MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Pompy ciepła Danfoss
Darmowa energia dla Twojego domu
jest w gruncie, wodzie i w powietrzu

Dbajmy
o naszą planetę
3/4 energii dostarczanej
przez pompę ciepła
zaczerpnięte jest z energii
słonecznej.

Ponad 50%
niższe koszty

O tyle pompa ciepła pozwala zaoszczędzić
na ogrzewaniu, ciepłej wodzie użytkowej
i chłodzeniu w porównaniu do innych
źródeł energii.

www.pompyciepla.danfoss.pl
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Pompy ciepła Danfoss
dla Ciebie
i przyszłych pokoleń
Słońce dostarcza olbrzymiej ilości energii, która jest w powietrzu,
ogrzanym gruncie, skałach i wodzie. Pompy ciepła efektywnie
odzyskują tą energię i przetwarzają, redukując koszty ogrzewania
domu. W niektórych przypadkach można zmniejszyć koszty nawet
o 75%. Pompa ciepła jest rozwiązaniem obliczonym na użytkowanie
nawet przez 25 lat.

Komfort

Spokój na lata

Pompa ciepła nie wymaga dodatkowych
elementów koniecznych przy rozwiązaniach
z kotłem. Jest prosta w użytkowaniu i nie
zajmuje wiele miejsca. Często jest to mniej
niż pół metra kwadratowego powierzchni
na podłodze. Rozwiązanie nie wymaga pomieszczenia gospodarczego czy komina.
Korzyścią jest możliwość nie tylko grzania, ale
i chłodzenia domu. Jest to szansa na komfortowy klimat w domu przy niewielkich kosztach. Wszystkie gruntowe pompy ciepła mają
możliwość pasywnego chłodzenia.

Pompy ciepła są skonstruowane tak, aby
zapewnić bezawaryjne i maksymalnie bezobsługowe działanie przez wiele lat. Stanowią rozwiązanie najbardziej efektywne
energetycznie redukując zużycie drożejących i coraz trudniej dostępnych paliw tradycyjnych. Energia słoneczna wraz z energią elektryczną są paliwami przyszłości
i będą coraz mocniej wypierać dzisiejsze
rozwiązania.

Elastyczność
Dowolne miejsce inwestycji czyni z pompy
ciepła rozwiązanie idealne dla tych, którzy
marzą o zamieszkaniu z dala od aglomeracji
miejskiej i uniezależnia od monopolu dostawców i innych paliw. Pompa ciepła może
działać z innymi, już zainstalowanymi systemami takimi jak solary, kotły czy systemy
rekuperacji.

Wpływ na środowisko
Przez ostatnie sto lat konsumpcja energii
wzrosła szesnaście razy. W tym samym czasie zanieczyszczenie powietrza wzrosło
pięć razy. Wykorzystywanie energii słońca
jest najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić
dla środowiska. Poprzez wybór pompy ciepła, która wykorzystuje zakumulowaną
odnawialną energię słoneczną dbamy
o czystsze środowisko przez cały rok, niezależnie od pogody.
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Trzy najważniejsze
aspekty przy wyborze
pompy ciepła

SPF

Roczna efektywność

Najlepszy wskaźnik
świadczący o efektywności
pompy ciepła.

» Roczna efektywność
» Produkcja ciepłej wody użytkowej
» Komfort i chłodzenie

Roczna efektywność
• Istnieje kilka wskaźników efektywności
pompy ciepła. Najważniejszym jest
wskaźnik biorący pod uwagę użytkowanie pompy przez cały rok – zarówno podczas gorącego lata jak i mroźnej zimy.
Jest to tak zwana roczna efektywność.
• C hwilowa efektywność pompy ciepła
COP, jako główny wskaźnik jest niewystarczająca.
Jako inwestor, chcą Państwo oczywiście
wiedzieć, jak efektywna będzie pompa
ciepła. Większość producentów wskazuje
wskaźnik COP, który określa rozwiązanie
testowane w jednym lub dwóch sytuacjach. Wydajność pompy ciepła przy
dostarczaniu ciepła, w relacji do wymaganej energii potrzebnej do odzysku energii
słonecznej, jest ustalana w laboratoryjnych warunkach testowych. Jeśli pompa
ciepła ma COP 3 oznacza to, że w specy-
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Roczna
efektywność

Średnia relacja pomiędzy konsumowaną
i dostarczaną energią przez okres roku (SPF).

