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Szczegółowe warunki przedłużenia gwarancji do okresu 5 lat: str. 4 – 014

Znak „SG-Ready” przyznawany jest przez stowarzyszenie Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Federalne Stowarzyszenie Pomp Ciepła w Niemczech). Oznacza on, że układ regulacji pompy ciepła jest już przygotowany do współpracy
z inteligentnym systemem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid), wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Firma Dimplex wraz z innymi producentami pomp ciepła uczestniczyła w procesie tworzenia pierwszego
wspólnego standardu komunikacji, umożliwiającego wykorzystanie zmiennych taryf energii elektrycznej do zasilania
pomp ciepła. Standard ten umożliwia racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie nawet w zakresie pojedynczego gospodarstwa domowego. Wymagania znaku „SG-Ready” spełnia większość pomp ciepła Dimplex.
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Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

LI 9-12TU
Wysokowydajne pompy ciepła

WYSOKOWYDAJNE POMPY CIEPŁA LI 9-12TU
Charakterystyka
LI 9-12TU to pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego ze zintegrowanym sterownikiem WPM EconPlus przeznaczone do ogrzewania. Charakteryzują się cichą pracą dzięki zastosowaniu wolnoobrotowych wentylatorów promieniowych z silnikami EC oraz izolowanej obudowy ze swobodnie pływającą płytą podstawy sprężarki w celu odsprzężenia dźwięku materiałowego. Wysokowydajny parownik i elektroniczny zawór
rozprężny zapewniają wysokie współczynniki efektywności COP przy jednoczesnym spełnieniu zgodności z EN 14511. Posiadają czujnikowy nadzór
obiegu chłodniczego, funkcję efektywnego odszraniania oraz zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej (ze wskazaniem obliczonej ilości ciepła dla ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na sterowniku). Zintegrowany obieg powietrza z kierunkiem przepływu
90° umożliwia montaż w rogu bez kanałów powietrznych lub montaż przy ścianie z dodatkowymi kanałami powietrznymi po stronie wylotu. Różnorodne możliwości montażu możliwe są dzięki zasysaniu powietrza z tyłu urządzenia. Powietrze wydmuchiwane może być z prawej lub lewej strony
oraz na górze urządzenia, dodatkowo istnieje możliwość przełożenia przyłączy hydraulicznych z prawej strony na lewą. Panel obsługowy sterownika
WPM EconPlus standardowo zamontowany jest z przodu obudowy, lecz istnieje możliwość wykorzystania go w charakterze przewodowego pilota zdalnego sterowania (niezbędny zestaw do montażu naściennego MS PGD – wyposażenie dodatkowe). Przy temperaturze zewnętrznej -10°C można uzyskać maksymalną temperaturę zasilania 56°C. Uniwersalna konstrukcja wyposażona w jedną sprężarkę zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania
oraz elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania:
• sterowania temperaturą pomieszczenia za pomocą inteligentnego sterownika temperaturowego (wyposażenie dodatkowe SMART RTC),
• biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy,
• systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi.
Zakres dostawy: układ do łagodnego rozruchu, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (standard NTC-2).

COP 4,0
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

LI 9-12TU

Zalety
Oferta produktowa w zakresie mocy 9-12 kW – przeznaczona do mniejszych systemów grzewczych.
Wysokowydajny parownik i elektroniczny zawór rozprężny zapewniające wysokie współczynniki efektywności COP 4,0 (A2W35, EN 14511).
Bardzo niska emisja dźwięku dzięki swobodnie zawieszonej płycie podstawy sprężarki oraz zastosowaniu wolnoobrotowych wentylatorów
promieniowych EC.
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C.
Duża elastyczność i różnorodne sposoby montażu: montaż w rogu bez kanałów powietrznych (zintegrowany obieg powietrza z kierunkiem
przepływu 90°), montaż przy ścianie z dodatkowymi kanałami powietrznymi, możliwość wydmuchiwania powietrza po stronie prawej, lewej
oraz z góry urządzenia, możliwość przełożenia przyłączy hydraulicznych z prawej na lewą stronę.
Możliwa integracja ze zbiornikiem buforowym PSP 120E do zabudowy pod pompę w jednorodnej stylistyce z pompą ciepła.
Automatyka WPM EconPlus ze zintegrowanym obliczaniem ilości ciepła umożliwiająca zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
Niewielkie wymiary oznaczające oszczędność miejsca montażu.
Niewielkie koszty eksploatacji.
5 lat gwarancji.
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LI 9-12TU • PSP 120E

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Wysokowydajne pompy ciepła • Dedykowane wyposażenie dodatkowe do LI 9-12TU

Pompy ciepła powietrze/woda LI 9-12TU
Model

Nr art.

Moc grzewcza
[kW]/COP *

Wylot powietrza

Wymiary: szer. x wys. x gł. Masa Cena detaliczna
[mm]
[kg]
[netto PLN]

LI 9TU

364060

6,9 / 3,86

prawo / lewo / góra

960 x 1560 x 780

256

49 337,00

LI 12TU

364070

9,4 / 4,0

prawo / lewo / góra

960 x 1560 x 780

270

52 723,00

* A2W35/EN14511
Moc grzewcza i współczynnik wydajności zgodnie z normą EN 14511 przy A2/W35
(A2 = temperatura powietrza na wejściu +2°C, W35 = temperatura wody grzewczej na wyjściu +35°C)
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -20°C do +35°C; czynnik chłodniczy R410A;

LI 9-12TU

przyłącze grzania 1¼”. Napięcie sterujące ~230 V; napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz;
kolor obudowy: biały (podobny do RAL 9003)

DEDYKOWANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO POMP CIEPŁA LI 9-12TU
PSP 120E – zbiornik buforowy do zabudowy dolnej
Zbiornik buforowy do zabudowy dolnej o pojemności znamionowej 120 l, dopasowany wizualnie
oraz konstrukcyjnie do wybranych modeli pomp ciepła powietrze/woda. Zapewnia oszczędność
miejsca dzięki możliwości montażu pompy na zabudowanym od dołu zbiorniku. Skuteczna izolacja
poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (zastosowanie obejmuje ogrzewanie i chłodzenie).
Wyposażony w tuleje 1 x 1½” do grzałek zanurzeniowych (aż do modelu CTHK 636), złącza wody
grzewczej 1¼”, 4 nóżki. Obudowa w kolorze białym z brązowo-czerwonym panelem dopasowanym do pompy ciepła.
PSP 120E

Model

Nr art.

