urządzenia klasy A++, COP przy - 20 C na zewnątrz 2.0.o

Wybierz dowolny kolor obudowy z palety RAL i dostosuj 
pompę do koloru elewacji swojego budynku.

Maty kapilarne system grzewczo-chłodzący, 
stabilizujący temperaturę przez 12 miesięcy.
Zagęszczenie rurek co 20 mm czyni z produktu
najefektywniejszym systemem powierzchniowy.
Zainstaluj system c.o. a chłodzenie będziesz miał
w standardzie! 

Innowacyjny system zarządzania i kontroli pracą pomp ciepła
oraz  systemu ogrzewania,  chłodzenia  i  wenty lac j i . 
iFERIS zapewnia diagnostykę urządzeń, sterowanie z każdego 
urządzenia mobilnego. System zapewnia monitoring zużycia 
energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Jest to zdalny system 
do automatycznego zarządzania komfortem w twoim domu. 



POLSKIE POMPY CIEPŁA NOWEJ GENERACJI

www.iferis.pl

PLUG PLAY&

S Y S T E MCOP dla 35 C 4.65
COP dla 25 C 5.00*

urządzenia bez grzałek
elektrycznych

zdalny system sterowania

oraz diagnostyki



Innowacyjne zarządzanie on-line oraz zdalny serwis i diagnostyka 

A++
COP dla 35 - C 4.65
COP dla 25 - C 5.00*

POMPY POWIETRZNE BEZ
GRZAŁEK ELEKTRYCZNY

* Powietrzne pompy ciepła FERIS zostały przebadane na parametrze zasilania 25 C układu 
c.o. i osiągnęły klasę energetyczną A+++ oraz współczynnik COP 5.0. Z braku stosownych 
norm uwzględniających metodykę badań urządzenia w temperaturach zasilania poniżej 
35 C, niemożliwe jest wystawienie oficjalnej etykiety energetycznej A+++. 

Dostosuj kolor urządzenia
do elewacji swojego domu

Jednostki do 60 kW w jednej obudowie

Zainstaluj powietrzną pompę ciepła FERIS i zyskaj wiele korzyści

Klasa energetyczna A+++*

Klasa energetyczna A++

Urządzenia zaprojektowane dla Polskiego
klimatu

Praca do -20 C bez wspomagania innych
źródeł ciepła oraz grzałek

IFROST innowacyjny system odmrażania
parowników

Duże dwudziesto-kanałowe wymienniki
o dużej powierzchni wymiany ciepła

Innowacyjne, mobilne sterowanie
Zdalny serwis oraz diagnostyka on-line

Bezszczotkowy wentylator EC

Urządzenia wykonane z najlepszych 
i sprawdzonych podzespołów na rynku

Soft-start - miękki start pompy ciepła

Moduł chłodzenia aktywnego

Wbudowany system obsługujący dwa
zawory mieszające

Automatyczne sterowanie uruchamiające 
grzałkę w buforze przy - 20 C o

Urządzenia produkują ciepło do temperatury
55 C (wersja EVI) przy - 20 C na zewnątrz o o

zachowując COP 2.0

Jednostki od 8 kW do 60 kW

Gwarancja 60 miesięcy

Kontrola i monitoring zużycia energii
elektrycznej

hea�ng & cooling

hea�ng & cooling



Dlaczego sprężarki scroll?

6

Urządzenia wyposażone są w nowoczesne wentylatory z silnikami EC niemieckiej firmy ZIEHL-ABEGG o 
sprawności powyżej 90%, które pozwalają zaoszczędzić nawet do 50% energii w porównaniu z silnikami 
konwencjonalnymi. Są to nowoczesne silniki bezszczotkowe komutowane elektronicznie, synchroniczne -  nie 
wymagają konserwacji i charakteryzują się cichą pracą. Olbrzymią zaletą wentylatorów z silnikiem EC jest ich 
zdolność dopasowywania się do przepływów powietrza poprzez ograniczanie prędkości obrotowej z 
zachowaniem wysokiej sprawności. 

Wentylator o dużych średnicach montowane w pompach ciepła FERIS pozwala zredukować prędkość 
obrotową przy zachowaniu wymaganego przepływu powietrza, a więc realnie obniża poziom hałasu i 
zapewniają przepływ powietrza na poziomie 3.000 do 10.000m3/h.

Duże wentylatory z silnikami komutowanymi elektrycznie EC

Pompy ciepła FERIS to nowej generacji urządzenia, produkowane w kraju z zapleczem technicznym, serwisem oraz zdalnym 

serwisem on-line. Urządzenia posiadają autorskie rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym stanowią wydajne jednostki, jak 

również posiadają adekwatną sprawność do Polskich warunków klimatycznych. Nasze produkty stanowią najwyższy poziom 

wykonania, jakości, a także są produkowane z najlepszych i sprawdzonych podzespołów dostępnych na rynku. 

Ideą stworzenia pomp ciepła FERIS było jednoczesne wdrożenie innowacji, wprowadzenia produktu wysokiej jakości przy zachowaniu optymalnej ceny dla 

inwestorów. W urządzeniach zostały wyeliminowane grzałki elektryczne, zachowując optymalny współczynnik COP przy niskich temperaturach zewnętrznych. 

Dokonując wyboru pompy ciepła miejmy świadomość, że urządzenia produkowane na dalekim wschodzie nie muszą sprawdzać się w naszych warunkach 

klimatycznych i podlegają pod inne normy. Problemy mogą się również pojawić w zakresie części zamiennych jak również serwisu. 

Oferta FERIS to pompy gruntowe oraz powietrzne
w wersjach: Monoblok, EVI, Split

hea�ng & cooling

o
Odpowiednie dopasowanie elementów składowych oraz autorskie konstrukcje urządzenia sprawiają, że jeżeli temperatura spadnie do -20 C, pompa ciepła 

zapewnia efektywną pracę bez użycia grzałki elektrycznej osiągając współczynnik COP 2.0. Urządzenie może być wspomagane pracą grzałki np. w buforach przy 

niskich parametrach temperatur zewnętrznych - zależy to wyłącznie od preferencji użytkownika (sterowanie posiada wbudowaną taką funkcję). 

W przypadku pomp importowanych, niedostosowanych do Polskich warunków klimatycznych, do wyłączenia pracy urządzenia może dojść już przy spadku 

temperatury zewnętrznej nawet przy - 7 C i przełączenie się pompy w tryb poboru energii elektrycznej do produkcji energii cieplnej. 

Czym wyróżniają się powietrzne pompy ciepła FERIS?

Do skonstruowania pompy ciepła wybrano takie podzespoły, które 

pomagają zwiększyć wydajność i zapewniają większe osiągi oraz 

współczynniki COP przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu. 

Sprężarki posiadają mniejsze zużycie energii i jednocześnie dłuższą 

żywotność. To czyni z pompy ciepła niezawodne urządzenie, 

pracujące przez lata. 

Z sprężarką scroll pompa FERIS spokojnie poradzi sobie z produkcją 
o

energii cieplnej, gdy temperatura spadnie do - 20 C, lub gdy ciepło 
o

będą odbierać starsze grzejniki konwekcyjne (zasilanie do 65  C w 

pompach FERIS EVI). 



Potrafimy zadbać o komfort w twoim domu

Pompy ciepła FERIS  - ekonomiczne, efektywne, energooszczędne i bezpieczne urządzenia

Powietrzne pompy FERIS zostały zaprojektowane na Polskie warunki klimatyczne, ich gabaryty są dużo większe od typowych produktów rynkowych 

poprzez zastosowanie dużych 20-kanałowych wymienników. System błyskawicznego odmrażania parownika iFROST gwarantuje, że urządzenie nie 

będzie schładzać instalacji lub bufora, jak ma to miejsce w innych typowych urządzeniach rynkowych. Pompy FERIS zostały przebadane w oparciu o 

najnowsze normy UE uwzględniające procesy odmrażania parowników osiągając klasę A++. 

Odległość między lamelami parownika montowanego w urządzeniach została tak dopasowana, 

że krople wody nie stykają się z dwoma ściankami wymiennika, tylko z jedną. Dzięki temu 

zamarznięte krople wody spływają po jednej ściance (nie występuje zjawisko zamarznięcia 

parownika). Dzięki tej konstrukcji urządzenie potrzebuje mniej ilości energii do 

odszraniania/odmrażania a cały ten proces przebiega dużo szybciej niż w pompach rynkowych. 

Czas pomiędzy kolejnymi cyklami wynosi nawet 90 minut, bez negatywnego wpływu na 

sprawność i moc pompy ciepła. 