Efektywność

Relacja między energią zużywaną i dostarczaną.
Często mierzona w jednej specyficznej sytuacji (COP).

ficznych warunkach może dostarczyć trzy
razy więcej energii niż zużywa. Innymi
słowy nadwyżka netto energii to 2 jednostki, a najczęściej jest to jeszcze więcej.

Rzeczywiste zastosowanie
Wysoka wartość COP mierzona w specyficznych warunkach bez wszystkich komponentów systemu – takich jak pompy
cyrkulacyjne – może dostarczać wysoką
wartość. Aby otrzymać kompletny obraz,
jak działa pompa ciepła należy przeprowadzić całoroczną symulację jej pracy. Roczna efektywność jest precyzyjniejszym pomiarem efektywności. Inwestor musi brać
pod uwagę cały rok, zarówno letnie miesiące jak i mroźne zimy. W ten sposób uzyskujemy wskaźnik, który bierze pod uwagę
cały sezon i nazywa się Wskaźnikiem Sezonowej Wydajności (SPF – Seasonal Performance Factor) dla pompy ciepła. Wielkość
domu, położenie geograficzne, liczba
mieszkańców, temperatura odpowiadająca domownikom – to są czynniki, które
mają wpływ na cały obraz efektywności
rozwiązania.

Niektórzy producenci pomp ciepła podają COP – wskaźnik efektywności
– dla pojedynczego przypadku na przykład wiosennego dnia w kwietniu. To nie daje właściwego
obrazu efektywności pompy ciepła. Lepiej jest mierzyć efektywność przez cały rok.

Produkcja ciepłej
wody użytkowej

20%
Energii

Zużywane jest na produkcję
ciepłej wody użytkowej.

Przeciętnie około 20% energii pompy wykorzystywane
jest na produkcję ciepłej wody użytkowej. Oczywiście
każde gospodarstwo domowe ma inne potrzeby. Istotne jest właściwe uwzględnienie tego zapotrzebowania.
Produkcja ciepłej wody użytkowej może w znaczący
sposób podnieść zapotrzebowanie na energię, dlatego
istotne jest, aby była szybka i efektywna energetycznie,
a co za tym idzie - oszczędna. Ponadto bardzo ważne
jest, by pompa ciepła i system grzewczy minimalizowały ryzyko występowania bakterii legionella.

Nadmierne grzanie ciepłej wody zmniejsza efektywność energetyczną systemu.

Komfort i chłodzenie
»K
 ompletne rozwiązanie grzewcze dla domu powinno zapewniać ciepłą wodę, ogrzewanie i chłodzenie.
» Chłodzenie powinno być produkowane najefektywniej, bez dodatkowej zbędnej konsumpcji energii.
» System grzewczy powinien zajmować jak najmniej miejsca i w jak najmniejszym stopniu angażować
użytkowników.
Pompy ciepła Danfoss umożliwiają komfort mieszkania w każdych warunkach. Grzeją kiedy na
zewnątrz jest zimno i prawie wszystkie modele
mogą chłodzić, gdy na zewnątrz jest gorąco. Do
niedawna taka możliwość była tylko przy zastosowaniu dwóch odrębnych systemów – grzewczego
i klimatyzacji. Co więcej systemy klimatyzacji nie
tylko są głośne, ale i zużywają dużo energii. Pompa
ciepła chłodzi „za darmo” (chłodzenie pasywne)
poprzez użycie chłodnej wody w instalacji grzewczej (instalacja podłogowa). Pompa ciepła nie zajmuje dużo przestrzeni i zazwyczaj potrzebuje
mniej niż pół metra kwadratowego. Jest również
prosta w utrzymaniu. Używana każdego dnia nie
wymaga sprawdzania i konserwacji.

System grzewczy z pompą ciepła może
grzać i chłodzić dom, dostarczając
komfortowego klimatu przez cały rok.
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Ciepło do ogrzewania jest
w powietrzu, wodzie i gruncie
Energia jest magazynowana wokół Twojego domu. Te źródła energii
są stale uzupełniane energią promieniowania słonecznego.
Energia magazynowana jest w gruncie, w wodach gruntowych
i powierzchniowych oraz w powietrzu. Danfoss oferuje pompy ciepła,
które odzyskują tę zmagazynowaną energię i dostarczają ciepło w celu
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu
pompy ciepła 3/4 energii potrzebnej na te cele jest darmowe
i stale odnawialne.

Pionowy wymiennik
gruntowy

Poziomy wymiennik
gruntowy

Pompa ciepła wykorzystuje energię
słoneczną zmagazynowaną
w głębszych warstwach gruntu
(ew. podłożu skalnym). Energia
ta służy następnie do ogrzewania
budynku i wody użytkowej.
Popularne rozwiązanie w przypadku działek o małej powierzchni.
Rury znajdują się w jednym lub
kilku otworach w gruncie,
o głębokości do 200 m.