Zastosowanie

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

PSP 120E

363750

LI 9/12TU, LI 15TE

960 x 600 x 780

83

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny): str. 4 – 010
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Cena detaliczna
[netto PLN]
3 121,00

LIK 8TES

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalna kompaktowa pompa ciepła

UNIWERSALNA KOMPAKTOWA POMPA CIEPŁA LIK 8TES
Charakterystyka
LIK 8TES to pompa ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego ze zintegrowanym sterownikiem WPM 2007Plus przeznaczona do ogrzewania.
Charakteryzuje się cichą pracą dzięki zastosowaniu cichego wentylatora osiowego i odsprzężenia wibracji sprężarki. Montaż przy ścianie z dodatkowymi kanałami powietrznymi po stronie wylotu lub w rogu bez kanałów powietrznych (zintegrowany obieg powietrza z kierunkiem przepływu 90°). Panel obsługowy sterownika WPM 2007Plus standardowo zamontowany jest z przodu obudowy, lecz istnieje możliwość wykorzystania go w charakterze przewodowego
pilota zdalnego sterowania (niezbędny zestaw do montażu naściennego MS PGD – wyposażenie dodatkowe). Wydajny parownik zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP przy jednoczesnym spełnieniu zgodności z EN 14511. Energooszczędne odszranianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu.
Przy temp. zewnętrznej -10°C można uzyskać temperaturę zasilania 53°C. LIK 8TES to kompaktowa konstrukcja z opcjonalnym przygotowaniem c.w.u.,
elastycznymi możliwościami rozbudowy i następującymi zintegrowanymi komponentami do bezpośredniego podłączenia obiegu grzewczego:
• naczynie wzbiorcze (24 l),
• pompa cyrkulacyjna (klasa efektywności energetycznej A, należy uwzględnić ciśnienie dyspozycyjne),
• zawór przelewowy i grupa bezpieczeństwa,
• zbiornik buforowy (50 l) ze zintegrowaną grzałką 2 kW.
Urządzenie wyposażone w jedną sprężarkę zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania oraz elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania:
• biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy,
• systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi.
Zakres dostawy: układ do łagodnego rozruchu, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (standard NTC-2), 3 elastyczne przewody
przyłączeniowe (1”, 500 mm)

COP 3,5
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

LIK 8TES

Zalety
Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanymi komponentami do bezpośredniego podłączenia obiegu grzewczego.
Moc grzewcza 8 kW – urządzenie przeznaczone do mniejszych systemów grzewczych.
Wysokowydajny parownik zapewniający wysoki współczynnik efektywności COP 3,5 (A2W35, EN 14511).
Niska emisja dźwięku dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów osiowych i odsprzężeniu wibracji sprężarki.
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C.
Montaż w rogu bez kanałów powietrznych (zintegrowany obieg z przepływem powietrza 90°) lub montaż przy ścianie z kanałami
powietrznymi po stronie wylotu.
Automatyka WPM 2007Plus umożliwiająca zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
Niewielkie wymiary oznaczające oszczędność miejsca montażu.
5 lat gwarancji.
Model

Nr art.

Moc grzewcza
[kW]/COP *

Wylot powietrza

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

LIK 8TES

366030

6,6 / 3,6

strona prawa

750 x 1900 x 680

236

Cena detaliczna
[netto PLN]
47 277,00

* A2W35/EN14511
Moc grzewcza i współczynnik wydajności zgodnie z EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wejściu +2°C, W35 = temperatura wody grzewczej na wyjściu +35°C)
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -20°C do +35°C; czynnik chłodniczy R410A; przyłącze grzania 1”.
Napięcie sterujące ~230 V; napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz; kolor obudowy: biały (podobny do RAL 9003)

Dodatkowe ogrzewanie elektr. do LIK 8TES oraz uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny): str. 4 – 010
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LIKI 14TE

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalna kompaktowa pompa ciepła

UNIWERSALNA KOMPAKTOWA POMPA CIEPŁA LIKI 14TE
Charakterystyka
LIKI 14TE to pompa ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego ze zintegrowanym sterownikiem WPM 2007Plus przeznaczona do ogrzewania.
Charakteryzuje się cichą pracą dzięki zastosowaniu cichego wentylatora EC i metalowej obudowy z izolacją akustyczną oraz zintegrowanemu układowi
tłumienia dźwięków materiałowych do bezpośredniego podłączenia do systemu grzewczego ze swobodnie drgającą płytą nośną sprężarki. Zintegrowany
obieg powietrza z kierownicą powietrza ustawioną pod kątem 90° umożliwia bezpośrednie ustawienie w narożniku bez kanałów powietrznych względnie przy ścianie z kanałami powietrznymi po stronie wydmuchu. Panel obsługowy sterownika WPM 2007Plus standardowo zamontowany jest z przodu
obudowy, lecz istnieje możliwość wykorzystania go w charakterze przewodowego pilota zdalnego sterowania (niezbędny zestaw do montażu naściennego MS PGD – wyposażenie dodatkowe). Wydajny parownik zoptymalizowany pod kątem ogrzewania oraz podwójny różnicowy rozdzielacz bezciśnieniowy umożliwiający redukcję czasu pracy pompy zapewniają wysoki współczynnik efektywności COP przy jednoczesnym spełnieniu zgodności z EN 14511.
LIKI 14TE to kompaktowa konstrukcja z opcjonalnym modułem przygotowywania ciepłej wody użytkowej i następującymi zintegrowanymi komponentami umożliwiającymi bezpośrednie podłączenie niemieszanego obiegu grzewczego (brak możliwości zastosowania w przypadku instalacji biwalentnych):
• zbiornik buforowy o pojemności 120 l (z możliwością demontażu poprzez rozdzielenie urządzeń) z dodatkową grzałką 3/6 kW,
• pompa obiegowa (należy uwzględnić spręż dyspozycyjny),
• naczynie wzbiorcze (24 l),
• moduł zabezpieczający.
Zakres dostawy: zintegrowany czujnik zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (norma NTC-2).
Na potrzeby systemu rozdzielczego wymagana jest pompa obiegowa ogrzewania nie wchodząca w skład zestawu.

