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Komfortowe 
chłodzenie  
i ogrzewanie
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Olimpia Splendid to światowej klasy włoski producent z ponad 60-letnim doświadczeniem w dziedzinie 
klimatyzacji, ogrzewania, uzdatniania powietrza i systemów wodnych. 

Klimakonwektory marki Olimpia Splendid to nowość w ofercie Free Polska. 
Integracja klimakonwektorów z pompami ciepła umożliwia wyjątkowo komfortowe chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń, dlatego zastosowanie ich jest idealnym sposobem na utrzymanie optymalnej 
temperatury w domu przez cały rok.

Klimakonwektory marki Olimpia Splendid charakteryzują się nie tylko stylowym wyglądem, ale również 
szerokim zakresem wydajności. Bogaty wybór zarówno różnych typów konsol, jak i urządzeń ściennych, 
daje możliwość dopasowania rozwiązań do specyfiki pomieszczeń, zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Klimakonwektory
Olimpia Splendid

Olimpia Splendid z pompami ciepła
Zalety zastosowania klimakonwektorów

Szybkie ogrzewanie pomieszczeń

Wydajne chłodzenie pomieszczeń

Zgodność z europejskimi i międzynarodowymi normami, 
potwierdzona Certyfikatem Eurovent

Cicha i energooszczędna praca
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Idealna
temperatura
otoczenia
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Poza chłodzeniem, klimakonwektory bardzo dobrze sprawdzają się w procesie grzania. Ich praca  
w okresach zimnych charakteryzuje się szybkim ogrzewaniem pomieszczeń oraz wygodnym sterowaniem 
temperaturą nastawioną. Popularnym rozwiązaniem jest połączenie układu płaszczyznowego parteru  
z klimakonwektorami zamontowanymi w pomieszczeniach na piętrze. Układ ten wymaga zastosowania 
dodatkowego zaworu mieszającego.

jednostka
zewnętrzna

SPLIT

jednostka
wewnętrzna

SPLIT klimakonwektor

rozdzielacz

klimakonwektor

jednostka
zewnętrzna

SPLIT

jednostka
wewnętrzna

SPLIT

instalacja płaszczyznowa

rozdzielacz

Główną zaletą zastosowania klimakonwektorów jest możliwość efektywnego wykorzystania pompy  
ciepła jako źródła chłodu dla pomieszczeń latem. Dzięki zasilaniu urządzeń wodą o temperaturze nawet 
kilku stopni Celsjusza, chłodzenie jest bardzo wydajne. Klimakonwektory są w stanie precyzyjnie utrzymywać 
zadaną temperaturę, gwarantując użytkownikom wysoki komfort. Przewagą klimakonwektorów nad 
instalacją płaszczyznową w procesie chłodzenia jest eliminacja ryzyka kondensacji wilgoci na podłogach 
oraz znacznie krótszy czas uzyskania obniżenia temperatury do pożądanej wartości.

Wydajne chłodzenie Szybkie ogrzewanie
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Klimakonwektory - rodzaje

W ofercie Free Polska znajdują się 3 typy klimakonwektorów:

• Konsole ultraslim SLR
• Konsole ultraslim SL
• Klimakonwektory ścienne

Wybór konsoli to postawienie na styl i design 

Montowane przy podłodze, idealnie sprawdzają się do szybkiego ogrzewania wnętrz. Dodatkowo umożliwiają obsługę 
pomieszczeń na poddaszach pod skośnymi dachami, gdzie zastosowanie jednostki ściennej jest niemożliwe. 
Modele te występują w dwóch wersjach: ultraslim SLR oraz ultraslim SL. Odróżnia je między sobą przede wszystkim 
wykorzystanie dodatkowego radiatora ciepła w modelu SLR oraz szerszy zakres wydajności dla konsoli SL.