Autorska konstrukcja lamel w parowniku

Parownik o mocy 8 kW posiada powierzchnię wymiany 40 m2 i jest wytwarzany według 

autorskich rozwiązań konstrukcyjnych, mając na uwadze Polskie warunki atmosferyczne. Jest to 

wysokiej jakości urządzenie, podobnie jak sprężarka co powoduje, że pompa osiąga bardzo 

wysokie współczynniki COP. Cały proces odmrażania w ciągu 24h na dobę odbywa się 

automatycznie, bez użycia grzałki elektrycznej jak również przebiega ekspresowo (od 30 

sekund), co jest niemożliwe w przypadku urządzeń importowanych. Dodatkowo nie stosujemy 

tacek ociekowych, dzięki temu dolna część parownika jest chroniona przed uszkodzeniami.

Parowniki w pompach FERIS

- zewnętrzny regulator urządzenia
- podwójny regulator (wer. premium)
- moduł internetowy
- sterowanie on-line
- serwer w chmurze, system plug & play
- funkcja relacji ze stacją meteorologiczną 
- zdalna diagnostyka, serwis
- zdalny dostęp serwisowy i autoryzacje
  dla instalatorów
- dodatkową funkcja sterowania 
  grzałką w zbiorniku buforowym 
- dowolny kolor obudowy z palety RAL
- wersje: monoblok, split, inverter 

Elementy w standardzie do każdej pompy ciepła FERIS

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła FERIS?

Podzespoły z jakich wykonywane są pompy ciepła

W skład elementów kompletnego urządzenia wchodzą światowej klasy komponenty renomowanych firm, dlatego zapewniamy dostęp do części 

zapasowych, serwisowych nawet za kilkanaście lat. W urządzeniach FERIS montowane są najbardziej zaawansowane technologicznie sprężarki typu 

scroll (wersja premium copeland), które gwarantują najwyższe osiągi i współczynniki COP i SCOP. Są to najbardziej żywotne sprężarki na świecie, których 

bezawaryjną pracę szacuje się na 100.000 godzin - 30 lat efektywnej pracy. W ofercie dostępne również urządzenia ivnerterowe.

Urządzenia powstają w Polsce, zaprojektowane do pracy 24h przez 365 dni w roku. Jednocześnie zapewniają ogrzewanie c.o., ogrzewanie c.w.u. oraz 

chłodzenie latem, niezależnie od obiektów w jakich pracują. 

Wiosną i jesienią powietrzna pompa ciepła FERIS sprawdza się lepiej niż pompa gruntowa, ponieważ temperatura gruntu jest wtedy niższa od 

temperatury powietrza. Dodatkowo w naszym kraju zmienia się klimat i jednocześnie wydłuża się sezon grzewczy, od wczesnej jesieni do później 

wiosny. 



Nowoczesnego zarządzania
komfortem

Wygodne sterowanie ciepłem 
oraz chłodem. 

Użytkownicy pomp ciepła FERIS 
zawsze pod opieką serwisu.

System opiekuje się całą dobę
Twoim poczuciem komfortu.  

iFERIS to system łączący sterownik pompy 

c i e p ł a  z  n owo c ze s ny m  p ro g ra m e m  

zarządzania wszystkimi funkcjami urządzenia i 

centralnego ogrzewania przez Internet - aby 

precyzyjnie zarządzać komfortem termicznym.

Wygoda zdalnego sterowania

iFERIS obsługuje aplikację poprzez przeglądarki 

internetowe dostępne na każdym urządzeniu 

mobilnym: telefon, smartfon, tablet, 

komputer, czy telewizor, które mają dostęp do 

internetu.

Łatwość obsługi Stała opieka serwisowa

W przypadku awarii, problemów technicznych, zmian 

nastawów pompy ciwpła, system umożliwia zdalną analizę, 

wykrycie potencjalnej usterki i ewentualną naprawę bez 

oczekiwania na wizytę instalatora, a tryb ekspercki 

umożliwia monitoring pracy urządzenia przez 24h, 7 dni w 

tygodniu.

Na czym polega iFERIS?

                                      iFERIS - więcej korzyści, więcej wygody

Precyzja ustawień mocy ogrzewania lub 

chłodzenia co do pory roku, dni wolnych, 

urlopu, dnia i godziny.

Odpowiedź na potrzeby

Zaawansowane konfiguracje i analiza danych, 

monitoring poboru energii elektrycznej. 

Narzędzia dla ekspertów

Pracą pompy ciepła i systemem c.o. sterujemy 

z każdego miejsca i bez zaglądania do kotłowni.

Wygoda i komfort

Prosta obsługa w ustawianiu parametrów 

ogrzewania/chłodzenia dzięki intuicyjnemu 

interfejsowi graficznemu.

Łatwość obsługi Możliwość zdalnego zarządzania i nadzorowania 

ogrzewania osób, które wymagają pomocy w tym 

zakresie.

Odpowiedzialność rodzinna

Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez 

optymalizację procesów ogrzewania dla twojego 

komfortu, możliwość pełnego wykorzystania danego 

urządzenia grzewczego oraz modułu chłodniczego w 

pompach ciepła w połączeniu z matami kapilarnymi.

Oszczędności

Automatyczna diagnostyka problemu i zdalne 

rozwiązanie potencjalnych trudności w przypadku 

awarii lub problemów technicznych pompy ciepła.

Szybka pomoc

Zdalne naprawianie usterek, diagnozowanie 

problemów, zmiany parametrów pracy 

urządzenia przez serwis on-line, rozpoznanie 

problemu fizycznego i kierowanie do 

e we nt u a l n e j  n a p ra w y  s ta c j o n a r n e j  

gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Szybka pomoc
iFERIS umożliwia przewidywanie prognozy pogody z 

wyprzedzeniem 24h poprzez relacje ze stacją 

meteorologiczną i obliczenie optymalnego czasu 

pracy pompy ciepła. System może uruchamiać pracę 

urządzenia z większą częstotliwością nocą (w tańszej 

taryfie) i akumulować energię np. w ogrzewaniu 

podłogowym. cały kolejny dzień. 

Przewidywanie pogody
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Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym

Technologia sterowania umożliwia monitorowanie 

prognozy pogody i tym samym odpowiednią reakcję 

urządzenia z wyprzedzeniem 24h, pozwalając na 

zwiększenie lub zmniejszenie czasu pracy pompy ciepła i 

tym samym zoptymalizowanie zużycia energii. 

System oblicza jak przygotować dom na oczekiwane 

mrozy albo zmniejszyć temperaturę zasilania, przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych.  

System może również pracować nocą na tańszej taryfie 

prądu, utrzymując wartości zadane w buforze ciepła.

Oszczędność energii, klasa A++

Innowacyjny parownik

Komfort, wygoda, serwis on-line

System plug & play

Monitoring on-line

Serwer w chmurze 

Zdalne przewidywanie pogody z wyprzedzeniem 24h

System kontroluje zmienne warunki atmosferyczne

Urządzenie optymalizuje i gospodaruje energią cieplną w domu

Cały system stabilizuję temperaturę przez 12 miesięcy w roku

Regulatory pokojowe współpracują ze sterowaniem pompy ciepła  

Automatyczny system kontroli, diagnostyki oraz zdalny serwis on-line

lo
gi

n:
has

ło
:

mobilny system zarządzania

Dostosowanie pracy urządzenia do zmieniającej się pogody



system zarządzania i sterowania on-line pompami ciepła

iFERIS to mobilny system sterowania i kontroli pracą pomp ciepła FERIS oraz systemu centralnego ogrzewania. Z poziomu aplikacji dostępnej na każdym 
urządzeniu mobilnym można kontrolować pracę pompy ciepła i zmieniać jej parametry funkcjonowania. System posiada innowacyjną funkcję przewidywania 
prognozy pogody z wyprzedzeniem jednej doby dzięki relacji ze stacją meteorologiczną. iFERIS zapewnia zdalny serwis, zdalną diagnostykę każdemu 
instalatorowi pomp ciepła FERIS, a klientom detalicznym zapewnienie, że system opiekuje się ciepłem w domach przez 24h.

 

       Inwestor nie musi samemu ingerować w ustawienia pracy urządzenia  

       Wszelkie usterki wymagające diagnozy lub zmian parametrów pracy urządzenia wykonuje serwis lub instalator zdalnie

Oszczędność energii

System uruchamia automatycznie oszczędzanie energii elektrycznej 

dzięki pracy urządzenia jeżeli jest to możliwe w tańszej taryfie nocnej lub 

popołudniowej. Pompa może pracować głównie nocą i akumuluje 

ciepło w systemie grzewczym na kolejny dzień.