COP 3,5
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

LIKI 14TE

Zalety
Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanymi komponentami do bezpośredniego podłączenia obiegu grzewczego.
Moc grzewcza 9,9 kW – urządzenie przeznaczone do mniejszych systemów grzewczych.
Wysokowydajny parownik zapewniający wysoki współczynnik efektywności COP 3,6 (A2W35, EN 14511).
Niska emisja dźwięku dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów EC i odsprzężeniu wibracji ze swobodnie drgającą płytą nośną sprężarki.
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C.
Montaż w rogu bez kanałów powietrznych (obieg powietrza z kierownicą powietrza ustawioną pod kątem 90°) lub montaż przy ścianie
z kanałami powietrznymi po stronie wylotu.
Automatyka WPM 2007Plus umożliwiająca zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
Niewielkie wymiary oznaczające oszczędność miejsca montażu.
5 lat gwarancji.
Model

Nr art.

Moc grzewcza
[kW]/COP *

Wylot powietrza

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

LIKI 14TE

356010

9,9 / 3,6

strona prawa

960 x 2100 x 780

365

Cena detaliczna
[netto PLN]
60 000,00

* A2W35/EN14511
Moc grzewcza i współczynnik wydajności zgodnie z EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wejściu +2°C, W35 = temperatura wody grzewczej na wyjściu +35°C)
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -20°C do +35°C; czynnik chłodniczy R417A; napięcie sterujące ~230 V; napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz; kolor
obudowy: biały (podobny do RAL 9003)
W obiegu powietrza należy zastosować kanały o różnych wymiarach (zasysanie 800, wydmuch 600)! Wysokość do celów transportu po rozdzieleniu urządzeń: pompa ciepła
z hydrauliką ok. 1,65 m, zbiornik buforowy ok. 55 cm.

Wyposażenie dodatkowe do LIKI 14TE oraz uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny): str. 4 – 010
4 – 006
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LI 9-16TES

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalne pompy ciepła

UNIWERSALNE POMPY CIEPŁA LI 9-16TES
Charakterystyka
LI 9-16TES to pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego ze zintegrowanym sterownikiem WPM 2007Plus przeznaczone do ogrzewania. Charakteryzują się cichą pracą dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów osiowych i odsprzężeniu wibracji sprężarki. Możliwy montaż przy ścianie
z dodatkowymi kanałami powietrznymi po stronie wylotu. Model LI 9TES można zamontować również w rogu bez kanałów powietrznych (zintegrowany obieg powietrza z kierunkiem przepływu 90°). Panel obsługowy sterownika WPM 2007Plus standardowo zamontowany jest z przodu obudowy, lecz
istnieje możliwość wykorzystania go w charakterze przewodowego pilota zdalnego sterowania (niezbędny zestaw do montażu naściennego MS PGD
– wyposażenie dodatkowe). Wysokowydajny parownik zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP przy jednoczesnym spełnieniu zgodności
z EN 14511. Energooszczędne odszranianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu. Przy temperaturze zewnętrznej -10°C można uzyskać temperaturę zasilania 53°C. Model LI 9TES posiada wbudowaną grzałkę rurową (2/4/6 kW). Uniwersalne konstrukcje z opcjonalnym przygotowaniem c.w.u., wyposażone w jedną sprężarkę zapewniają wysokie bezpieczeństwo działania oraz elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania:
• biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy,
• systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi.
Zakres dostawy: układ do łagodnego rozruchu, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)

COP 3,8
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

COP 3,7
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

COP 3,7
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

LI 11TES

LI 9TES

LI 16TES

Zalety
Oferta produktowa w zakresie mocy 9-16 kW skierowana do mniejszych systemów grzewczych.
Wysokowydajny parownik zapewniający wysoki współczynnik efektywności do COP 3,58 (A2W35, EN 14511).
Niska emisja dźwięku dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów osiowych i odsprzężeniu wibracji sprężarki.
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C.
Montaż przy ścianie z kanałami powietrznymi po stronie wylotu
(LI 9 TES możliwy montaż w rogu bez kanałów powietrznych dzięki zintegrowanemu obiegowi z przepływem powietrza 90°).
Automatyka WPM 2007Plus umożliwiająca zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
Niewielkie wymiary oznaczające oszczędność miejsca montażu oraz niewielkie koszty eksploatacji.
5 lat gwarancji.

Model

Nr art.