Każdy z modeli charakteryzuje się 
indywidualnymi 
cechami i zaletami

Zastosowanie urządzeń ściennych gwarantuje komfortowe chłodzenie 

Montowane wysoko na ścianie, zapewniają nawiew powietrza z góry pomieszczenia. Sprzyja to zdecydowanie 
bardziej efektywnemu chłodzeniu. Modele ścienne ponadto cechują się wyjątkowo niewielką głębokością 15 cm, 
przez co są dyskretnym strażnikiem wysokiego komfortu użytkowników.

8 KLIMAKONWEKTORY WWW.FREEPOLSKA .PL 9KLIMAKONWEKTORY WWW.FREEPOLSKA .PL

Klasyka
elegancji
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Cechy:

• Radiator ciepła w standardzie
• Ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie i filtracja powietrza 
• Kompaktowa konstrukcja
• Bezszczotkowy silnik wentylatora prądu stałego
• Siatkowe filtry na wlocie powietrza 
• Zawór trójdrożny w standardzie
• Kolor biały (RAL 9003)
• Montaż: przypodłogowy lub ścienny
• Front wykonany z metalu, boki z ABS
• Panel sterujący na urządzeniu oraz pilot w komplecie

Wymiary urządzenia:

Bi2 AIR - Konsola ultraslim SLR

Model Konsoli 

Front oraz boczne obudowy wykonane zostały jako jeden element, 
dzięki czemu montaż i serwisowanie urządzenia są szybkie i łatwe.

Integralna konstrukcja

Urządzenie wyposażone w sterowalną żaluzję poziomą, pozwalającą 
na kontrolę kierunku nawiewu powietrza.

Automatyczna żaluzja pozioma

Możliwość regulacji intensywności nawiewu powietrza na czterech 
poziomach prędkości wentylatora.

4 biegi wentylatora

Urządzenie wyposażone w standardzie w promiennik ciepła, 
wspomagający przekazywanie ciepła.

Radiator ciepła

Wymiar / Typ 200 400 600
A mm 695 895 1095
B mm 599 599 599
C mm 679 679 679
D mm 129 129 129
E mm 150 150 150

WAGA 
NETTO kg 13,5 15,5 19,5

AD

E

C B

to stylowe urządzenie, charakteryzujące się małą 

głębokością 129 mm, przez co idealnie komponuje 

się w różnego rodzaju pomieszczeniach. Dodatkowo 

wyposażone zostało w radiator, wspomagający 

efektywne ogrzewanie. Typoszereg ten cechuje 

szeroki zakres realnej wydajności chłodniczej od 

0,38 do 2,54 kW z możliwością montażu wysoko na 

ścianie lub przy podłodze.

Idealna
do każego 
pomieszczenia

Bi2 AIR SLR

LATA
GWARANCJI



Bi2 AIR - Konsola ultraslim SLR
Model SLR AIR 200 DC TR SLR AIR 400 DC TR SLR AIR 600 DC TR

Prędkość wentylatora - niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka

Całkowita wydajność chłodnicza* (E) kW 0,38/0,71/0,82 0,91/1,34/1,74 1,50/2,10/2,54

Jawna wydajność chłodnicza* (E) kW 0,26/0,50/0,64 0,65/1,02/1,25 1,10/1,56/1,94

Przepływ wody* l/h 66,2/123,3/142,9 157,6/232,0/302,5 259,2/363,1/440,3

Spadek ciśnienia wody* (E) kPa 3,8/10,6/13,1 2,4/5,5/8,2 7,5/14,2/19,0

Całkowita wydajność grzewcza** (E) kW 0,64/0,84/1,05 1,25/1,65/2,31 1,75/2,56/3,12

Przepływ wody** l/h 66,2/123,3/142,9 157,6/232,0/302,5 259,2/363,1/440,3

Spadek ciśnienia wody** (E) kPa 3,2/8,8/10,9 2,0/4,6/6,8 6,2/11,8/15,8

Całkowita wydajność grzewcza*** (E) kW 0,54/0,70/0,88 1,06/1,39/1,94 1,46/2,14/2,60

