
Zaawansowane rozwiązania w 
dziedzinie chłodzenia i ogrzewania



- Systemy wentylacyjne
- Systemy chłodzenia 
- Telewizory
- Audio
- Smartfony
- Słuchawki
- Smartwatche
- Lodówki
- Pralki
- Oczyszczacze powietrza
- Roboty sprzątające

- Systemy ogrzewania
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- 23 lata doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji urządzeń 
grzewczych oraz chłodniczych

- Obecność na liście FORTUNE 500
- 5 lat gwarancji na systemy grzewcze

Jedna z największych korporacji elektronicznych w Azji

HVAC



Historia TCL
Od 1981 roku, firma TCL uzyskał szereg niezwykłych osiągnięć.

Założenie 
firmy

Dołączenie do 
przemysłu 
klimatyzacyjnego

Sprzedaż urządzeń 
klimatyzacyjnych 
osiąga 10 milionów 
sztuk

Utworzenie TCL 
Europe R&D Center 
w Polsce

Przejęcie“Thomson TV”i 
“Alcatel”

Wprowadzenie na rynek 
pierwszej inteligentnie 
sterowanej klimatyzacji

   Przejęcie
“BlackBerry”

Pierwsza w Azji 
klimatyzacja na 
czynniku R410

Powstanie
AI X IOT Smart 
Home Application

1981 1999 2004 2008 2016 2017 2018 2020 2021

Osiągniecie 
dochodów na 
poziomie 39.4 
miliardów dolarów

Możliwości produkcyjne:
Klimatyzacje domowe – 1 300 000 / rok
Pompy ciepła – 180 000 / rok
Klimatyzacje komercyjne (LCAC) – 185 000 / rok
Klimatyzacje przemysłowe (VRF) – 125 000 / rok



Globalna mapa biznesowa TCL

32
Zakłady produkcyjne

42
Centra R&D

83831
Patentów

120,000+
Zatrudnionych

160+
Krajów



42 ośrodki badawcze

Europejski dział badań i rozwoju zlokalizowany w Warszawie

83831 patentów technicznych

TCL Research Europe to centrum badawcze zajmujące się rozwojem dziedziny 
sztucznej inteligencji (AI). Badamy nowe technologie AI i stosujemy wyniki 
naszych badań w globalnych produktach Grupy TCL, takich jak telewizory, 
smartfony, klimatyzacje i pompy ciepła.

Sztuczna 
inteligencja w 
rozwiązaniach 
wizualnych 

Obsługa 
urządzeń za 
pomocą głosu

Optymalizacja 
algorytmów AI oraz 
implementacja ich 
w urządzeniach

Analiza danych 
celem lepszego 
dopasowania 
produktu



WZROST 
SPRZEDAŻY 
KLIMATYZACJI 
I POMP CIEPŁA

60%

US$ 
Miliardów13.5

TCL Industry
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TCL Technology
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Przychód Grupy TCL w 2021

31.6%

Miliardów



PLANOWANY WZROST 
ROZPOZNAWALNOŚCI 
MARKI W 2023

82%

2021 2022

44.8%

Wzrost rozpoznawalności marki w Europie

22.1%
2023

82%



Współpraca z zawodnikami piłki nożnej

Phil Foden – Manchester City

Pedri – FC Barcelona

Rodrygo – Real Madryt

Raphael Varane – Manchester United



Współpraca z federacją FIBA 

Główny sponsor Mistrzostw Świata w Koszykówce



Światowe nagrody oraz wyróżnienia



https://www.youtube.com/watch?v=YFGJAXJi9ek


https://www.youtube.com/watch?v=HKPXIPQ7gjw




Najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo w Azji w branży 
pomp ciepła.