Moc grzewcza
[kW]/COP *

Wylot powietrza

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

Cena detaliczna
[netto PLN]

LI 9TES

366040

6,6 / 3,47

strona prawa

750 x 1250 x 680

181

39 655,00

LI 11TES

366050

8,3 / 3,58

strona prawa

750 x 1360 x 880

216

41 097,00

LI 16TES

366060

13,4 / 3,33

strona prawa

750 x 1570 x 880

245

45 217,00

* A2W35/EN14511
Moc grzewcza i współczynnik wydajności zgodnie z EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wejściu +2°C, W35 = temperatura wody grzewczej na wyjściu +35°C)
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -20°C do +35°C; czynnik chłodniczy R410A; przyłącze grzania 1”.
Napięcie sterujące ~230 V; napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz; kolor obudowy: biały (podobny do RAL 9003)

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny): str. 4 – 010
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4 – 007

LI 20-28TES

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalne pompy ciepła

UNIWERSALNE POMPY CIEPŁA LI 20-28TES
Charakterystyka
LI 20-28TES to pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego ze zintegrowanym sterownikiem WPM 2007Plus przeznaczone do ogrzewania. Charakteryzują się cichą pracą dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów osiowych i odsprzężeniu wibracji sprężarki. Możliwy montaż przy
ścianie z dodatkowymi kanałami powietrznymi po stronie wylotu. Panel obsługowy sterownika WPM 2007Plus standardowo zamontowany jest
z przodu obudowy, lecz istnieje możliwość wykorzystania go w charakterze przewodowego pilota zdalnego sterowania (niezbędny zestaw do montażu
naściennego MS PGD – wyposażenie dodatkowe). Wysokowydajny parownik zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP przy jednoczesnym spełnieniu zgodności z EN 14511. Energooszczędne odszranianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu. Przy temperaturze zewnętrznej -10°C można uzyskać temperaturę zasilania 53°C. Uniwersalne konstrukcje z opcjonalnym przygotowaniem c.w.u., wyposażone w dwie sprężarki umożliwiające redukcję
mocy przy obciążeniu częściowym, zapewniają wysokie bezpieczeństwo działania oraz elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania:
• biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy,
• systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi.
Zakres dostawy: układ do łagodnego rozruchu, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)

COP 3,7

COP 3,7

11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

11)

(A2W35, EN145

e/woda
typu powietrz

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

LI 20TES

LI 20-28TES

Zalety
Oferta produktowa w zakresie mocy 20-28 kW skierowana do mniejszych systemów grzewczych.
Wysokowydajny parownik zapewniający wysoki współczynnik efektywności do COP 3,4 (A2W35, EN 14511).
Niska emisja dźwięku dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów osiowych i odsprzężeniu wibracji sprężarki.
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C.
Montaż przy ścianie z kanałami powietrznymi po stronie wylotu.
2-sprężarkowa konstrukcja – lepsze dopasowanie mocy grzewczej do zmiennego zapotrzebowania na ciepło budynku przy jednoczesnym
osiąganiu wyższej wartości współczynnika COP oraz dłuższej żywotności urządzenia.
Automatyka WPM 2007Plus umożliwiająca zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
Niewielkie wymiary oznaczające oszczędność miejsca montażu oraz niewielkie koszty eksploatacji.
5 lat gwarancji.
Model

Nr art.

Moc grzewcza [kW] / COP*
1 sprężarka
2 sprężarki

Wydmuch powietrza

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

Cena detaliczna
[netto PLN]

LI 20TES

366070

8,7 / 3,4

14,7 / 3,3

strona prawa

750 x 1570 x 880

257

52 118,00

LI 24TES

366080

10,5 / 3,2

19,9 / 3,4

strona prawa

750 x 1710 x 1030

322

58 293,00

LI 28TES

366090

13,4 / 3,1

25,2 / 3,3

strona prawa

750 x 1710 x 1030

328

62 511,00

* A2W35/EN14511
Moc grzewcza i współczynnik wydajności zgodnie z EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wejściu +2°C, W35 = temperatura wody grzewczej na wyjściu +35°C)
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -20°C do +35°C; czynnik chłodniczy R410A; przyłącze grzania ¼”.
Napięcie sterujące ~230 V; napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz; kolor obudowy: biały (podobny do RAL 9003)
Na miejscu montażu istnieje możliwość odwrócenia kierunku przepływu powietrza (wydmuch powietrza po lewej stronie).

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny): str. 4 – 010
4 – 008
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LI 40AS

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalna pompa ciepła

UNIWERSALNA POMPA CIEPŁA LI 40AS
Charakterystyka
LI 40AS to pompa ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego ze zintegrowanym sterownikiem WPM 2006 przeznaczona do ogrzewania.
Charakteryzuje się cichą pracą dzięki zastosowaniu cichego wentylatora osiowego i odsprzężeniu wibracji sprężarki. Montaż bezpośrednio przy ścianie – powietrze zasysane jest bezpośrednio przez pompę ciepła, natomiast kierowanie powietrzem po stronie wylotu odbywa się poprzez kanały powietrzne. Wysokowydajny parownik zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP przy jednoczesnym spełnieniu zgodności z EN 14511.
Urządzenie wyposażone jest w 2 sprężarki do eksploatacji modulowanej w celu redukcji mocy przy niepełnym obciążeniu. Uniwersalna konstrukcja
z opcjonalnym przygotowaniem c.w.u., zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania oraz elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania:
• biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy,
• systemów grzewczych z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi.
Zakres dostawy: układ do łagodnego rozruchu, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (standard NTC-2).
Elektryczny przewód komunikacyjny EVL… pomiędzy pompą ciepła a sterownikiem pompy ciepła należy zamówić osobno.

COP 3,9
11)

(A2W35, EN145

pompy ciepła

e/woda
typu powietrz

LI 40AS

Zalety
Pompa ciepła o mocy 40kW – do większych systemów grzewczych.
Wysokowydajny parownik zapewniający wysoki współczynnik efektywności do COP 3,8 (A2W35, EN 14511).
Niska emisja dźwięku dzięki zastosowaniu cichego wentylatora osiowego i odsprzężeniu wibracji sprężarki.
Maksymalna temperatura zasilania do 58°C.
Montaż przy ścianie (powietrze zasysane bezpośrednio), kierowanie powietrza po stronie wylotu kanałami powietrznymi.
2-sprężarkowa konstrukcja – lepsze dopasowanie mocy grzewczej do zmiennego zapotrzebowania na ciepło budynku przy jednoczesnym
osiąganiu wyższej wartości współczynnika COP oraz dłuższej żywotności urządzenia.
Nowoczesna automatyka WPM 2006.
Niewielkie wymiary oznaczające oszczędność miejsca montażu oraz niewielkie koszty eksploatacji.
5 lat gwarancji.