Pompa ciepła wykorzystuje
energię słoneczną zmagazynowaną
w gruncie, poprzez ułożoną
w nim wężownicę. Wężownica jest
układana na głębokości 1,5–2 m
pod powierzchnią działki.
Rozwiązanie to nie wymaga
specjalistycznego sprzętu ani
stosownych pozwoleń.

Zalety

» Możliwość zastosowania na
działce o małej powierzchni.
» Grunt ma stałą temperaturę
w ciągu roku.
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie
pasywne i aktywne).
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Zalety

» Możliwość wykorzystania
powierzchni dużej działki.
» Niski koszt wykonania
dolnego źródła.
» Efektywne wykorzystanie ciepła
zakumulowanego ostatniego lata.
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie
aktywne).

Poziomy
wymiennik i wody
powierzchniowe
Pompa ciepła wykorzystuje
energię słoneczną zmagazynowaną w pobliskich zbiornikach wody,
poprzez wężownicę ułożoną
na dnie zbiornika. Rozwiązanie
najefektywniej wykorzystuje
cechy wyjątkowo dobrego nośnika
ciepła, jakim jest woda.

Zalety

» Możliwość darmowego
wykorzystania pobliskich
zbiorników wody.
» Bardzo efektywna wymiana
ciepła przez wężownicę.
» Opcja klimatyzacji (chłodzenie
pasywne i aktywne).

» Każdego dnia słońce ogrzewa powietrze,
grunt, wodę. Pompa ciepła pozyskuje tą
energię bardzo efektywnie.

» Wybierz dogodne dla Ciebie
źródło ogrzewania
pomiędzy gruntem,
wodą lub powietrzem.

1
Grzejniki
lub/i ogrzewanie
podłogowe

3

2

Instalacja C.O.
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Wymiennik
poziomy
lub
Pompa
ciepła

Woda gruntowa
Pompa ciepła wykorzystuje energię
słoneczną z wód gruntowych, do
których uzyskujemy dostęp przez
odwierty lub studnie. Pobierana
woda gruntowa przetłaczana jest
przez wymiennik pośredni i z powrotem odprowadzana jest pod
ziemię. Pompa ciepła odzyskuje
ciepło z przetłaczanej wody.

Zalety

» Możliwość zastosowania na
działce o małej powierzchni.
» Bardzo efektywny odzysk
ciepła bezpośrednio z wody.
» Stabilna temperatura wód
gruntowych.
» Opcja klimatyzacji
(chłodzenie pasywne).

Jak dzIała
pompa ciepła

Powietrze
W tym przypadku nie trzeba
wykonywać odwiertów ani wykopów. Energię słoneczną pobiera się
bezpośrednio z otaczającego
powietrza, poprzez wymiennik
ciepła umieszczony na zewnątrz
budynku i współpracujący z pompą
ciepła. Efektywnie wykorzystywane
są wysokie temperatury powietrza.

1

Czynnik*) obiegu dolnego źródła, płynąc
przez wymiennik odbiera energię cieplną
z gruntu, powietrza lub wody.

2

W parowniku pompy podgrzany czynnik
obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimnemu czynnikowi chłodniczemu**) obiegu
wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik
chłodniczy odparowuje, stając się gazem.

3

Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę przez
co jego temperatura bardzo wzrasta. Ciepło
odebrane podczas parowania i sprężania
jest przekazywane w skraplaczu do instalacji centralnego ogrzewania budynku.
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Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie
ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.

Zalety

» Niski koszt inwestycyjny.
» Niezależność od powierzchni
działki i rodzaju gruntu.
» Łatwość montażu.

Wymiennik
pionowy

*)	
Czynnik obiegu dolnego źródła jest cieczą
niezamarzającą, np. mieszaniną wody
i glikolu.
**)	
Ze względu na ochronę środowiska stosowane są obecnie freony hydrofluorowęglowodorowe (HFC) zamiast niebezpiecznych
dla warstwy ozonowej freonów wodorochlorofluorowęglowodorowych (HCFC);
czynnik chłodniczy znajduje się w obiegu
zamkniętym w pompie ciepła i nie ma kontaktu z otoczeniem.
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Roczna efektywność
– praktyczne zastosowanie
pomp ciepła
Ogrzewanie
10000

8000
7000
6000
5000
4000

Biomasa

Koks gruby

1000

Olej opałowy

2000

Węgiel Ekogroszek

3000

Gaz ziemny

Z przeprowadzonej analizy kosztów wynika, iż można
zaoszczędzić każdego roku od kilkuset złotych do kilku
tysięcy złotych, jeżeli zamiast tradycyjnego systemu
grzewczego właściciel domu zdecyduje się na rozwiązanie
bazujące na pompie ciepła.