Przepływ wody*** l/h 91,9/119,9/150,0 181,9/238,1/330,3 250,6/365,7/444,6

Spadek ciśnienia wody***  (E) kPa 5,7/8,8/12,2 2,9/4,8/7,9 5,8/11,8/16,0

Pobór mocy (E) W 5/7/11 6/9/19 7/11/20

Poziom mocy akustycznej (E) dB(A) 38/45/52 39/46/53 41/47/53

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 29/36/43 30/37/44 32/38/44

Przepływ powietrza m³/h 100/130/160 190/250/320 280/360/460

Pojemność wodna urządzenia l 0,47 0,80 1,13

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10 10 10

Przyłącze hydrauliczne cal 3/4 3/4 3/4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Pojemność wodna radiatora l 0,19 0,27 0,35

Powyższe parametry podane są dla następujących warunków:     
* Tryb chłodzenia: temperatura powietrza 27°C DB, 19°C WB, temperatura wody na wlocie 7°C, temperatura wody na wylocie 12°C.
** Tryb ogrzewania: temperatura powietrza 20°C DB, maks. 15°C WB, temperatura wody na wlocie 50°C, przepływ wody jak w trybie chłodzenia. 
*** Tryb ogrzewania: temperatura powietrza 20°C DB, maks. 15°C WB, temperatura wody na wlocie 45°C, temperatura wody na wylocie 40°C. 
Poziom ciśnienia akustycznego obowiązujący dla zamkniętych pomieszczeń o kubaturze 100 m3 z czasem pogłosu 0,5 s i instalacją na drzwiach/suficie, 
emisja dźwięku na 1/4 kuli w odległości 3 m.     
(E) - Dane potwierdzone przez Eurovent 
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Komfort
i wygoda 
użytkowania

13
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Automatyczna żaluzja pozioma

Bi2 AIR - Konsola ultraslim SL

Cechy:

• Ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie i filtracja powietrza. 
• Front wykonany z metalu, boki z ABS. 
• Kompaktowa konstrukcja
• Bezszczotkowy silnik wentylatora prądu stałego
• Siatkowe filtry na wlocie powietrza
• Panel sterujący na urządzeniu oraz pilot w komplecie 
• Kolor biały (RAL 9003)
• Zawór trójdrożny w standardzie
• Montaż: przypodłogowy, ścienny

24h

Wymiar / Typ 200 400 600 800 1000
A mm 695 895 1095 1295 1495
B mm 599 599 599 599 599
C mm 679 679 679 679 679
D mm 129 129 129 129 129
E mm 150 150 150 150 150

WAGA 
NETTO kg 11,5 13,0 15,5 18,5 21,5

AD

E

C B

Front oraz boczne obudowy wykonane zostały jako jeden element, 
dzięki czemu montaż i serwisowanie urządzenia są szybkie i łatwe.

Urządzenie wyposażone w sterowalną żaluzję poziomą pozwalającą 
na kontrolę kierunku nawiewu powietrza.

Integralna konstrukcja

Możliwość regulacji intensywności nawiewu powietrza na czterech 
poziomach prędkości wentylatora.

4 biegi wentylatora

Możliwość ustawienia z pilota jednokrotnego czasu włączenia  
i wy-łączenia urządzenia w czasie doby.

Regulator czasowy

Wymiary urządzenia:

Model Konsoli 

to połączenie eleganckiego panelu z niewielką 

głębokością 129 mm. Ponadto urządzenia występują 

aż w 5 nominalnych wydajnościach, przez co mogą 

realnie osiągać moce chłodnicze od  0,38 do 3,78 kW. 

Wygodny montaż daje możliwość wyboru lokalizacji 

jednostki wysoko na ścianie lub przy podłodze. 