Model

Nr art.

Moc grzewcza [kW] / COP*
1 sprężarka
2 sprężarki

LI 40AS

358300

16,8 / 3,91

30,0 / 3,8

Wydmuch powietrza

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

Po stronie wentylatora

1735 x 2100 x 890

590

Cena detaliczna
[netto PLN]
99 189,00

* A2W35/EN14511
Moc grzewcza i współczynnik wydajności zgodnie z EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wejściu +2°C, W35 = temperatura wody grzewczej na wyjściu +35°C)
Zakres pracy dolnego źródła ciepła pompy ciepła w trybie grzania: -25°C do +35°C; czynnik chłodniczy R410A; przyłącze grzania 1½”.
Napięcie sterujące ~230 V; napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz; kolor obudowy: biały.

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny): str. 4 – 010
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CEHK 345 • ABL 14 • LKK … • LKL … • LKB …

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewn.)

UNIWERSALNE AKCESORIA DO POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA (MONTAŻ WEWN.)
CEHK 345 – dodatkowa grzałka elektryczna do pompy ciepła LIK 8TES
Grzałka elektryczna do późniejszego montażu w zintegrowanym zbiorniku buforowym pompy
ciepła LIK 8TES przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło w trybie monoenergetycznym.
Model

Nr art.

CEHK 345 366810

CEHK 345

Moc grzewcza
[kW]

Gł. zanurzeniowa
[mm]

Długość nieogrzewana
[mm]

Masa
[kg]

4,5

325

60

1,3

Cena detaliczna
[netto PLN]
890,00

Napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Trójfazowa grzałka CEHK 345 zastępuje jednofazową grzałkę o mocy 2 kW montowaną w pompach ciepła LIK 8TES.
Przyłącze elektryczne należy dostosować do zwiększonej mocy grzewczej!

ABL 14 – przesłona przyłącza powietrza na wydmuchu pompy ciepła LIKI 14TE
umożliwiająca zmianę sposobu prowadzenia powietrza
Blaszana przesłona boczna przyłącza powietrza na wydmuchu pompy ciepła LIKI 14TE. Do montażu
po lewej stronie urządzenia w celu zmiany wydmuchu ze strony prawej (seryjnej) na lewą. Lakierowana ścianka boczna (kolor biały, zbliżony do RAL 9003). W komplecie zestaw instalacyjny.

ABL 14

Model

Nr art.

Zastosowanie

Masa
[kg]

ABL 14

358210

LIKI 14 – wydmuch

3,5

Cena detaliczna
[netto PLN]
3 121,00

LKK … /LKK … LKB … – kanały powietrzne
Kanały powietrzne dopasowane do obwodów powietrza w pompach ciepła powietrze/woda.
Część zewnętrzna wykonana jest z betonu zbrojonego włóknem szklanym (GFRC). Wnętrze jest
cieplnie i akustyczne izolowane, aby zapobiec zjawisku skraplania pary wodnej oraz ograniczyć
przenoszenie dźwięków. Kanały muszą być odpowiednio zabezpieczone przed silnymi opadami deszczu. W razie potrzeby istnieje możliwość przycięcia na wymaganą długość i/lub pokrycia
wodoodporną powłoką emulsyjną w miejscu montażu. Niewielkie uszkodzenia powierzchni zewnętrznej nie mają wpływu na funkcjonalność kanału i mogą być usuwane przy pomocy gipsu.
LKK …

LKL …

LKB …

4 – 010

Model

Nr art.

Opis

LKK 500

339720

Kanał powietrza krótki

LKL 500

339710

Kanał powietrza długi

LKB 500

339730

Kolano (90°)

LKK 600

339750

Kanał powietrza krótki

LKL 600

339740 Kanał powietrza długi

LKB 600

339760 Kolano (90°)

LKK 700

339780 Kanał powietrza krótki

LKL 700

339770

LKB 700

339790 Kolano (90°)

Kanał powietrza długi

LKK 800

339810 Kanał powietrza krótki

LKL 800

339800 Kanał powietrza długi

LKB 800

339820 Kolano (90°)

LKK 900

358250

LKL 900

358260 Kanał powietrza długi

LKB 900

358270

Zastosowanie

Długość
[mm]

Szer. x wys.
[mm]

625
LIK 8
LI 9

1250

500 x 500

800
LI 11
LIKI 14 (wylot)
LI 9/12TU (wylot)
LI 15TE (wylot)
LI 16
LI 20

625

17

1 200,00
850,00
1 150,00

1100

25

1 300,00

625

16

900,00

1250

600 x 600

694 x 694

625
1250
1319

LI 40

1250

769 x 769

625

Kolano (90°)

800,00
990,00

14

LI (H) 22-28

Kanał powietrza krótki

12
23

28

1250

1244
LI (H) 22-28
LIKI 14 (wlot)
LI 9/12TU (wlot)
LI 15TE (wlot)

Masa Cena detaliczna
[kg]
[netto PLN]

1100

950 x 950

32

1 250,00
1 550,00

17

950,00

34

1 350,00

36

1 650,00

19

1 150,00

37

1 550,00

40

1 750,00

W celu zapewnienia odpowiedniej izolacji przed dźwiękami przenoszonymi przez konstrukcje lite, kanały powietrzne nie są zamocowane śrubowo bezpośrednio do pompy ciepła. Wymagają montażu (zawieszenia) na miejscu instalacji pompy. Rysunki wymiarowe kanałów powietrza dostępne są do pobrania na stronie internetowej
www.dimplex.de/luftkanaele.
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LKL …A • LKB …A • VSLK …

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewn.)