9000

Gaz płynny

pod Ciechanowem, w III strefie klimatycznej, z którego korzystać będzie 4-osobowa rodzina. Dom jest wykonany w klasycznej technologii (tzn. wykonana wymagana
izolacja cieplna ścian, okna PCV), zapotrzebowanie mocy cieplnej na 1 metr kwadratowy wynosi ok. 50 kW. Przygotowanie
ciepłej wody użytkowej (np. kąpiel, zmywanie naczyń) wymaga rocznie zapotrzebowania na 4000 kWh, zaś ogrzewanie
18000 kWh. Zapotrzebowanie na ciepło
w opisywanym domu w sumie wyniesie
22000 kWh/rok. Wykres przedstawia koszty użytkowania różnych systemów grzewczych dla analizowanego domu.

Pompa ciepła

Porównanie kosztów ogrzewania pompą
ciepła z innymi, dostępnymi źródłami ciepła. Analiza kosztów została wykonana
na przykładzie domu jednorodzinnego
o powierzchni 150m 2, zlokalizowanego

* Uzyskane wyniki obliczeń, które ze względu na zastosowaną
technologię wykonania budynku, typu ogrzewania, charakter
i czas trwania okresu zimowego mogą się różnic od faktycznych
kosztów eksploatacji. Wyniki obliczeń mają charakter jedynie
poglądowy i orientacyjny. Ceny paliw i energii mogą być
zróżnicowane regionalnie.

Chłodzenie
W okresie letnim dzięki pompom ciepła
Danfoss można również przebywać
w komfortowo chłodnym domu. Pompy
ciepła wykorzystują tzw. chłodzenie
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pasywne, zużywając wówczas nawet mniej
energii niż kilka włączonych wentylatorów.
Jeżeli potrzebne jest dodatkowe chłodzenie
sprężark a może zostać włączona,

aby zwiększyć efekt (chłodzenie aktywne).
System chłodzenia z pompą ciepła jest
w obu przypadkach tańszy, niż tradycyjna
klimatyzacja.

Chłodzenie pasywne

Chłodzenie aktywne

Czynnik obiegu dolnego źródła, krążący przez wymiennik
w gruncie, chłodzi dom przy koszcie zużywanej energii niższym
niż koszt zasilania kilku włączonych wentylatorów. Technika
ta zwana jest chłodzeniem pasywnym i jest dostępna opcjonalnie przy pompach gruntowych. Pompa ciepła DHP-C jest standardowo wyposażona w moduł chłodzenia pasywnego.

Chłodzenie pasywne jest zazwyczaj wystarczające, jednak
w wyjątkowo gorące dni może być uruchomione dodatkowe
chłodzenie aktywne przez włączenie sprężarki. Chłodzenie aktywne z zastosowaniem pompy ciepła jest bardziej efektywne
niż tradycyjna klimatyzacja, dzięki mniejszemu zużyciu energii.
Chłodzenie aktywne wymaga montażu dodatkowego modułu.

„Wybraliśmy
pompę ciepła Danfoss
z dwóch powodów...”
W 2010 roku, w miejscowości Dobrcz,
w województwie kujawsko-pomorskim
Państwo Dominika i Grzegorz Ochocińscy
wybudowali dla siebie wymarzony dom.
Budynek o powierzchni 210 m2 i do tego
60-sięcio metrowy garaż ogrzewa pompa
ciepła Danfoss. Przed ostatecznym wyborem pompy ciepła inwestor przeprowadził
kilka rozmów z różnymi instalatorami zanim zdecydował się na wybór instalatora
Danfoss.

Dlaczego
pompa ciepła?
Przy wyborze pompy ciepła głównym powodem okazała się bezobsługowość tego
urządzenia i pozytywne doświadczenia
rodziny właściciela. „Charakter mojej pracy
powoduje, że muszę często wyjeżdżać.
Myślę, że żona nie poradziłaby sobie z obsługą innego, w miarę taniego w eksploatacji źródła ciepła.” – komentuje właściciel. Ponadto w rodzinie Państwa
Ochocińskich już cztery lata temu kuzyn
zdecydował się na instalację pompy ciepła
i jest z niej niezwykle zadowolony.