Urządzenie w standardzie wyposażone w panel 

sterujący oraz pilota.

Wygoda
w montażu

Bi2 AIR SL

LATA
GWARANCJI



model SL AIR 200 DC TR SL AIR 400 DC TR SL AIR 600 DC TR SL AIR 800 DC TR SL AIR 1000 DC TR

Prędkość wentylatora - niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka

Całkowita wydajność chłodnicza* (E) kW 0,38/0,71/0,82 0,91/1,34/1,74 1,50/2,10/2,54 1,98/2,69/3,29 2,17/3,25/3,78

Jawna wydajność chłodnicza* (E) kW 0,26/0,50/0,64 0,65/1,02/1,25 1,10/1,56/1,94 1,54/2,09/2,54 1,71/2,42/2,98

Przepływ wody* l/h 66,2/123,3/142,9 157,6/232,0/302,5 259,2/363,1/440,3 341,9/464,7/570,0 374,8/561,4/654,8

Spadek ciśnienia wody* (E) kPa 3,8/10,6/13,1 2,4/5,5/8,2 7,5/14,2/19,0 7,3/13,8/18,7 5,7/13,1/18,2

Całkowita wydajność grzewcza** (E) kW 0,64/0,84/1,05 1,25/1,65/2,31 1,75/2,56/3,12 2,21/3,10/4,10 3,05/3,77/4,67

Przepływ wody** l/h 66,2/123,3/142,9 157,6/232,0/302,5 259,2/363,1/440,3 341,9/464,7/570,0 374,8/561,4/654,8

Spadek ciśnienia wody** (E) kPa 3,2/8,8/10,9 2,0/4,6/6,8 6,2/11,8/15,8 6,1/11,5/15,5 4,7/10,9/15,1

Całkowita wydajność grzewcza*** (E) kW 0,54/0,70/0,88 1,06/1,39/1,94 1,46/2,14/2,60 1,85/2,60/3,44 2,56/3,16/3,91

Przepływ wody*** l/h 91,9/119,9/150,0 181,9/238,1/330,3 250,6/365,7/444,6 316,6/444,8/587,9 438,1/541,0/668,5

Spadek ciśnienia wody***  (E) kPa 5,7/8,8/12,2 2,9/4,8/7,9 5,8/11,8/16,0 4,1/8,9/14,2 6,4/9,8/13,9

Pobór mocy (E) W 5/7/11 6/9/19 7/11/20 8/12/24 9/14/27

Poziom mocy akustycznej (E) dB(A) 38/45/52 39/46/53 41/47/53 42/48/54 42/48/54

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 29/36/43 30/37/44 32/38/44 33/39/45 33/39/45

Przepływ powietrza m³/h 100/130/160 190/250/320 280/360/460 350/450/575 400/510/650

Pojemność wodna urządzenia l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10 10 10 10 10

Przyłącze hydrauliczne cal 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Bi2 AIR - Konsola ultraslim SL

Powyższe parametry podane są dla następujących warunków:     
* Tryb chłodzenia: temperatura powietrza 27°C DB, 19°C WB, temperatura wody na wlocie 7°C, temperatura wody na wylocie 12°C.
** Tryb ogrzewania: temperatura powietrza 20°C DB, maks. 15°C WB, temperatura wody na wlocie 50°C, przepływ wody jak w trybie chłodzenia. 
*** Tryb ogrzewania: temperatura powietrza 20°C DB, maks. 15°C WB, temperatura wody na wlocie 45°C, temperatura wody na wylocie 40°C. 
Poziom ciśnienia akustycznego obowiązujący dla zamkniętych pomieszczeń o kubaturze 100 m3 z czasem pogłosu 0,5 s i instalacją na drzwiach/suficie, 
emisja dźwięku na 1/4 kuli w odległości 3 m.     
(E) - Dane potwierdzone przez Eurovent 
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Automatyczna żaluzja pozioma