Nowoczesne zarządzanie on-line

Zdalna diagnostyka i serwis

Pompą ciepła użytkownicy sterują z każdego miejsca przy pomocy 

telefonu, tabletu, komputera, a nawet telewizora, jeżeli posiada 

przeglądarkę internetową. Sterowanie iFERIS posiada wyjątkowo 

przyjazny panel sterujący, który jako interfejs jest przyjazny oraz 

intuicyjny dla użytkownika oraz serwisowy dla instalatora.

Nie potrzeba dodatkowego łącza internetowego ze stałym adresem IP, 

użytkownik korzysta z lokalnej sieci Internetowej lub sieci Wi-Fi w swoim 

domu. 

Serwer w chmurze 

Zdalne serwisowanie oraz monitorowanie pracy urządzeń gwarantuje 

najlepsze wsparcie dla użytkowników oraz instalatorów. Moduł pomocy 

systemu zapewnia szybką identyfikację usterki i tym samym szybką 

reakcję serwisu.

Połączenie sterownika przez modem do systemu, bez konfigurowania 

ustawień, włączamy i działa.

System plug & play

Komfort i wygoda

Jeszcze nigdy sterowanie ciepłem lub chłodem nie było tak komfortowe. 

Dostęp on-line do ustawień pompy z poziomu urządzenia mobilnego lub 

regulatora pokojowego zapewnia użytkownikowi bezobsługowy 

komfort korzystania z urządzenia.    

hea�ng & cooling PLUG PLAY&

S Y S T E M

System iFERIS - dla klientów detalicznych oraz dostęp serwisowy dla instalatorów

Zdalny serwis i diagnostyka urządzeń on-line



Zalety urządzeń oraz podzespoły z jakich są wykonane 

Urządzenie przebadane według najnowszej normy 2017 Eco Label wraz z cyklami odmrożeń

SCOP 3.77 - 3.82, COP 4.62 dla 25 C zasilania COP 5.0*, przy -20 C COP 2.0 urządzenia bezgrzałkowe
o

Pompy w klasie A++/A+++*, pracują do -20 C temperatury zewnętrznej bez wspomagania grzałek elektrycznych 

Serwis fabryczny w kraju, gwarancyjny i pogwarancyjny (urządzenia i elektronika), zdalna diagnostyka 24h

Pompy ciepła produkowane w mocach 8 - 60 kW (A7/W35) w jednej jednostce

Sprężarki Panasonic/SANYO Hi Cop (Japonia), bezawaryjność, dłuższa żywotność, mniejsze koszty eksploatacji oraz serwisu

Sprężarki w wersjach Premium scroll COPELAND 

Regulator/sterowanie Compit/Feris - pełno serwisowe sterowanie pracą pompy ciepła 

Wentylatory Ziehl Abegg 630 mm - 1000 mm (Niemcy) z silnikiem bezszczotkowym EC komutowanym elektrycznie

Zawór rozprężny Alco (Emerson), Zawory trójdrogowe Sanhua

Wymienniki na przemianie fazowej SWEP (Szwecja) - najlepsze na rynku

Czas odmrażania parowników od 30 do 120 sekund (w zależności od mocy urządzenia)

Inteligentny system rozmrażania parownika I-Frost. Zaprojektowany algorytm przyśpieszający rozmrażanie.  
Wbudowany zawór rozprężny oraz autorski rozstaw lamel zmniejszający ilość energii w procesach rozmrażania parowników

System EVI - możliwość grzania czynnika do 65 C
o

Urządzenia produkowane w wersjach: monoblok, spli, EVI oraz jednostki dużych mocy

Autorska konstrukcja parowników o powierzchni 48m2 - 160m2 wymiany powietrza (w zależności od mocy urządzenia), co 
pozwala na pracę poprzez 85 min bez rozmrażania. Nie schładzamy instalacji czy bufora jak w typowych pompach ciepła. 

Obudowy pomp ciepła wykonane z blachy antykorozyjnej z możliwością lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL

Wbudowany system obsługujący dwa zawory mieszające

Elektroniczny zawór rozprężny - wersja Premium

Urządzenia przyjazne w instalacji 
oraz obsłudze.

Mobilny system sterowania 
oraz instalacji - plug&play

włącz i działa.

PRODUKT KRAJOWY

Użytkownicy pod stałą
opieką serwisu on-line



Do tradycyjnego ogrzewanie podłogowe lub 

wykonanego na matach kapilarnych. Technologia 

cienkich rurek zmniejsza ilość wody w układzie a cały 

system staje się jeszcze bardziej efektywny. Zwiększa się 

powierzchnia wymiany ciepła o 100% w stosunku do 

tradycyjnego ogrzewania podłogowego, a cała 

powierzchnia podłóg nagrzewa się równomiernie i 

szybko. Technologia ta gwarantuje niską temperaturę 

zasilania - poniżej 30 C. Pompa ciepła pracuje wówczas 

w swoich optymalnych parametrach i współczynnikach 

COP generując oszczędności.   

Maty kapilarne zainstalowane w sufitach zapewniają 

idealne warunki komfortu cieplnego w ogrzewanych 

pomieszczeniach. Łącząc je z pompami ciepła zyskujemy 

system stabilizacji temperatury przez 12 miesięcy, a w 

okresie letnim spełnia funkcję naturalnej i zdrowej 

klimatyzacji.  

Pompy ciepła powietrzne i gruntowe 

współpracują z termodynamicznym 

ogrzewaniem podtynkowym FERIS. Są to 

grzejniki powierzchniowe do stosowania 

pod tynkiem, dzięki temu inwestor zyskuje 

nowoczesne i energooszczędne ogrzewanie 

n iskotemperaturowe,  ogrzewające 

pomieszczenia dzięki promieniowaniu 

cieplnemu. Pojemność wodna grzejników 

podtynkowych to zaledwie 0,03l wody.  

Pompy ciepła produkują jednocześnie ciepłą 

wodę na potrzeby centralnego ogrzewania 

jak również ciepłą wodę użytkową. Stosując 

wielofunkcyjne zbiorniki FERIS domownicy 

mają zapewniony dostęp do magazynu 

energii oraz C.W.U. non stop. W okresie 

letnim produkujemy chłodną wodę do 

utrzymania komfortu jako naturalną 

klimatyzację - w połączeniu z instalacją 

wykonaną na matach kapilarnych.

hea�ng & cooling

Do nowej generacji ściennego 
ogrzewania fazowego

Do sufitowego ogrzewania oraz chłodzenia

Do ciepłej wody użytkowej

Do ogrzewania podłogowego

Zastosowanie pomp ciepła i produktów wchodzących w skład systemu FERIS
maty kapilarne (sufit, podłoga, ściana), zbiorniku buforowe, zasobniki c.w.u., grzejniki podtynkowe



Nowa generacja ogrzewania i chłodzenia

 
nowej generacji

ogrzewanie podłogowe

oraz

MATY KAPILARNE - sufitowy i ścienny system grzewczo-chłodzący

Ogrzewanie pomieszczeń niskim parametrem zasilania do 30 C, chłodzenie
pomieszczeń oraz stabilizacja temperatury przez 12 miesięcy w roku. 



Zainstaluj system grzewczy a chłodzenie będziesz mieć w standardzie

MATY KAPILARNE

Maty kapilarne stanowią wielofunkcyjny, nowoczesny system grzewczo-chłodzący, stosowany w różnych przegrodach budowlanych. 
Ogrzewa on pomieszczenia niską temperaturą zasilania, jak również chłodzi je w okresie letnim - stabilizując temperaturę i utrzymując 
komfort w domach przez cały rok. 
W odróżnieniu od tradycyjnego wodnego ogrzewania, maty kapilarne wykonane są w technologii cienkich rurek kapilarnych. 
Zapewniają one równomierne i szybkie rozkładanie się temperatur na powierzchni przegród budowlanych, dzięki czemu mogą 
ogrzewać pomieszczenia już od 24 C zasilania medium grzewczego. Lekkość oraz trwałość konstrukcji pozwala na instalację mat w o

dowolnym miejscu w pomieszczeniach – suficie, podłodze oraz dla bilansu energetycznego w ścianach.