Dlaczego
Danfoss?
Najważniejszymi aspektami, na które
zwrócił uwagę Pan Grzegorz była efektywność rozwiązania, a co za tym idzie
– oszczędność, a także wybór doświadczonej firmy wykonawczej i producenta.
„Kompetencja obsługi jest niezwykle ważna. Zdecydowałem się na firmę, której
właściciel w czasie rozmów wstępnych
wyczerpująco odpowiedział na wszystkie
nurtujące mnie pytania.” Od października
2010 roku do początków maja 2011 pompa ciepła zużyła 5400 kWh (właściciel

zainstalował podlicznik, aby kontrolować
koszty eksploatacyjne) – dla nowego
domu, którego ściany zawierają dużo wilgoci jest dobrym wynikiem. „Warto podkreślić, że zużycie energii związane z procesem wygrzewania budynku jest
w takim przypadku przynajmniej o 40%
większe niż w warunkach normalnych.” –
zaznacza instalator. W drugim roku eksploatacji domu właściciele powinni zapłacić za ogrzewanie około 2000 zł, przy
założeniu, że nadal utrzymują w budynku
temperaturę na poziomie 23°C.

Instalacja
Instalacja pompy ciepła rozpoczęła się
od wykonania dolnego źródła w postaci
wymienników pionowych. Cztery odwierty, po pięćdziesiąt metrów każdy,
są wystarczające dla domu, którego właściciele podjęli decyzję o ułożeniu ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach na obu kondygnacjach.
W październiku 2010 roku uruchomiono
pompę Danfoss DHP-H o mocy 10 kW.

Dane inwestycyjne
» Powierzchnia ogrzewania budynku – 210 m2
+ 60 m2 (garaż)
» Liczba lokatorów – 3 osoby
Zastosowane rozwiązania
» Gruntowa pompa ciepła DHP-H 10
» Dolne źródło – 4 odwierty
o głębokości 50 m
» Ogrzewanie podłogowe
Koszty inwestycyjne
» Pompa ciepła Danfoss – 25 100 zł
» Sondy pionowe – 18 800 zł
» 250m (kwadratowych) instalacji
podłogowej – 27 300 zł
» Pozostały osprzęt
(zawory, izolacje, itp.) – 5800 zł
» Całkowity koszt instalacji
– 77 000 zł brutto
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Zmiana systemu grzewczego
Państwo Mirosław i Magdalena Mazur
pięć lat temu podjęli się trudnego zadania – wyremontowania ponad stuletniego
domu, który znajdował się w idealnym dla
nich miejscu – w Skarszynie, blisko Wrocławia i miejsca pracy – tylko 15 minut
autem, a co najważniejsze blisko lasu.
Ze starego domu, który rzeczoznawca ocenił jako zdatny do zamieszkania, pozostał
tylko fundament i niektóre ściany. Trzeba
było na nowo zrobić cały dach, a stary system ogrzewania, złożony z żeliwnych
grzejników i oparty na kotle węglowym
został wymieniony na niskoparametrowe
grzejniki, ogrzewanie podłogowe i kocioł
na biomasę. Jednak po czterech latach,
mimo generalnego remontu, inwestor
zdecydował się na modernizację instalacji
i przejście na pompę ciepła.

Przyczyny
termomodernizacji
„Ogrzanie 220m 2 i wody, gdzie w miarę
powiększania się rodziny ilość zużywanej
ciepłej wody rosła bardzo szybko, do tego
obsługa kotła, składowanie opału było dla
mnie coraz bardziej uciążliwe. Do tego
ciągłe myśli w pracy, czy aby w piecu się
dalej pali, konieczne angażowanie sąsiada

Porównanie kosztów
ogrzewania:
Kocioł na biomasę:
· 8 ,5 tony peletu po 620 zł.
za tonę = 5270 zł.
· P odgrzew wody latem, przez
90 dni przy użyciu elektrycznego
podgrzewacza 18kW:
18x90x0,55 = 891 zł.
·W
 sumie: 6161 zł.
Pompa ciepła:
· R oczne koszt ogrzewania domu
i ciepłej wody – 3200 zł.
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w sytuacjach przymusowej dłuższej nieobecności – to mi wystarczyło, aby podjąć
decyzję o zmianie źródła ciepła” – mówi
Pan Mirosław. Jako jedyną alternatywę
inwestor rozważał tylko pompę ciepła powietrzną lub gruntową. Inne rozwiązania
na przykład na gaz odpadały z powodu
braku dostępu do sieci gazowej i cenę
gazu. Pozostało wybrać producenta pompy i wykonawcę. „Przekonało mnie profesjonalne podejście pracownika Danfoss,
jego kompetencje i fachowe podejście
wykonawcy, a do tego znana, szanowana
marka” – podkreśla inwestor.