Bi2 WALL - Klimakonwektor ścienny SLW

Cechy:

• Ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie i filtracja powietrza. 
• Obudowa wykonana z metalu
• Kompaktowa konstrukcja
• Bezszczotkowy silnik wentylatora prądu stałego
• Siatkowe filtry na wlocie powietrza
• Panel sterujący na urządzeniu oraz pilot w komplecie 
• Kolor biały (RAL 9010)
• Zawór trójdrożny w standardzie
• Możliwość montażu ściennego na różnych wysokościach

24h

Wymiar / Typ 400 600 800
A mm 906 1106 1306
B mm 380 380 380
C mm 129 129 129
D mm 150 150 150

WAGA 
NETTO kg 13,0 14,5 16,0

A

B

D

C

Konstrukcja urządzenia z niewielką głębokością jedynie 15 cm.

Urządzenie wyposażone w sterowalną żaluzję poziomą pozwalającą 
na kontrolę kierunku nawiewu powietrza.

Niewielka głębokość

Możliwość regulacji intensywności nawiewu powietrza na czterech 
poziomach prędkości wentylatora.

4 biegi wentylatora

Regulator czasowy

Możliwość ustawienia z pilota jednokrotnego czasu włączenia  
i wyłączenia urządzenia w czasie doby.

Wymiary urządzenia:

to stylowe i wygodne w obsłudze urządzenie. 

Możliwość montażu zarówno wysoko, jak i nisko na 

ścianie, pozwala na wykorzystanie efektywnego 

ogrzewania (od dołu) lub chłodzenia (z góry).  

Ponadto klimakonwektor wyposażony jest w panel 

sterujący oraz pilot bezprzewodowy. Konstrukcja  

o niewielkiej głębokości 15 cm pozwala na wkompo-

nowanie urządzenia do wielu typów pomieszczeń.

Efektywne
ogrzewanie 
i chłodzenie

Bi2 WALL SLWModel Ścienny

LATA
GWARANCJI
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Bi2 WALL - Klimakonwektor ścienny SLW

Odwracalny wyświetlacz

1

2

2

1

Przyłącza

Klimakonwektor Bi2 Wall SLW może być zainstalowany na ścianie zarówno wysoko, jak i blisko 
podłogi. W zależności od konfiguracji instalacji, za pomocą kombinacji przycisków na sterowniku urządzenia, 

cyfry wyświetlacza są obracane. W konfiguracji wysokiej ściany przyłącza wody znajdują się po prawej stronie,  

a wyświetlacz po lewej. W konfiguracji dolnej - odwrotnie.

Model SLW  DC  400 V3V TR SLW  DC  600 V3V TR SLW  DC  800 V3V TR

Prędkość wentylatora - niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka niska/średnia/wysoka

Całkowita wydajność chłodnicza* (E) kW 0,52/0,71/1,01 0,69/0,89/1,23 0,77/1,09/1,82

Jawna wydajność chłodnicza* (E) kW 0,42/0,59/0,91 0,58/0,80/1,15 0,65/0,95/1,47

Przepływ wody* l/h 90,6/124,0/177,0 120,1/155,1/215,5 134,0/189,7/317,7

Spadek ciśnienia wody* (E) kPa 2,8/5,2/8,9 4,9/6,0/7,9 2,1/4,8/11,0

Całkowita wydajność grzewcza** (E) kW 0,67/0,99/1,55 0,98/1,37/2,16 1,14/1,68/2,85

Przepływ wody** l/h 90,6/124,0/177,0 120,1/155,1/215,5 134,0/189,7/317,7

Spadek ciśnienia wody** (E) kPa 2,4/4,5/7,1 1,9/2,9/2,5 2,0/4,6/8,8

Całkowita wydajność grzewcza*** (E) kW 0,58/0,86/1,40 0,86/1,20/1,90 0,99/1,45/2,50