Maty kapilarne zapewniają idealne warunki komfortu termicznego, ponieważ ograniczają chłodzące oddziaływanie sufitów, stropów i 
ścian, a jednocześnie poprawiają warunki higieniczne w pomieszczeniach. System płaszczyznowy mat kapilarnych to gwarancja 
równomiernego rozkładu temperatury w całym pomieszczeniu, dzięki wielkopowierzchniowemu ogrzewaniu o niskiej temperaturze 
zasilania do 30 C. Umożliwia to nie tylko uzyskanie komfortu cieplnego, ale również zapewnia znaczne oszczędności energii. Obniżenie o

temperatury w pomieszczeniu o 2-3 stopnie powoduje zmniejszenie kosztów energii o 10-20 %. Dzięki promieniowaniu cieplnemu nie 
powstaje cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu, nie unosi się kurz, a z racji niskiej temperatury zasilania nie dochodzi do przypalania 
cząstek biologicznych oraz pyłu. Jest to rodzaj ogrzewania najbardziej zbliżony do naturalnego, występującego powszechnie w 
przyrodzie.  

Komfort, wygoda i oszczędności



ZALETY TECHNOLOGII MAT KAPILARNYCH

Ogrzewanie podłogowe wykonane na matach kapilarnych 
posiada ponad 100% większą powierzchnię wymiany 
ciepła niż klasyczny system ogrzewania podłogowego. 

Duże zagęszczenie rurek kapilarnych sprawia, że podłoga 
nagrzewa się w sposób równomierny, jak również 
zmniejszamy temperaturę zasilania systemu ogrzewania 
podłogowego. 

Niższa temperatura przy zachowaniu komfortu cieplnego 
minimalizuje konwekcję i wznoszenia się kurzu, występuje 
większy procent promieniowania cieplnego i lepszy 
mikroklimat w pomieszczeniach. 

-  wielofunkcyjność ściana, sufit, podłoga

-  naturalna klimatyzacja i stabilizacja temperatury

-  idealne górne źródło dla pomp ciepła

-  zmniejszone straty wentylacyjne

-  brak wzbijania się kurzu i alergenów

-  wysoka wydajność grzewcza i chłodząca

-  szybki czas reakcji systemu i mała bezwładność 

-  ponad 100% większa wydajność jak typowy system 
   ogrzewania podłogowego 

-  zagęszczenie cienkich rur kapilarnych posiada dużą
   powierzchnię wymiany ciepła i chłodu

Fale cieplne rozchodzą się w każdą stronę po całej kubaturze 

pomieszczenia w której występuje jednakowa temperatura. Użytkownik 

odczuwa  zawsze jednakową temperaturę bez miejsc przegrzanych lub 

Maty kapilarne - duża powierzchnia wymiany ciepła



KOMFORTOWY, OSZCZĘDNY SYSTEM OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

Wpływ na warunki higieniczne

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu ma również istotny aspekt higieniczny, ponieważ przy temperaturze powietrza powyżej 23°C 

wzrasta istotnie ryzyko podrażnienia błony śluzowej. Ogrzewanie niskotemperaturowe jakim są maty kapilarne powodują w mniejszym 

stopniu podrażnienia oczu, choroby gardła i błony śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania tradycyjnego. Również ryzyko 

rozwoju pleśni na ogrzewanych ścianach jest znikome z uwagi na znaczne obniżenie wilgotności względnej w warstwie granicznej ściany. 

Wdychanie kurzu może powodować reakcje alergiczne, przy czym decydująca w tym przypadku jest nie ilość cząstek, lecz ich rodzaj. Już 

przy temperaturze 35°C zaczyna się proces suchej destylacji kurzu, w wyniku którego cząstki stają się większe i bardziej drażniące i mniej 

korzystne dla zdrowia oraz samopoczucia całej rodziny. 

Bezkonkurencyjne zalety systemu mat kapilarnych

Ogrzewanie niskotemperaturowe, maty kapilarne spełnia wszystkie elementy składowe, z których powstaje komfort cieplny oraz 

zapewnia walory higieniczne. Unikalna technologia ogrzewania temperaturą poniżej 30 C tego produktu sprawia, że żaden inny system 

grzewczy nie jest w stanie z nimi konkurować. Do tego dochodzi również prosty montaż, dowolność aranżacji wnętrz, wielofunkcyjność 

stosowania: ściana, sufit, podłoga. Konstrukcja kapilarna została tak zaprojektowana, aby wyeliminować dotychczasowe duże problemy 

innych systemów ściennych z odpowietrzaniem układów wielkopowierzchniowych.

W całej kubaturze ogrzewanych pomieszczeń występuje jednakowa temperatura, bez miejsc przegrzanych czy chłodniejszych. Dzięki 

ogrzewaniu poprzez promieniowanie cieplne, mamy mniejsze straty wentylacyjne ze względu na to, że powietrze nagrzewa się 

pośrednio a nie jak w przypadku konwekcji bezpośrednio. 

Maty kapilarne posiadają tę innowacyjną przewagę, że ich konstrukcja czyni je systemem niskotemperaturowym o dużej wydajności.  

Dla uzyskania oczekiwanego efektu termicznego wystarczy temperatura czynnika grzewczego nie przekraczająca 30°C. Przy większym 

obłożeniu przegród nawet 25°C. Maty zapewniają wysoką wydajność systemu 65-80W/m2. Dla chłodzenia w okresie letnim 

temperatura zapewniająca komfort w upalne dni oscyluje w przedziale 19-21°C. Duże zagęszczenie rurek kapilarnych sprawia, że 

nagrzewamy równomiernie przegrody budowlane przy jednoczesnym obniżeniu temperatury zasilania, co ma znaczne przełożenie na 

bilans zużywanej energii do ogrzewania obiektów.



ZAINSTALUJ MATY KAPILARNE Z POMPĄ CIEPŁA 
KLIMATYZACJĘ BĘDZIESZ MIEĆ W STANDARDZIE

Naturalna Klimatyzacja
Sterowanie on-line ciepłem oraz chłodem

hea�ng & cooling PLUG PLAY&

S Y S T E M

Maty kapilarne w połączeniu z powietrznymi pompami ciepła stanowią system grzewczo-chłodzący, zapewniają naturalną klimatyzację 
i uczucie przyjemnego chłodu w sezonie letnim. 

Chłodzenie płaszczyznowe nie wywołuje wrażenia wyziębienia, jak ma to miejsce w przypadku systemów klimatyzacji. Zdecydowanie 
mniejsze jest też ryzyko przeziębienia czy innych chorób wywołanych wychłodzeniem. Sam system jest niesłyszalny, a przy tym możliwy 
do zainstalowania niezależnie od kształtu sufitu czy ściany. Przy klimatyzacji powstają przeciągi, duże różnice temperatur, zajmują 
miejsce, należy je regularnie konserwować oraz stanowią dodatkową inwestycję poza systemem centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie oraz chłodzenie sufitowe - gwarantuje idealne warunki komfortu, zdrowe i czyste pomieszczenia bez wzbijania się kurzu, 
równomierny rozkład temperatur oraz oszczędności eksploatacyjne. 
Maty kapilarne ze względu na swoją innowacyjną konstrukcję oraz duże zagęszczenie cienkich rurek kapilarnych, zasilane są niskim 
parametrem czynnika grzewczego (do 30 C) co sprawia, że jest to idealne górne źródło dla pomp ciepła, które utrzymują optymalne 
współczynniki COP i pracują efektywniej oraz oszczędniej, osiągając klasę A++. 

Kolejnym atutem połączenia mat kapilarnych z pompami ciepła jest naturalna klimatyzacja, bez klimatyzatorów i uczucie przyjemnego chłodu 
w sezonie letnim oraz stabilizacja temperatury przez 12 miesięcy w roku w całym budynku bez potrzeby instalowania kilku klimatyzatorów..

Idealne górne źródło dla pomp ciepła



Parametry techniczne mat kapilarnych

A

B

C

D

Parametry produktu

Materiał PP-R

(A) Kolektor zasilający szerokość: 1000 mm

Rura kapilarna średnica: 4.3 mm * 0,8 mm

(C) Rozstaw rurek kapilarnych: 20 mm

(D) Kolektor zasilający średnica: 20 mm * 2.0 mm

(B) Długość mat kapilarnych: 1500-7000 mm

Masa całkowita z wodą: 740 g/m² 

Pojemność wodna: 0,37   

Natężenie przepływu masowego do 40 kg/h m²  

Wydajność chłodnicza, sufity g-k: 70W/m²  

Wydajność grzewcza: 60-70W/ om² 27-30 C 

Wydajność chłodnicza, sufity gipsowe: 80W/m² 

Straty ciśnienia: zależne od wielkości strefy obwodu 0.1 - 0.2 m/s

Wydajność chłodnicza, kasetony metalowe: 84W/m²  

Max. temperatura zasilania: 80 Co

Max. ciśnienie robocze: 10 bar 

W przypadku CHŁODZENIA każda strefa powinna być 

wyposażona w czujnik punktu rosy, który stanowi 

mechaniczne zabezpieczenie i wyłącza zasilanie w 

przypadku pojawienia się ryzyka kondensacji. 