Inwestycja
Z uwagi na bardzo dobre warunki geologiczne – wysoki poziom wód gruntowych i hektarową działkę inwestor zdecydował się na gruntową pompę ciepła.
Jakościowo i cenowo było to też najkorzystniejsze rozwiązanie. Po położeniu
wymiennika poziomego – trzech pętli,
każda po 200 metrów zainstalowano
pompę DHP-H 10kW i przez kolejne miesiące wykonawca ustawiał krzywą grzewczą. Właściciele byli bardzo miło zaskoczeni estetyką i czystością podczas
wykonywania prac oraz bardzo cichą
pracą urządzenia, porównywalną do pracy lodówki domowej.

„Instalacja pompy
ciepła to były najlepiej
zainwestowane pieniądze”.
Mirosław Mazur, właściciel

Finansowanie
Państwo Mazur całą inwestycję sfinansowali z własnych środków. Całkowity koszt
obejmujący pompę ciepła, zasobnik,
wymiennik poziomy, robociznę wyniósł
46374 zł. Wprawdzie dla właścicieli priorytetem nie był zwrot kosztów z inwestycji,
to i tak użytkując pompę ciepła Danfoss
z tego korzystają. „W końcu w pokojach
nie jest chłodno, a tak zdarzało się przy
biomasie, szczególnie, gdy nie było nas
dłużej w domu. W tej chwili ustawiamy
wyższą temperaturę wewnątrz po to, aby
móc komfortowo funkcjonować.” – podkreśla pan Mirosław.

Dane inwestycyjne
» Termomodernizacja
» Powierzchnia ogrzewania budynku – 220 m2
» Liczba lokatorów – 4 osoby
» Zapotrzebowanie na ciepło – 12 kW
Zastosowane rozwiązania
» Gruntowa pompa ciepła DHP-H 10kW
» Dolne źródło – wymiennik poziomy – 600 m
w trzech pętlach po 200 m każda
» Ogrzewanie podłogowe – 40%
» Ogrzewanie grzejnikowe – 60%

Instalacja pompy ciepła
z myślą o emeryturze
– wybór Państwa Chołys
W 2009 roku w Aleksandrowie Łódzkim
państwo Edward i Ewa Chołys zbudowali
swój wymarzony dom na „jesień życia”,
w którym zamontowali powietrzną pompę
ciepła. Od początku korzystania z pompy
Państwo Chołys skrupulatnie prowadzili statystyki pracy urządzenia. Zapisy dotyczyły
nie tylko zużycia energii, ale także temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Pierwsza zima była mroźna z temperaturą
–10°C w dzień i poniżej –20°C w nocy. Takie
spadki temperatury utrzymywały się nawet
przez tydzień. Dzięki zastosowaniu systemu
ogrzewania podłogowego średnie temperatury zapewniające komfort cieplny użytkownikom oscylowały w granicach 20,5°C
w dzień i 19°C w nocy.
W tym pierwszym mroźnym sezonie
grzewczym, gdy budynek był dopiero wygrzewany, koszty ogrzewania i przygoto-

wania ciepłej wody użytkowej wyniosły
3600 zł w skali roku, co daje średnio 300 zł
miesięcznie. Dla porównania, przeciętne
rachunki za ogrzanie gazem ziemnym ciepłej wody użytkowej i nowego, dobrze
izolowanego domu o powierzchni 151 m2,
z którego korzystają 2 osoby dorosłe
to koszt prawie 2 razy wyższy. Okres zwro-

tu z inwestycji w tym przypadku inwestorzy szacują na 7 lat.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, co sądzą właściciele domu o inwestycji w pompę ciepła
wejdź na www.pompyciepla.danfoss.pl
w zakładkę referencje.
Dane inwestycyjne
» Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
» Powierzchnia ogrzewania budynku: 151m2
» Liczba lokatorów: 2 osoby
» Zapotrzebowanie na ciepło: 10 kW
Zastosowane rozwiązania
» Powietrzna pompa ciepła: DHP-A 10 kW
» Zasobnik ciepłej wody użytkowej: 180 l
» Ogrzewanie podłogowe