CAC
JAKOŚĆ & WYDAJNOŚĆ



LCAC

Floor Standing

Cassette

Duct

Ceiling & Floor

Linia produktów
Tworzenie kompletnego układu produktów w celu spełnienia różnych wymagań klientów

VRF Chillers/ATW

Modular VRF
(STD/TROPICAL)

Individual VRF

Mini VRF

Ultra-low Modular Chiller

ATW Heat Pump

Modular Chiller



Kaseta

Ciche urządzenie

Czynnik chłodniczy 
przyjazny środowisku

Delikatne przyjemne chłodzenie

Nawiewy przestrzenne 3D

Duży deflektor wiatrowy

Duża moc grzewcza 
oraz chłodnicza



Kanał

Silnik o niskim 
poziomie hałasu

Doskonała aseptyka

Nowoczesny wygląd

Możliwość zabudowy

Łatwa
instalacja 
i konserwacja

Duża moc grzewcza 
oraz chłodnicza

Ciche urządzenie



Nawiewy naścienne oraz stojące

Nowoczesny wygląd

Wbudowany zestaw filtrów

Nawiewy przestrzenne 3D

Łatwa
instalacja 
i konserwacja



Wolnostojący klimatyzator

Nowoczesny wygląd

Wysokie ciśnienie statyczne Duża moc chłodnicza

Łatwa instalacja 
i konserwacjaCiche urządzenie

Delikatne przyjemne chłodzenie



Wysoka wydajność i oszczędność energii

Inteligentna obsługa i kontrola

Doskonałe wyniki

VRF – możliwość podłączenia do 64 stref 
grzewczych oraz chłodniczych

Przyjemne środowisko

Łatwa instalacja 
i konserwacja

Delikatne przyjemne 
chłodzenie



Mini VRF

Wysoka wydajność

Świeże powietrze Ciche urządzenie

Ukryta instalacja Inteligentna kontrola



Wewnętrzne urządzenia VRF

9 Seri 154 Modeli

● Jednokierunkowa kaseta ● Dwukierunkowa kaseta ● 360° cassetta

● Kanał o średnim 
     ciśnieniu statycznym

● Nawiewy naścienne● Nawiewy sufitowe ● Rekuperacja

● Kanał o niskim
     ciśnieniu statycznym

● Kanał o wysokim 
     ciśnieniu statycznym



Inteligentny obrót

Wysoka temperatura 
60 ℃

Niezależny system

Inteligentne odmrażanie

Przyjazne środowisku

Wielopoziomowa ochrona

Wydajnie 
grzanie i chłodzenie

Ultra-low Modular Chiller



Stały dostęp do ciepłej wody użytkowej

Stabilna temperatura i ciśnienie

Pompy ciepła do CWU

Oszczędność 
energii do 70%



Pompy ciepła Powietrze-wody

Wersja SPLIT oraz MONOBLOK

8/10/12/14/16kW

Zaawansowana technicznie



21 powodów dla których warto wybrać 
pompy ciepła TCL?



PEWNA GWARANCJA PRZEZ LATA



Lista Fortune 500 to między innymi takie firmy jak:
- Amazon
- Apple
- Microsoft
- General Motors
- FedeX
- Intel
- Goldman Sachs Group



- System GSM 4G do zdalnej diagnostyki bez podłączenia pompy do sieci 
WiFi

- Możliwość aktualizacji oprogramowania wszystkich kontrolerów 
wchodzących w skład urządzenia

- Linia techniczna dla instalatorów 



- Sieć 16 partnerów serwisowych zlokalizowanych w każdym 
województwie

- Bezpieczeństwo klienta końcowego w przypadku poważnej awarii
- Osoby posiadające doświadczenie w pompach ciepła, instalacjach 

chłodniczych domowych oraz przemysłowych, posiadających 
certyfikaty f-gaz



- Automatyczne linie lutowania
- Profesjonalne maszyny do produkcji płyt PCB
- Automatyczna malarnia proszkowa
- 100% produktów sprawdzanych w procesie kontroli jakości
- Doświadczona kadra zarządzająca produkcją