Możemy również zastosować system iFERIS, w którym 

kontrolujemy automatycznie zadaną temperaturę zarówno 

chłodzenia jak i ogrzewania.  Punktem granicznym jest 

Sterowanie ciepłem oraz chłodem



Zastosowanie mat kapilarnych

Technologia stosowana jest w nowych budynkach oraz w kompleksowo remontowanych obiektach mieszkalnych, administracyjnych i produkcyjnych. 

Maty umożliwiają  bezpośrednie wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła i chłodu-  pomp powietrznych i gruntowych. 

Doskonałe własności użytkowe – uniwersalne wykorzystanie i potencjał do zmniejszenia kosztów eksploatacji ogrzewania i chłodzenia aż do 80%, 

oznacza rewolucję w dziedzinie techniki cieplnej i bezkonkurencyjne przodownictwo w zakresie oszczędności energii.

Maty kapilarne - bezkonkurencyjny system ogrzewania i chłodzenia

Maty kapilarne instalowane w sufitach

Montaż w suficie – funkcja chłodzenia i ogrzewania. Maty kapilarne mogą być montowane na stropach wykańczanych płytami gipsowo-

kartonowymi, panelami, kasetonami, dowolnym tynkiem (gipsowym, cementowym, wapiennym, glinianym), a także stropach betonowych 

wylewanych na budowie, jak i w ścianach i stropach prefabrykowanych oraz sufitach podwieszanych. 

Ogrzewanie sufitowe świetnie sprawdza się w pomieszczeniach na poddaszu, w sypialniach ze skośnymi sufitami – tam, gdzie trudno 

wygospodarować miejsce na grzejniki, a zwłaszcza tam, gdzie oprócz grzania zależy nam również na chłodzeniu. Zamontowana na skośnym uficie 

poddasza mata kapilarna pozwoli szybko nagrzać łóżko zimą, a latem zapewnić przyjemny chłód. Dzięki stałemu odprowadzaniu nadmiaru ciepła 

z sufitu, maty pomagają osiągnąć optymalny mikroklimat i zapobiegają przegrzewaniu wnętrz.

Maty kapilarne - montaż na ścianach

Montaż w ścianie – funkcja grzewcza i chłodząca. Ściany, na których 

zamocowane zostały maty kapilarne, można wykończyć w różny 

sposób: płytami gipsowo-kartonowymi, dowolnym rodzajem tynku, 

gresem, ceramiką. System pracuje tak samo, jak przy instalacji 

sufitowej czy podłogowej – grzejnikiem jest cała płaszczyzna ściany, 

która oddaje ciepło poprzez promieniowanie, co gwarantuje 

równomierny rozkład temperatur. Temperatura odczuwalna jest 

wyższa niż zmierzona, dzięki czemu osiągnięcie komfortu cieplnego 

wymaga niższych nakładów finansowych. System może też chłodzić 
olatem – wówczas płynąca nim woda ma temperaturę 17-21 C. 

Oczywiście, możliwe jest też łączenie ogrzewania ściennego z 

sufitowym.

Naprawa 

Ważnym aspektem jest także możliwość naprawy, w przypadku 

przebicia rury kapilarnej w porównaniu do ogrzewania podłogowego 

gdzie przestaje działać cały obwód. W przypadku mat uszkadza się 

jedna z wielu kapilar (mała część całego układu). Wówczas robimy 

naprawę punktową – wyłączamy z obiegu jedną z rurek kapilarnych, 

natomiast reszta kapilar funkcjonuje dalej. To samo tyczy się w 

przypadku ogrzewania/chłodzenia ściennego. 



Dlaczego system mat kapilarnych?

ZALETY MAT KAPILARNCH

-  system grzewczo-chłodzący

-  komfort użytkowy przez cały rok

-  oszczędności energii do 80%

-  wielofunkcyjność ściana, sufit, podłoga

-  naturalna klimatyzacja 

-  system niskotemperaturowy 24-30 C

-  ogrzewanie poprzez promieniowanie cieplne

-  idealne górne źródło dla pomp ciepła

-  spełnione warunki dla komfortu cieplnego

-  zmniejszone straty wentylacyjne

-  przyjazny i zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu

-  idealne rozwiązanie dla alergików

-  brak wzbijania się kurzu i alergenów

-  zdrowa, ujemna jonizacja powietrza

-  brak widocznych grzejników

-  dowolność aranżacji wnętrz

-  spełnione normy komfortu cieplnego 

-  wykonywanie podłogówki w przypadku remontu,
    bez wykonywania wylewki betonowej

-  niskie koszty eksploatacji

-  wysoka wydajność grzewcza i chłodząca

-  szybki czas reakcji systemu 

-  komfort regulacji temperatury

-  dwa efektywne systemy w jednym:
   zimą grzanie, latem chłodzenie

-  ponad 100% większa wydajność jak typowy system 
   ogrzewania podłogowego 

-  zagęszczenie cienkich rur kapilarnych co 20mm
   posiada dużą powierzchnię wymiany ciepła i chłodu

– Długotrwałe wystawianie się na wpływ zjawiska promieniowania cieplnego 

zapobiega i niweluje stany depresyjne, poprawia nastrój i samopoczucie. Jest to 

najzdrowsze rozwiązanie dla alergików. Przy ogrzewaniu konwekcyjnym kurz i 

alergeny krążą razem z powietrzem po pomieszczeniu. Użytkownik wystawiony 

jest na działanie korzystnego mikroklimatu, który nie wysusza powietrza, 

występuje naturalna  wilgotność oraz wzrasta ilość jonów ujemnych, co 

powoduje świeżość powietrza. Ujemna jonizacja wpływa korzystnie na nasze 

samopoczucie i naszą sprawność psychofizyczną.

– Promieniowanie cieplne ogrzewa całą powierzchnię pomieszczeń, a 

temperatura podłóg, ścian czy sufitu zawsze jest wyższa niż przy konwekcji. 

Powoduje to naturalną barierę dla rozwoju grzybów i pleśni (SBS Syndrom 

Chorego Budynku). W całej kubaturze ogrzewanych pomieszczeń występuje taka 

sama temperatura. 

Promieniowanie cieplne

Podczas wymiany powietrza mamy mniejsze straty wentylacyjne, gdyż 

nagrzewane są głownie przedmioty i ciała stałe. Temperatura odczuwalna jest 

większa a to pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniu, jednocześnie 

zachowując ten sam komfort termiczny.

hea�ng & cooling Sterowanie ciepłem oraz chłodem

Naturalna i zdrowa klimatyzacja

Zainstaluj system ogrzewania z pompą ciepła 
a chłodzenie dostaniesz w pakiecie!



Montaż systemu mat kapilarnych

Do montażu mat kapilarnych został zaadoptowany system rur i złączek SiGMA-Li Modern, dzięki temu instalatorzy otrzymują kompletne 
rozwiązanie systemowe, które składa się z:

- dwóch modeli mat kapilarnych

- rury PE-RT/AL/PE-RT 20 mm w otulinie i bez otuliny

- mufy do łączenia kolektorów mat kapilarnych
o o- kolanka 90 i 45  

- dedykowana złączka do bezpośredniego zgrzewania rury PE-RT/AL/PE-RT z kolektorem mat kapilarnych, brak śrubunku na połączeniu mat z 

kolektorem pozytywnie wpływa na trwałość oraz uniemożliwia „pocenie się” połączenia standardowego 

- rozdzielacze z tworzywa (wymagania do chłodzenia)

Dzięki podzespołom firmy SiGMA-Li oferujemy kompleksowe rozwiązanie instalacji mat kapilarnych, jak i całego systemu grzewczego, 

chłodniczego i wodnego, które zostało zoptymalizowane zarówno pod względem kosztów inwestycyjnych jak również szybkości montażu. 

Złączka Sigma-Li Modern w porównaniu ze złączką zaciskową PEX/PE-RT, to różnica w cenie około 200-400% w zależności od modelu złączki. 

System SiGMA-Li Modern zachował trwałość i pewność zgrzewanych połączeń na rurach PP z łatwością układania i giętkością systemów 

opartych na standartowych rozwiązaniach PEX/PE-RT. 