LKL … A, LKB … A – kanały powietrzne z izolacją akustyczną
System wtykowy (plug-in) ułatwiający montaż i transport
Kanały powietrza dopasowane do obwodów powietrza w pompach ciepła powietrze/woda instalowanych wewnątrz budynków. System wtykowy (plug-in) złożony z 4 paneli bocznych wykonanych z betonu zbrojonego włóknem szklanym (GFRC) ze stroną wewnętrzną izolowaną cieplnie
i akustyczne, aby zapobiec zjawisku skraplania pary wodnej oraz znacząco ograniczyć przenoszenie
dźwięków (współczynnik izolacyjności akustycznej ~1 dB(A)/mb., kolanko ~3 db(A)/mb.). Dwa adaptery
gwarantują dodatkową stabilność kanału powietrza i usprawniają montaż paneli bocznych. Kanały muszą być odpowiednio zabezpieczone przed silnymi opadami deszczu. W razie potrzeby istnieje możliwość przycięcia na wymaganą długość i/lub pokrycia na miejscu montażu wodoodporną
powłoką emulsyjną. W zakres dostawy wchodzi wielofunkcyjna masa klejąca.
LKL …A

LKB …A

Model

Nr art.

Opis

LKL 500A

364620

Kanał powietrza prosty

LKL 600A

364630

Kanał powietrza prosty

LKB 600A

366150

Kolano (90°)

LKL 700A

364640 Kanał powietrza prosty

LKB 700A

366160

Kolano (90°)

LKL 800A

364650

Kanał powietrza prosty

Zastosowanie Długość Szer. x wys. Masa Cena detaliczna
[mm]
[mm]
[kg]
[netto PLN]
LI 9
LIK 8

1000

LI 11
LIKI 14 (wylot)
LI 9/12TU (wylot)
LI 15TE (wylot)

500 x 500

1000

23

1 050,00

28

1 200,00

25

1 800,00

600 x 600
1100
1000

LI 16
LI 20

1 350,00
694 x 694

32

1244

LI (H) 22-28
LIKI 14 (wlot)
LI 9/12TU (wlot)
LI 15TE (wlot)

1000

2 050,00

34

1 450,00

36

2 150,00

37

1 750,00

769 x 769

LKB 800A

366170

Kolano (90°)

LI (H) 22-28

1319

LKL 900A

364660 Kanał powietrza prosty

LI 40

1000

950 x 950

Aby zapewnić odpowiednią izolację przed dźwiękami przenoszonymi przez konstrukcje lite, kanały powietrzne nie są zamocowane śrubowo bezpośrednio do pompy ciepła. Wymagają montażu (zawieszenia) w miejscu
instalacji pompy. Rysunki wymiarowe kanałów powietrza dostępne są do pobrania na stronie internetowej
www.dimplex.de/luftkanaele.

VSLK … – zestaw przyłączeniowy do kanałów powietrznych
Zestawy montażowe do kanałów powietrznych, składają się z ramki pasującej przekrojem do kanałów powietrznych oraz odpowiedniej masy uszczelniającej.
Model

VSLK …

Nr art.

Zastosowanie

Szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

Cena detaliczna
[netto PLN]

VSLK 500

367670

Kanały powietrza … 500

500 x 500 x 50

2,0

185,00

VSLK 600

367680

Kanały powietrza … 600

600 x 600 x 50

2,2

200,00

VSLK 700

367690

Kanały powietrza … 700

694 x 694 x 50

2,5

220,00

VSLK 800

367700

Kanały powietrza … 800

769 x 769 x 50

2,8

240,00

VSLK 900

367710

Kanały powietrza … 900

950 x 950 x 50

3,2

280,00
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DMK … • LUS …

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewn.)

DMK … – pierścienie uszczelniające do instalacji po stronie wlotu i wylotu powietrza
Obwodowa uszczelka gumowa do kompensacji drgań w miejscu połączenia kanału powietrznego z pompą ciepła po stronie wlotu i/lub wylotu powietrza. Montaż poprzez przykręcenie
ramek mocujących.

DMK …

Model

Nr art.

Zastosowanie

Masa
[kg]

DMK 500-1

340260

Kanały powietrza 500

4,0

180,00

DMK 600-1

356120

4,5

200,00

DMK 600

340270

9,0

400,00

DMK 700-1

356130

5,0

250,00

DMK 700

340280

DMK 800-1

356140

DMK 800

340290

DMK 900-1

358280

Kanały powietrza 600

Kanały powietrza 700

Kanały powietrza 800
Kanały powietrza 900

Cena detaliczna
[netto PLN]

10,0

450,00

6,0

300,00

12,0

500,00

14,0

350,00

Do wlotu i wylotu powietrza pomp ciepła typu powietrze/woda o różnych wymiarach kanału (np. LIKI 14TE)
należy zamówić po jednym pierścieniu uszczelniającym (opakowanie zawiera 1 szt.).

LUS … – zestawy przewodów do kanałów powietrza
Zestawy przewodów do obiegu powietrza w pompach ciepła powietrze/woda (montaż wewnętrzny),
przeznaczone do pomieszczeń o niskiej temperaturze i wilgotności. W skład zestawu wchodzi
5 m izolowanego cieplnie i akustycznie przewodu powietrznego, który może być wykorzystywany
zarówno po stronie wlotu, jak i wylotu powietrza. Wlot i wylot powietrza mogą być realizowane
przez kanał świetlika lub otwór w ścianie, który należy wykonać na miejscu i zaopatrzyć w odpowiednią izolację. W zakres dostawy wchodzą płyty montażowe do pompy ciepła oraz otwór do
wlotu/wylotu powietrza, jak również całość niezbędnych materiałów instalacyjnych.