- GMCC – największy udział w globalnym rynku w segmencie kompresorów 
rotacyjnych dla klimatyzacji i pomp ciepła

- Gwarancja na 200 000 cykli
- Projektowano we współpracy z AREA Cooling Solution – beneficjenta 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecni w branży HVAC od 
1986 roku



- Algorytmy systemów grzewczych oraz chłodniczych TCL opracowane przez 
centrum badawczo rozwojowe TCL Europe (Warszawa)

- Przyszła integracja z systemami sztucznej inteligencji AI



- Tryb suszenia w przypadku rozlanej wody na parkiecie lub panelach
- Ochrona przed deformacją i zniszczeniem podłogi



- Podwójne zabezpieczenie elementów metalowych poprzez użycie stali 
nierdzewnej dodatkowo zabezpieczonej farbą proszkową = najlepsze możliwe 
zabezpieczenie antykorozyjne

- Odporna na działanie warunków w otoczeniu soli morskiej i amoniaku



- Wyświetlacz LCD z czujnikiem temperatury oraz czujnikiem zbliżeniowym 
(aktywacja przy wykryciu ruchu)

- Może służyć jako termostat
- Pokazuje wszystkie parametry pracy pompy ciepła
- Służy do konfiguracji, diagnostyki pompy i instalacji
- Możliwość ustawienia temperaturowych harmonogramów pracy
- Możliwość ustawienia trybu cichego



- Pełna obsługa sprzętowa protokołu MODBUS
- Integracja z systemami BMS (Building Management System)
- Integracja z systemami Smart Home (TUYA lub z dowolnym innym systemem)



- Aplikacja na SmartPhone w ekosystemie TUYA
- Możliwość zmian temperatur/trybów pracy oraz konfiguracji urządzenia
- Dostęp poprzez Wifi



- Wysoka wydajność grzewcza pozwala na uzyskanie do 65 stopni w zbiorniku 
ciepłej wody użytkowej

- Możliwość akumulacji energii w postaci ciepła



- Komputerowa analiza hałasu pozwala na jego redukcję do minimum
- Redukcja drgań własnych obudowy



- Zabezpieczenie przed zamarzaniem skroplin z wymiennika jednostki zewnętrznej
- Zabezpieczenie przed zalaniem kotłowni z zaworu ciśnieniowego w jednostce 

wewnętrznej, przez tacę i centralne odprowadzenie cieczy z tacy



- Dwa obiegi grzewcze wbudowane w jednostkę oraz sześć dodatkowych na 
bazie termostatów pokojowych podłączonych do jednostki centralnej

- Obiegi grzewcze konfigurowalne w aplikacji na telefonie



- Wbudowany interfejs Smart Grid Ready pozwala na akumulację energii w postaci 
ciepłej wody przy nadwyżkach produkcji energii elektrycznej z instalacji 
fotowoltaicznej



- Możliwość podłączenia do 18 jednostek w jednej instalacji 
(podłączenie do zewnętrznego sterownika)



- Wbudowane w jednostkę wewnętrzną grzałki o mocy 6kW pozwalają na dogrzewanie 
systemu poniżej definiowanego punktu biwalentnego

- Zabezpieczenie ogrzewania w przypadku awarii jednostki zewnętrznej



Rozwój rynku pomp ciepła



Prognoza rozwoju ryku pomp ciepła z 2019 r.



Realia rynku pomp ciepła



- Monitorowanie i konfiguracja pompy za pomocą łącza GSM 4G
- Współpraca z dowolnym systemem inteligentnego domu (Smart 

Home)
- Możliwość zastosowania sztucznej inteligencji AI do sterowania 

pompą
- Możliwość sterowania pompą za pomocą internetowej prognozy 

pogody dla danego obszaru

Przewaga pomp ciepła TCL nad pozostałymi



Dziękuję za uwagę
info@tcl-poland.pl 
www.tcl-poland.pl 