Elementy instalacyjne systemu

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

RPM20-1 ø20 x 2,0

Rura PE-RT/AL/PE-RT typ II

oznaczenie 
katalogowe

wymiar  
w mm

RPOTC20-2 ø20 x 2,0 / 9mm

oznaczenie 
katalogowe

wymiar  
w mm

RPOTN20-2 ø20 x 2,0 / 9mm

Rura PE-RT/AL/PE-RT w otulinie czerwonej

Rura PE-RT/AL/PE-RT w otulinie niebieskiej

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

PERTK9020 ø20

Kolano 90 PE-RT

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

PERTK4520 ø20

Kolano 45 PE-RT

oznaczenie 
katalogowe

wymiar  
w mm

PERTM20 ø20 

Mufa PE-rT



Montaż systemu mat kapilarnych

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

PERTZ20 ø20

Zaślepka PE-RT

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

K9020 ø20

oznaczenie 
katalogowe

wymiar
w mm

K4520 ø20

Kolano PP-R 90

Kolano PP-R 45

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

Z20 ø20

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

M20 ø20

Mufa PP-R

Zaślepka PP-R

oznaczenie 
katalogowe

liczba  
obwodów j.m. ilość w  

opakowaniu
wymiar w mm

szer.(W), wys.(H), głęb.(D)

RTZTP-2 2 szt. 1 210x405x100

RTZTP-3 3 szt. 1 265x405x100

RTZTP-4 4 szt. 1 320x405x100

RTZTP-5 5 szt. 1 375x405x100

RTZTP-6 6 szt. 1 430x405x100

RTZTP-7 7 szt. 1 485x405x100

RTZTP-8 8 szt. 1 540x405x100

RTZTP-9 9 szt. 1 595x405x100

RTZTP-10 10 szt. 1 650x405x100

RTZTP-11 11 szt. 1 705x405x100

RTZTP-12 12 szt. 1 760x405x100

1) belka z tworzywa PP-GF x 2 z G 1/2”

2) zawór termostatyczny (belka dół 

przystosowany do podłączenia siłownika 

5) nypel redukcyjny nikiel G 1/2”x 3/4

6) zawór spustowy x 2

7) półśrubunek 1” x 2

Rozdzielacz z tworzywa z przepływomierzami
i zaworami termostatycznymi

elektrycznego) 8) termometr x 2

3) przepływomierz (belka góra)

4) odpowietrznik półautomatyczny nikiel G 

1/2”x 2

9) szelka stalowa cynkowana x 2

W

2
3
5

D

H36

55 55 55



Montaż systemu mat kapilarnych

Układ pompowy do rozdzielaczy z tworzywa PP-GF

oznaczenie 
katalogowe moc

UPME 40 W

65
290

2
3

5

90100

Sza�a podtynkowa z maskownicą

oznaczenie 
katalogowe

ilość 
sekcji S1 S2 H D

SZPM-1 4 335 370 575-665 120-185

SZPM-2 6 435 470 575-665 120-185

SZPM-3 8 565 600 575-665 120-185

SZPM-4 10 715 750 575-665 120-185

SZPM-5 12 795 830 575-665 120-185

SZPM-6 14 965 1000 575-665 120-185

SZPM-7 16 1050 1095 575-665 120-185

6

S2

H
 -

 5
7

5

6
6
2

120

185

H
1

S1

5
5
5

Sza�a natynkowa

oznaczenie 
katalogowe

ilość  
sekcji S1 S2 H D

SZN-1 4 350 300 585 145

SZN-2 6 450 400 585 145

SZN-3 8 580 530 585 145

SZN-4 10 725 675 585 145

SZN-5 12 810 760 585 145

SZN-6 14 980 930 585 145

S1

S2

1
4
5

145

5
8
5

Nasadki grzewcze PE-RT

oznaczenie 
katalogowe

wymiar 
w mm

PERTNG16 ø16

PERTNG20 ø20

oznaczenie 
katalogowe wyposażenie moc waga kg

ZGS1400 zgrzewarka ze stojakiem 1400W 3,7

Zgrzewarka PE-RT i PP-R

Stojak do zgrzewarki

oznaczenie 
katalogowe wyposażenie waga kg

SZG stojak 1,8



Sterowanie ciepłem oraz chłodem z cyfrową transmisją danych C14

Oferujemy zintegrowany system iFERIS współpracujący z regulatorami COMPIT przeznaczony do zarządzania komfortem w domu. Elementy systemu 

umożliwiają skoordynowane zarządzanie źródłami: ciepła, chłodu,  wentylacji z odzyskiem ciepła, a nawet systemu panali fotowoltaicznych w jednym 

“miejscu”, co w konsekwencji poprawia efektywność i funkcjonalność całego układu. W skład systemu sterowania opartym na cyfrowej magistrali 

wchodzą: urządzenia do sterowania pętlami grzewczymi w rozdzielaczach hydraulicznych, termoststy pokojowe/strefowe, urządzenia do sterowania 

centralami wentylacyjnymi z rekuperatorem, regulatory pomp ciepła, regulatory ukladów solarnych.

Regulator L1 jest częścią systemu regulacji ogrzewania podłogowego lub chłodzenia ściennego, i 

sufitowego. System oferuje szereg przydatnych funkcji zwiększających niezawodność i poprawiających 

ekonomikę działania sterowania. Regulator F1 współpracuje z siłownikami termicznymi 230V (normalnie 

zamknięte), stosowanych w rozdzielaczach hydraulicznych w celu sterowania przepływem pętli 

grzewczych. 

Regulator NANO jest bardzo rozbudowanym termostatem współpracującym z regulatorem L1 oraz innym 

urządzeniami podłączanymi do systemu centralnego ogrzewania. Utrzymuje on zadaną temperaturę 

pokojową, jak również z jego poziomu użytkownik może dokonywać stosownych zmin ustawień wielu 

urządzeń podłączonych do systemu. Posiada on graficzny wyświetlacz LCD ora dotykową klawiaturę, 

zapewniającą nowoczesny wygląd oraz ułatwiającą obsługę. Regulator dzięki obsłudze protokołu C14 

umożliwia nie tylko odczyt parametrów podłączonych urządeń do systemu ale również daje możliwość 

ingerencji w ustawienia urządzeń takich jak: temperatura wody w zasobniku, regulatorów źródeł ciepła, 

pompy ciepła FERIS, ustawień systemu wentylacji, mieszaczy, solarów. Wbudowany zegar umożliwia 

regulację temperatury w cyklu dobowym i tygodniowym. 

Nano Color wyposażony w kolorowy , dotykowy wyświetlacz , może sterować systemami ogrzewania, 

chłodzenia , wentylacji. Umozliwia kontrolę i wyświetlanie informacji z innych źródeł: kotły, kolektor 

słoneczny, pompa ciepła FERIS, rozdzielacze ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego. Zastosowana 

ikonografika i przejrzysta budowa interfejsu użytkownika poprawia komfort użytkowania.

Regulator Nano-S jest termostatem pokojowym współpracującym z regulatorem F1 oraz innym 

urządzeniami podłączanymi do systemu centralnego ogrzewania. Termostat za pośrednictwem linii 

cyfrowej komunikuje się poprzez protokół C14 z innymi urządzeniami. Dodatkowo łącząc się z 

regulatorem pompy ciepła FERIS umożliwia odczyt z pompy takich informacji jak: temperatury pompy: 

zadana i zmierzona, temperatura zmierzona C.W.U. oraz odczyt temperatury zewnętrznej. Regulator 

sygnalizuje również alarmy regulatora pompy ciepła oraz przyjmuje rozkaz przejścia ustawień w tyrp 

urlopowy.  



Wszystkie  dostępne systemy na rynku z branży grzewczej i wentylacyjnej działają osobno. Regulację każdego z nich dokonuje się za pośrednictwem 

odrębnych regulatorów/aplikacji, wg.osobnych ustawień danego producenta nie mając łączności z pozostałymi. Ponadto każde urządzenie wymaga 

swoich własnych nastawień, ma zamkniętą automatykę i nie uwzględnia zmieniajacych się warunków w danym czasie w sytuacji pracy innych urządzeń 

w systemie pracującym w objekcie sterowanym automatycznie. 

Jest to sytuacja typowa dla powszechnych i standardowych systemów automatyki sterującej centralnym ogrzewaniem, która ogranicza się tylko do 

jednego urządzenia lub dedykowanej grupy urządzeń spełniających tylko jedną funkcję. Łączenie wielu niezależnych systemów w jeden, często bywa 

niemożliwe, lub nieuzasadnione ze względu kosztów inwestycyjnych. 

Czym system sterowania różni się od innych?

Jeden regulator do wszystkiego!

COMPIT oraz iFERIS to konsolidacja sterowania w taki sposób aby ułatwić użytkownikowi obsługę wielu urządzeń systemu za pomocą jednego panelu 

użytkownika - regulatora pokojowego lub mobilnego sterowania. System oparty o protokół cyfrowt umożliwia współpracę w jednym czasie wszystkich 

wymienionych grup urządzeń. Komunikacja i współpraca pozwala na zoptymalizowanie działania całości systemu oraz stworzenie takiego planu 

działania, który będzie optymalny pod względem komfortu urzytkowników oraz kosztów ekploatacyjnych. 