LUS …

Model

Nr art.

Zastosowanie

Średnica
[mm]

LUS 11

337390

LI 11TES

500

LUS 16

337400

LI 16TES

630

Długość
[mm]

Masa
[kg]

5

50

Cena detaliczna
[netto PLN]
5 800,00
6 200,00

Zestaw nie nadaje się do stosowania w rewersyjnych pompach ciepła oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
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RSG … • LUH … • SYL 250 • SAS …

Grzewcze pompy ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Uniwersalne akcesoria do pomp ciepła powietrze/woda (montaż wewn.)

RSG… – osłona przeciwdeszczowa do pomp ciepła
Osłona przeciwdeszczowa do pomp ciepła powietrze/woda, przeznaczona do ochrony przed opadami atmosferycznymi, z niewielkim spadkiem ciśnienia ok. 5 Pa. Dopuszczalna całkowita strata
ciśnienia jest zachowana w przypadku standardowych połączeń z zestawem węży i/lub kanałów
powietrza. Rama z aluminium (o szer. 25 mm) do montażu naściennego, lakierowana w kolorze
biało-szarym (RAL 9002).

RSG …

Model

Nr art.

Zastosowanie

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

RSG 500
RSG 600
RSG 700
RSG 800

Cena detaliczna
[netto PLN]

340220

Kanały powietrza 500

650 x 650 x 50

3,0

590,00

340230

Kanały powietrza 600

750 x 750 x 50

4,5

690,00

340240

Kanały powietrza 700

840 x 840 x 50

6,0

890,00

340250

Kanały powietrza 800

920 x 920 x 70

7,0

1 150,00

RSG 900

358290

Kanały powietrza 900
LI 40AS (wlot powietrza)

1128 x 1128 x 70

9,0

2 280,00

RSG 1500

358350

LI 40AS (wlot powietrza)

1726 x 1440 x 70

14,0

3 400,00

LUH … – deflektor powietrza
Deflektor powietrza przeznaczony do tłumienia dźwięków emitowanych na wylocie powietrza
pomp ciepła powietrze/woda instalowanych wewnątrz budynków. Montaż w ramie mocującej
(w zestawie) na ścianie zewnętrznej budynku (nie jest wymagana osłona przeciwdeszczowa). Kolor
obudowy: biały aluminiowy strukturalny (podobny do RAL 9006), z możliwością lakierowania.

LUH …

Model

Nr art.

Zastosowanie

Wymiary: szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

LUH 600

358620

LUH 700
LUH 800

Cena detaliczna
[netto PLN]

LI 11
LIK 8
LI 9
LIKI 14TE

879 x 758 x 343

16

2 650,00

358630

LI 16
LI 20

879 x 968 x 441

19

3 050,00

358640

LI 24 - 28TE
LIH 26TE

1029 x 1108 x 503

25

3 450,00

SYL 250 – elastyczna taśma do izolacji akustycznej
Elastyczna taśma przeznaczona do izolacji akustycznej przed odgłosami emitowanymi przez pompy ciepła instalowane wewnątrz pomieszczeń przenoszonymi przez konstrukcje lite. Służy również
do wyrównywania nierówności podłoża. Grubość 12 mm (odkształcenie ok. 1 mm), długość 2,5 m
(z możliwością przycięcia), maks. obciążenie 140 kg/1 mb. Kolor zielony.

SYL 250

Model

Nr art.

Wymiary: szer. x grubość x długość
[mm]

Masa
[kg]

SYL 250

352260

30 x 12 x 2500

0,3

Cena detaliczna
[netto PLN]
141,00

SAS … – zestaw węży do podłączania wody grzewczej
Hydrauliczny zestaw podłączeniowy usprawniający montaż pomp ciepła powietrze/woda.
W skład zestawu wchodzą:
• dwa węże wzmocnione metalową siatką (500 mm),
• dwie podwójne złączki,
• dwa kolanka 90°,
• dwie uszczelki płaskie.

SAS …

Model

Nr art.

SAS 100

340320

SAS 110

340330

Zastosowanie

Złącze wody grzewczej
[cal]

Masa
kg

Cena detaliczna
[netto PLN]

LI 9TES

1

2,2

389,00

LI(H) 11 - 28

1¼

3,5

573,00

Schematy hydrauliczne z pompami ciepła powietrze/woda,
patrz – rozdział 3 „POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO” (str. 3 – 017)
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Warunki przedłużenia gwarancji na pompy ciepła do 5 lat