Przepływ wody*** l/h 99,1/146,3/237,5 146,5/204,6/322,8 168,1/247,8/425,4

Spadek ciśnienia wody***  (E) kPa 3,4/6,7/11,6 6,7/11,9/5,4 8,5/16,4/15,3

Pobór mocy (E) W 7/11/19 8/12/23 9/13/27

Poziom mocy akustycznej (E) dB(A) 43/49/57 43/50/58 43/50/58

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 34/40/48 34/41/49 34/41/49

Przepływ powietrza m³/h 140/190/290 190/260/400 200/280/430

Pojemność wodna urządzenia l 0,3 0,4 0,5

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8 8

Przyłącze hydrauliczne cal 3/4 3/4 3/4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Powyższe parametry podane są dla następujących warunków:     
* Tryb chłodzenia: temperatura powietrza 27°C DB, 19°C WB, temperatura wody na wlocie 7°C, temperatura wody na wylocie 12°C.
** Tryb ogrzewania: temperatura powietrza 20°C DB, maks. 15°C WB, temperatura wody na wlocie 50°C, przepływ wody jak w trybie chłodzenia. 
*** Tryb ogrzewania: temperatura powietrza 20°C DB, maks. 15°C WB, temperatura wody na wlocie 45°C, temperatura wody na wylocie 40°C. 
Poziom ciśnienia akustycznego obowiązujący dla zamkniętych pomieszczeń o kubaturze 100 m3 z czasem pogłosu 0,5 s i instalacją na drzwiach/suficie, 
emisja dźwięku na 1/4 kuli w odległości 3 m.     
(E) - Dane potwierdzone przez Eurovent 
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Sterowanie

Możliwości pilota Możliwości panelu na urządzeniu

• Nastawa temperatury w zakresie 15-30°C
• Nastawa trybu pracy (chłodzenie/ogrzewanie)
• Wybór 4 biegów wentylatora

• Nastawa temperatury w zakresie 15-30°C
• Nastawa trybu pracy (chłodzenie/ogrzewanie)
• Wybór 4 biegów wentylatora
• Automatyczna regulacja żaluzji
• Regulator czasowy dobowy

Intuicyjna
kontrola pracy

Wszystkie klimakonwektory wyposażone są  

w standardzie w panel sterowania na urządzeniu 

oraz pilot bezprzewodowy. Umożliwiają one 

intuicyjną kontrolę pracy urządzeń oraz pod-

stawowych parametrów i nastaw. Dzięki temu 

utrzymywanie komfortu w pomieszczeniu jest 

wygodne i proste.

2323

Zawansowane
sterowanie
w standardzie
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FREE Polska

telefon: 12 307 06 40
free@freepolska.pl
www.freepolska.pl

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

Alfaco Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
www.alfaco.pl

Kliweko Biuro Techniczno 
Handlowe Sp. z o.o.
ul. Zawiła 22
30-442 Kraków
www.kliweko.com.pl

Systherm Chłodnictwo 
i Klimatyzacja Sp. z o.o.
ul. Św. Wincentego 7
61-003 Poznań
www.systherm.pl

FHU „Bezet” Sp.j.
ul. Szosa Gdańska 20
86-031 Osielsko
www.bezet.com.pl

Klima Sp. z o.o.
ul. Warszawska 17
05-092 Łomianki
www.klima.com.pl

Greto Polska Sp. z o.o.
ul. Kielecka 5/20
81-303 Gdynia
www.greto.com.pl
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Jesteśmy  
dla Ciebie  
w całej Polsce

GRETO

BEZET

SYSTHERM

ALFACO

KLIMA

KLIWEKO

Klimatyzacja i ogrzewanie



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. 

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim i należą do Free 
Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. 
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. 
W przypadku wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym Free Polska Sp. z o.o.

+48 12 307 06 40
free@freepolska.pl
www.freepolska.pl

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3

31-416 Kraków
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