Poprzez jedno urządzenie użytkownik ma dostęp do podstawowych parametrów pracy wielu urządzeń zainstalowanych w domu: instalacji 

fotowoltaicznej, sterowanie ciepłem oraz chłodem,  sterowanie pracą pompy ciepła, systemu solarnego, systemu wentylacji mechanicznej z 

rekuperacją, z nagrzewnicami i chłodzeniem czy kominkiem z płaszczem wodnym.  

Do tego iFERIS - zintegrowany systemem zdalnego dostępu i wszystkie opisywane funkcje sterowania grupą wielu urządzeń 

jednocześnie w jednym miejscu odbywają się zdalnie za pośrednictwem komputera, tebletu czy telefonu z dowolnego miejsca.

Całkowicie automatyczny system zdalnego sterowania/serwisowania:  ogrzewzniam I chłodzeniem (maty kapilarne), pompą ciepła FERIS, wentylacją 

mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz kolektorami słonecznymi.  Plug and play - łatwa instalacja: wystarczy podłączyć modem do sterownika urządzenia, 

bez konfigurowania ustawień. Moduł LAN KONWERTER umożliwia podłączenie regulatora lub sieci regulatorów COMPIT pracujących w protokole C14 

do pla�ormy iFERIS. Magistrala C 14 łączy ze sobą wszystkie urządzenia występujące w systemie.

mobilny system zarządzania komfortem

Dostęp do systemu realizowany jest poprzez przegladarkę 

internetową. Nie wymagana jest instalacja dodatkowych 

aplikacji, jak również nie jest potrzebny stału adres IP. Dostęp 

realizaowany jest poprzez dedykowany serwer. Bramka 

zainstalowana w domu sama łączy się z serwerem. Nie potrzeba 

konfiguracji łącza internetowego. System działa jako klient, tak 

samo jak przeglądarka czy inne aplikacje internetowe. 



INTERNET

ROUTER

BRAMKA IFERIS

R470 E8 

R470 E8 

Przykładowy schemat wielofunkcyjnego sterowania z cyfrowym protokołem C 14 COMPIT oraz iFERIS 



NOWA GENERACJA OGRZEWANIA ŚCIENNEGO

Grzejniki ścienne i podtynkowe
PROSTO ZE ŚCIANCIEPŁO

Bezpieczne i energooszczędne ogrzewanie ścienne

Bez wody w warstwie ściany!



warstwa tynku

kolektor wodny

radiator grzewczy

mur konstrukcyjny

warstwa izolacji

Każdy grzejnik składa się z kolektora wodnego, przez który przepływa woda kotłowa oraz 

radiatorów, które przekazują energię cieplną do tynku za pośrednictwem przemiany 

fazowej. Innowacyjna konstrukcja produktu pozwala pracować radiatorom osobno - 

dzięki temu inwestor posiada bezpieczny system ścienny, bez ryzyka zalania pomieszczeń 

i problemów w przypadku mechanicznego uszkodzenia elementu grzewczego. Siatka 

równomiernie rozciąga temperaturę wzdłuż ścian oraz stanowi rusztowanie dla tynku.

wymiana dzięki przemianie fazowejwarstwa ściany/tynku bez wody

Woda krąży tylko w kolektorze

Bezpieczne ogrzewanie ścienne, bez ryzyka zalania, pojemność wodna 0,03 l

Radiatory wykorzystują przemianę fazową zamiast wody pod tynkiem 

Mała bezwładność, małe straty na powrotach - oszczędności eksploatacyjne 

Termodynamiczne grzejniki podtynkowe łączone są ze sobą za pośrednictwem 
typowych złączek zaciskowych PEX, dostępnych w każdej hurtowni 
instalacyjnej lub innych rozpowszechnionych złączek o standardzie 16 mm. 

Grzejniki podtynkowe łączone są ze sobą oraz do rozdzielaczy za 
pośrednictwem typowej rury PEX lub PERT o średnicy 16 mm, dostępnej w 
każdej hurtowni instalacyjnej.

Produkt posiada małe opory przepływów, jest systemem otwartym i można go 
łączyć z typowym systemem ogrzewania podłogowego.



Bezpieczne grzejniki podtynkowe

kolektor wodny

radiatory grzewcze

siatka aluminiowa

Grzejniki podtynkowy w połączeniu z kotłem gazowym 

pokrywa zapotrzebowanie na ciepło 3 m2 pow. użytkowej.

grzejnik

Grzejnik podtynkowy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku. Zrealizowana została trudna dotychczas idea  wyprodukowania 

nowoczesnego, bezpiecznego i bezproblemowego systemu ogrzewania ściennego. 

Dzięki schowaniu grzejnika w warstwie tynku oraz eliminacji krążącej wody w ścianach inwestor posiada system grzewczy, który eliminuje 

dotychczasowe problemy instalacyjne. Dzięki wykorzystaniu termodynamicznej przemiany fazowej działanie grzejnika jest bezpieczne, ponieważ nie 

wprowadzamy wody w warstwę tynku, nie występuje również ryzyko zalania pomieszczeń w przypadku mechanicznego uszkodzenia elementu 

grzewczego. Jest to ogrzewanie najbardziej zbliżone do natury, występującej w przyrodzie. Poprzez promieniowanie cieplne, cała rodzina ma 

zapewnione idealne warunki komfortu termicznego i dobrego samopoczucia.  

Konstrukcja produktu pozwala pracować radiatorom grzewczym osobno. W przypadku uszkodzenia radiatora nie istnieje ryzyko zalania, gdyż emitery 

są tylko wymiennikami ciepła i zamiast wody wykorzystują reakcję przemiany fazowej. Pojemność wodna jednego grzejnika to zaledwie 0,03 l wody, 

która krąży tylko przez dolny kolektor zasilający.



Termodynamiczne grzejniki podtynkowe ogrzewają pomieszczenia poprzez 

promieniowanie cieplne, najzdrowszą formę ogrzewania dla organizmów 

żywych oraz najbardziej naturalne zjawisko występujące powszechnie w 

przyrodzie.

Dzięki innowacyjnej technologii przekazywania energii, system wyróżnia się 

również bardzo małą bezwładnością cieplną. Grzejniki szybko dostosowują się 

do zmiennych warunków atmosferycznych i chwilowego zapotrzebowania na 

ciepło, dzięki czemu można je sterować wygodnie za pośrednictwem iFERIS. 

- idealny komfort cieplny

- ogrzewanie poprzez promieniowanie cieplne

- zmniejszone straty wentylacyjne

- rozwiązanie dla wysokich pomieszczeń

- korzystna, ujemna jonizacja powietrza 

- jednakowa temperatura w pomieszczeniach

Zalety 

- brak kurzu i alergenów

- suche ściany bez wilgoci 

- naturalna wilgotność 

- oszczędności eksploatacyjne 

- nieograniczone aranżacje wnętrz

- ekonomiczne gospodarowanie ciepłem 

- do każdego rodzaju budownictwa

- współpracuje z każdym źródłem ciepła

- prostota montaży 

- przeznaczony do mokrej i suchej zabudowy

- stosowany w każdym typie pomieszczeń  

Zastosowanie

Korzyści

Mniejsze straty wentylacyjne i zdrowe naturalne ciepło 

Ogrzewanie poprzez promieniowanie cieplne pozwala obniżyć temperaturę powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach o 3-4 C, przy 

jednoczesnym zachowaniu odczucia komfortu cieplnego. Obniżenie temperatury o 1 C niesie za sobą redukcję zużycia energii o 5%. Uzyskanie 

komfortu wewnątrz pomieszczeń przy temperaturze powietrza 18 C daje 20% oszczędności energii. 

Kolejną korzyścią są mniejsze straty kominowe oraz wentylacyjne wynikające z minimalizacji ogrzewania pomieszczeń typowym 

konwekcyjnym sposobem. Nośnikiem energii cieplnej są fale podczerwone, które dopiero pośrednio nagrzewają powietrze wewnątrz 

pomieszczeń.  

Promieniowanie cieplne nagrzewa bezpośrednio ciała stałe będące w jego zasięgu ( ludzie, 

meble itd.), natomiast całkowicie przenika przez powietrze, które nagrzewa się pośrednio – 

od nagrzanych uprzednio promieniowaniem powierzchni. Rozchodzące się przyjemne ciepła 

odbierają również inne przegrody budowlane: ściany, podłogi i ograniczają chłodne 

oddziaływanie zewnętrznych murów konstrukcyjnych. 