Ogrzej swój dom i basen
Jeżeli szukasz rozwiązania, które efektywnie podgrzeje wodę
w Twoim basenie, rozważ zastosowanie pompy ciepła.
Aby móc korzystać z basenu cały rok, konieczne jest zastosowanie systemu ogrzewania wody. W przypadku tak kosztownej
inwestycji efektywność i koszty funkcjonowania systemu powinny być możliwie
najniższe. Pompy ciepła osiągają efektywność COP na poziomie 5–6, co oznacza,
że z 1 kWh energii elektrycznej pompa ciepła wytworzy 5–6 kWh energii cieplnej
w postaci ciepłej wody. Pompa ciepła może
zatem podgrzewać Twój basen w lecie,
a dom w zimie (system solarny – nie),
np. gdy temperatura na zewnątrz osiąga
pomiędzy 10–20°C w pochmurny dzień,
pompa ciepła wciąż pracuje efektywnie,
podgrzewając wodę w basenie.

Doświadczenia
inwestora z basenem
W 2008 roku, w pobliżu Chełma powstał
417 metrowy dom z krytym basenem
(12 m na 3,8 m o głębokości do 1,85 m).
Do ogrzania i chłodzenia domu, zapewnienia ciepłej wody użytkowej i ogrzania basenu wykorzystano trzy pompy gruntowe
(DHP-L 12 kW – ogrzewanie grzejnikowe
i wspomaganie DHP-H, DHP-C 12 kW z zasobnikiem c.w.u. – ogrzewanie podłogowe
i chłodzenie pasywne w domu i DHP-H
16 kW – produkcja ciepłej wody użytkowej

na potrzeby krytego basenu). Łączny koszt
inwestycji to 165 tys. złotych (pompy,
rozłożenie instalacji i materiały, odwierty
z materiałami). Innowacyjnym zastosowaniem jest odzysk ciepła z umiejscowionego
niedaleko zakładu wytwórczego właściciela domu. Dzięki temu ciepło uzyskane
z chłodzenia maszyn podwyższa temperaturę uzyskaną z odwiertów o jakieś 2–3°C.
„Jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne wszystkich trzech pomp ciepła, to póki co nie
zauważyłem znacznego wzrostu zużycia
energii elektrycznej. Oczywiście relatywnie,
bo ogrzanie dużego domu oraz wody
w basenie musi trochę kosztować” – komentuje inwestor.
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Innowacyjne rozwiązania
w pompach ciepła Danfoss
– aspekty techniczno-funkcjonalne
Innowacyjne i kreatywne podejście działu badań i rozwoju pozwoliło
na stworzenie bardzo efektywnego rozwiązania, które zapewnia
komfort i oszczędność.
Parownik – wymiennik płytowy ze
stali nierdzewnej.
Zawór regulacyjny c.o./c.w.u. – kieruje odpowiedni
przepływ wody grzewczej do instalacji c.o. lub/i wężownicy zasobnika c.w.u.

Skraplacz – wymiennik płytowy ze
stali nierdzewnej typu T – inowacyjna
technologia materiałowa użyta do
zwiększenia wymiany ciepła w każdych warunkach pracy.

Panel sterowniczy – intuicyjny układ menu, graficzne
ustawianie krzywej grzewczej, tryb testów ręcznych
umożliwjają sprawne uruchomienie; prosta zmiana
podstawowych ustawień umożliwia uzyskanie komfortu przez użytkownika. Precyzyjna regulacja temperatury z wykorzystaniem zaawansowanego regulatora PID zapewnia utrzymanie temperatury wody
grzewczej na najniższym wymaganym poziomie,
umożliwiając oszczędności zużycia energii do 20%
w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami
i pracę bez tradycyjnych buforów ciepła.

Wymiennik TGG – wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, pracujący w
opatentowanej Technologi Gazu
Gorącego, umożliwiającej uzyskanie
wysokich temperatur wody grzewczej ładującej zasobnik ciepłej wody
użytkowej przy jednoczesnym podwyższeniu efektywności (SPF) o 10%
w porównaniu do rozwiązań standardowych.

Pompa cyrkulacyjna obiegów grzewczych – użyta
technologia Opti umożliwia utrzymanie odpowiedniej
różnicy temperatur, podwyższając efektywność (SPF)
o 5% w porównaniu do rozwiązań standardowych.

Elastyczne węże przyłączeniowe
– połączenie z obiegiem dolnego
źródła możliwe jest z każdego boku
pompy ciepła.

180 l zasobnik ciepłej wody użytkowej – zasobnik
ze stali nierdzewnej w technologii podgrzewu uwarstwowionego (TWS) umożliwia przygotowanie 15%
więcej wody, w czasie o połowę krótszym, oszczędzając do 50% energii w porównaniu do standardowych
zbiorników dwupłaszczowych.