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA POMPY CIEPŁA
DO OKRESU 5 LAT
Wykupując opcję gwarancji 5 letniej, klient jest zobowiązany dostarczyć do Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. wypełniony formularz gotowości do 1 uruchomienia firmy Glen Dimplex Polska, będący jednocześnie formularzem zamówienia gwarancji. Zleceniodawca potwierdza,
że wszystkie prace wstępne potrzebne do pierwszego uruchomienia zostały przeprowadzone, sprawdzone i zakończone, oraz że zapoznał
się on z aktualnymi warunkami dostawy i płatności firmy Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Powyższy formularz oraz zakres usług przy pierwszym uruchomieniu są w każdej chwili dostępne w Internecie na stronie www.dimplex.pl.
Przedłużenie gwarancji dla grzewczej pompy ciepła do 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, jednak maksymalnie 63 miesięcy
od dostawy z Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. , udzielane jest zgodnie z następującymi warunkami:
Warunkiem otrzymania przedłużonej gwarancji jest odpłatne pierwsze uruchomienie w czasie eksploatacji (czas pracy sprężarki) poniżej 150 godzin, przeprowadzone przez autoryzowany serwis posprzedażowy techniki systemowej z protokołem pierwszego uruchomienia.
Zlecenie odpłatnego pierwszego uruchomienia przez serwis posprzedażowy techniki systemowej dokonywane jest na piśmie przy zastosowaniu odpowiedniego formularza. Wysokość ryczałtu za uruchomienie uzależniona jest od mocy grzewczej pompy ciepła (wg EN 14511
przy A2/W35, B0/W35 lub W10/W35) i obejmuje rzeczywiste koszty uruchomienia oraz koszty jednego dojazdu serwisu. Aktualne opłaty
ryczałtowe za uruchomienie oraz zakres czynności ujętych w opłacie ryczałtowej dostępne są w Internecie na stronie: www.dimplex.pl.
Usuwanie usterek w instalacji oraz czas oczekiwania stanowią usługi dodatkowe. Usługi związane z integracją systemów solarnych, dodatkowych źródeł ciepła, kontroli systemu ogrzewania oraz zainstalowanej w późniejszym terminie stacji pasywnego chłodzenia zostaną rozliczone według nakładu. Potwierdzenie przedłużenia okresu gwarancji wysyłane jest przez Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. na adres
e-mail odbiorcy rachunku po zakończeniu pierwszego uruchomienia oraz przekazaniu protokołu uruchomienia przez serwis posprzedażowy techniki systemowej. Przedłużenie gwarancji zostanie udzielone po dokonaniu pełnej płatności ryczałtu za uruchomienie oraz po
usunięciu wszelkich usterek, odnotowanych w polu „Uwagi protokołu uruchomienia”. Uruchomienie pompy ciepła obiegu grzewczego
nie oznacza przejęcia odpowiedzialności przez producenta pompy ciepła za prawidłowe planowanie, dobór pod względem wielkości oraz
realizację całej instalacji. Ustawień instalacji grzewczej (zawór przelewowy i bilansowanie hydrauliczne) musi dokonać monter instalacji
ogrzewania. Czynności te należy wykonać dopiero po wyschnięciu wylewki i dlatego nie wchodzą one w zakres uruchomienia. Przy uruchamianiu powinien być obecny zleceniodawca / instalator systemu.
Prosimy zapoznać się z formularzem „Zlecenie uruchomienia pompy ciepła” oraz opisami „Zakresu wykonywanych czynności podczas
pierwszego uruchomienia” dostępnymi na www.dimplex.pl.

Nr art.

4 – 014

Opis

Cena detaliczna [netto PLN]

366410

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła o mocy do 30 kW

1 600,00

366420

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła o mocy do 60 kW

2 320,00

366430

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła o mocy do 150 kW

2 720,00

366440

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła typu split

2 320,00

366450

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła rewersyjne o mocy do 30 kW

2 320,00

366460

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła rewersyjne o mocy do 60 kW

2 880,00

366470

Przedłużenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepła rewersyjne o mocy do 150 kW

3 440,00
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Pierwsze uruchomienie pomp ciepła przez Autoryzowany Serwis

PIERWSZE URUCHOMIENIE POMP CIEPŁA PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS
Opis czynności

Cena detaliczna [netto PLN]

I uruchomienie p.c. typu solanka-woda / woda-woda

500,00 + dojazd

I uruchomienie p.c. typu powietrze-woda / p.c. KVS typu split

400,00 + dojazd

Dodatek do I uruchomienia – obieg basenowy

150,00

Dodatek do I uruchomienia – obieg chłodzenia

150,00

Dodatek do I uruchomienia – moduł NWPM**

150,00

I uruchomienie p.c. do grzania wody użytkowej

200,00 + dojazd

I uruchomienie p.c. basenowej

400,00 + dojazd

Coroczny przegląd pompy ciepła*

300,00 + dojazd

Dojazd

wg ustaleń z firmą serwisową

Roboczogodzina (czynności dodatkowe)

wg ustaleń z firmą serwisową

* Kwota dotyczy przeglądu jednej pompy ciepła, zainstalowanej w prywatnym budownictwie mieszkaniowym, do 22kW mocy grzewczej
** Obejmuje instalację modułu w pompie ciepła i nastawę jego komunikacji z pompą ciepła, nie zawiera konfiguracji routera, sieci lokalnej, systemu BMS, etc.
Podane ceny nie obejmują ewentualnych koniecznych prac, poprawek lub przeróbek instalacyjnych (połączeń hydraulicznych, przyłączy elektrycznych itp.)
ani prac budowlanych, ziemnych itp. Powinny one być każdorazowo indywidualnie ustalane z firmą serwisową..

Cennik 2014 – technika grzewcza i wentylacyjna

4 – 015

NOTATKI
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Innowacje do każdego domu
Pompy ciepła Dimplex małych i średnich mocy
Technologia w zgodzie z naturą
Bardzo niskie koszty eksploatacji
Niezależność od czynników ekonomicznych
Najwyższa wydajność energetyczna
Przyszłościowe, inteligentne systemy sterowania

www.dimplex.pl

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W STANDARDZIE
Jakość w produkcji specjalistycznej
Dimplex ściśle współpracuje ze specjalistycznymi firmami
z branży grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, które poza instalacją urządzeń,
oferują także fachowe doradztwo oraz obszerny serwis.
Zawsze jesteśmy kiedy nas potrzebujesz
Jeżeli zdecydujesz się na urządzenia Dimplex, służymy pomocą również po
dokonaniu zakupu. W przypadku awarii, nasi wykwalifikowani partnerzy zawsze

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstwa w kolorach. Projekt nr 003/01.

są do Państwa dyspozycji.
www.dimplex.pl
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dimplex.pl
Można tam znaleźć m.in. nasz praktyczny kalkulator kosztów eksploatacji,
a także zamówić DVD firmy Dimplex z dalszymi informacjami o pompach ciepła.

Partner Handlowy Dimplex

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05
fax: 61 842 58 06
office@glendimplex.pl
www.dimplex.pl