– Podczas wymiany powietrza mamy mniejsze straty wentylacyjne, gdyż nagrzewane są 

głownie przedmioty i ciała stałe.

– Odczucie komfortu jest większe, niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym. Pozwala to na 

obniżenie temperatury w pomieszczeniach, jednocześnie zachowując ten sam komfort 



Montaż termodynamicznych grzejników podtynkowych

Grzejnik podtynkowy FERIS zapewnia bezpieczną eksploatację, dziękei przemianie fazowej wewnątrz emiterów grzewczych. Można śmiało 

ingerować w mur, bez ryzyka zalania pomieszczeń i umieszczać na ścianach niezbędne elementy. Uszkodzenie jednego radiatora nie wpływa na 

poprawne działanie całego systemu c.o.  Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu i minimalizacji zładu wody, ograniczamy straty w przesyle energii 

cieplnje. Dzięki minimalnej pojemności wodnej oraz małym oporom przepływów minimalizujemy problem z odpowietrzaniem układu, a cały 

system posiada małą bezwładność dzięki temu jest elastyczny do sterowania w stosunku do chwilowego zapotrzebowania na energię. 

Sterowanie systemem c.o.

Do grzejników podtynkowych można zastosować sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe Compit/iFERIS (regulatory 
pokojowe/strefowe, listwa sterująca do rozdzielaczy,  siłowniki do rozdzielaczy, rozdzielacze). Mobilny system zdalnej kontroli iFERIS steruje 
ciepłem oraz chłodem, pracą pomp ciepła FERIS, współpracuje z regulatorami pokojowymi/strefowymi Compit/FERIS, regulatorami 
mieszaczy oraz zapewnia zdalny serwis i diagnostykę  (w przypadku pomp ciepła). 

SYSTEM FERIS  

Efektywny, ekonomiczny, ekologiczny 



Ogrzewanie pomieszczeń tradycyjnymi grzejnikami, rozkład temperatur: ciepło 

na górze, zimno na dole, występuje zjawisko konwekcji, ruchu powietrza, 

przemieszczaniu się kurzu i alergenów,  oraz występuje dyskomfort termiczny. 

Fale cieplne rozchodzą się w każdą stronę, w całej kubaturze występuje 

jednakowa temperatura. Komfort cieplny zachowany, użytkownik przebywający 

w takim pomieszczeniu ogrzewany jest tą samą temperaturą od stup po głowę. W 

większości występuje promieniowanie cieplne, najpierw nagrzewają się ludzie, 

przedmioty, a potem dopiero pośrednio powietrze bez odczucia dyskomfortu. 

Grzejniki Podtynkowe

Ogrzewanie ścienne a konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne

Grzejniki podtynkowe

SYSTEM FERIS  

Efektywny, ekonomiczny, ekologiczny 

Pionowy wykres temperatur - ogrzewanie poprzez promieniowanie



Woda krąży tylko w dolnym kolektorze, pojemność 0,03 l 

Grzejąca płyta g-k znajduje zastosowanie w budownictwie: typowym, 
szkieletowym, prefabrykowanym oraz suchej zabudowie g-k. 

Innowacyjność ściennego grzejnika polega na połączeniu płyty g-k z elementami grzewczymi. W typowej płycie do suchej zabudowy 

zostały umieszczone radiatory grzewcze tak, aby nie zmienić wymiarowo standardowej płyty. Produkt pełni podwójną funkcję: grzejnika 

ściennego oraz okładziny ściennej jednocześnie. 

Radiatory wykorzystują przemianę fazową do przekazania energii 

Bezpieczne ogrzewanie ścienne - nie wprowadzamy wody w ścianę 

Płyty można na jednej pętli łączyć z ogrzewaniem podłogowym 

Mała bezwładność i bezkonkurencyjne oszczędności eksploatacyjne 

Grzejące płyty g-k

kolektor wodny

płyta g-k

radiator grzewczy

mur konstrukcyjny

warstwa izolacji



Wielofunkcyjne zbiorniki buforowe, 
wymienniki oraz zasobniki c.w.u. 

Wykonane ze stali kotłowej,
żywicowane oraz stali nierdzewnej 

Zbiorniki buforowe, wymienniki i zasobniki c.w.u. również na indywidualne zamówienia

wielofunkcyjność
C.O. i C.W.U. w jednym urządzeniu, jednoczesne przygotowywanie ciepłej

wody użytkowej w systemie przepływowym i magazynowanie ciepła

efektywność
C.W.U. - ciepła woda użytkowa na stałym poziomie, non stop, produkowana 

w systemie przepływowym, brak występowania bakterii legionella

idealny dla pomp ciepła
wężownice o dużej powierzchni wymiany ciepła 8m2 

ciepła woda użytkowa uzyskiwana już przy temperaturze 43 C

izolacja
włóknina, styropian - współczynnik przewodzenia ciepła: 0,0386 W/mk

w innej opcji pianka poulirytanowa, izolacja góry oraz spodu zbiornika

wymienniki/wężownice
wężownice: rury karbowane stal nierdzewna 1.4404 lub pełna stal,

w innej opcji wymiennik płaszczowy stalowy

bezobsługowość i gwarancja 
brak wymiennych elementów eksploatacyjnych takich jak: anoda, 

płaszcz zewnętrzny
polistyrol, klasa odporności ogniowej B2, w innej opcji skay

czysta woda kotłowa
zbiorniki od wewnątrz zabezpieczane żywicą, dzięki temu woda kotłowa jest     

zawsze czysta, w innej opcji c.w.u. jest czysta, nie potrzeba emalii 

jeden zbiornik zamiast dwóch
zbiornik do pomp ciepła, dwa osobne zbiorniki w jednej obudowie, górna

część do produkcji c.w.u., z możliwością solar, dolny zbiornik bufor do c.o. 

katoda, gwarancja 5 lat

chłodzenie
możliwość magazynowania chłodnej wody w połączeniu z pompą ciepła

Zbiorniki żywicowane z technologią antykorozyjną

Zbiorniki z wężownicami do 8m2 - izolacja zdejmowana

Zbiorniki ze stali nierdzewnej - obudowa metalowa 



sterowanie on-line pompami ciepła

Elementy wchodzące w skład systemu

Regulator pompy ciepła
z cyfrową transmisją danych

współpracuje z iFERIS

Moduł internetowy
serwer w chmurze
dostęp do iFERIS

Kolorowy regulator kolorowy dla 
pomp ciepła w wersji Premium 

z cyfrową transmisją danych
współpracuje z iFERIS

iFERIS system kontroli i dostępu on-line
zdalny serwis i diagnostyka, przewidywanie

prognozy pogody

www.feris.tech
Nowa generacja ogrzewania i chłodzenia

Obudowa pompy ciepła wykonana
z blachy antykorozyjnej

AKTYWNE CHŁODZENIE
komplety moduł chłodniczy 
w wersjach pomp Premium 

Duży wentylator z silnikiem 
komutowanym elektrycznie EC

Zbiorniki buforowe, wymienniki
zasobniki c.w.u., żywicowane

ze stali nierdzewnej

Maty kapilarne FMK1 wielkopowierzchniowy
system grzewczo-chłodzący do stosowania

w sufitach, podłodze, ścianie

Termodynamiczne grzejniki RPG2
podtynkowe, bez wody w ścianach

system ścienny

AKTYWNE CHŁODZENIE
FPMCH01 komplety moduł 
chłodniczy zawory, pompa 

obiegowa, sterowanie

Regulator pokojowy FPMCH02
 z cyfrową transmisją danych 

(kontrola ogrzewania i chłodzenia)
współpracuje z iFERIS

Moduł regulatora mieszaczy FPMM01 
z funkcją sterowania cyrkulacją c.w.u. 

współpracuje z iFERIS

Listwa sterująca L1 do rozdzielaczy
C.O. z cyfrową transmisją

danych, współpracuje z iFERIS

SOFT
START

Miękki rozruch urządzenia
istotne w starszych

instalacjach elektrycznych



21 C
22 C

23 C

19 C

Sterowanie on-line ciepłem oraz chłodem

hea�ng & cooling PLUG PLAY&

S Y S T E M

System opiekuje się całą dobę twoim poczuciem komfortu



FERIS Sp. z o.o.

Krzysztof Górny
+48 607 994 811

krzysztof.gorny@feris.tech

ul. Topolowa 27
62-571 Stare Miasto

powiat Koniński

KRS 0000627768
NIP 6222795799

REGON 364913023

Marcin Dziedzic
+48 502 156 401

marcin.dziedzic@feris.tech
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