Cicha praca – specjalne wykonanie,
które tłumi wszelkie odgłosy pracy
pompy ciepła i pozwala uzyskać najlepsze wyniki na rynku.
Sprężarka spiralna (scroll) – sprężarka dostosowana do pracy w pompach ciepła, z mniejszą niż w standardowych wersjach ilością części
ruchomych, co zwiększa trwałość
i efektywność oraz wycisza pracę.

Stopniowany podgrzewacz pomocniczy – zabezpiecza szczytowe zapotrzebowanie na ciepło i umożliwia optymalny dobór pompy ciepła i dolnego źródła.
Pompa cyrkulacyjna obiegu dolnego źródła
– użyta technologia Opti umożliwia utrzymanie odpowiedniej różnicy temperatur podwyższając efektywność (SPF) o 5% w porównaniu do rozwiązań
standardowych.
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Budowa gruntowej pompy ciepła

Zwarta budowa
– szer. 69 x głęb. 60 cm x wys. 185 cm

Dział badań i rozwoju
Danfoss jest światowym liderem w produkcji urządzeń grzewczych i chłodniczych.
Dział badań i rozwoju umiejscowiony w Szwecji jest jednym z najnowocześniejszych
laboratoriów w Europie. Jest to miejsce, w którym kreowana jest przyszłość pomp ciepła.

Kontrola Online pompy ciepła
Danfoss Online to rozwiązanie umożliwiające zdalną kontrolę
oraz monitoring pompy ciepła z wykorzystaniem Internetu
i bezprzewodowych transmisji danych (GSM-GPRS).

Danfoss Online należy
do grupy akcesoriów
zwiększających
wydajność oraz
obniżających koszty
użytkowania pompy
ciepła. Pozwala
na kontrolę i monitoring
pompy ciepła z każdego
miejsca na ziemi.

Kontrola: Danfoss Online daje pełną kontrolę systemu pompy ciepła. Korzystając
z tego rozwiązania, użytkownik może podejrzeć aktualny stan pracy pompy ciepła,
dokonać zmian z dowolnego miejsca, mając
jedynie dostęp do Internetu. Wystarczy zalogować się, używając osobistego kodu i hasła
na stronie www.pompyciepla.danfoss.pl.

Bezpieczeństwo: System Online posiada funkcje alarmów tzn. w momencie
wykrycia potencjalnej usterki lub błędnych
parametrów pracy komputer automatycznie wysyła powiadomienie na adres e-mail
lub pod wskazany telefon komórkowy
w postaci wiadomości SMS. Pozwala to
na natychmiastową reakcję zespołu serwisowego.

„Mózg” pompy ciepła
Sterownik koordynuje i steruje pracą pompy ciepła oraz wpływa na funkcjonowanie systemu grzewczego.
Pompa ciepła Danfoss pracuje z najwyższą precyzją, zapewniając w Twoim domu najlepszy możliwy
mikroklimat przy najniższym koszcie. Dodatkowo, wykorzystując regulacje temperatury w pomieszczeniach
przy pomocy np. termostatów grzejnikowych lub systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym, możemy
zaoszczędzić do 15% energii w porównaniu z technologią tradycyjną. Panel sterowania jest niezwykle łatwy
w obsłudze. Jednym przyciśnięciem podnosimy lub obniżamy temperaturę.

Korzyści sterownika Danfoss
· Pewność, że nie jest zużywane więcej energii niż potrzeba.
· Zapewnienie wewnątrz budynku przyjaznego klimatu.
· Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika.

„Serce” pompy ciepła
Pompy ciepła Danfoss wyposażone są w specjalnie dedykowane sprężarki spiralne.
Posiadają one mniej części ruchomych niż inne odpowiedniki, co zwiększa ich żywotność
i zmniejsza poziom hałasu. Sprężarki spiralne mają także większą efektywność wytwarzania
ciepła i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to zatem zwiększenie sprawności i żywotności pomp ciepła, co w efekcie skraca czas zwrotu z inwestycji.

Zalety sprężarki spiralnej
· Wysoka efektywność nawet podczas ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.
· Redukcja poziomu głośności.
· Wzrost żywotności pompy ciepła.
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Wyjątkowa technologia
produkcji ciepłej
wody użytkowej
Zespół badań i rozwoju każdego dnia pracuje nad rozwojem, polepszaniem
i dopracowywaniem technologii pomp ciepła. Technologia TGG i TWS została
stworzona do optymalizacji produkcji ciepłej wody.

Technologia TWS:
Danfoss posiada unikalną technologię, pozwalającą na uzyskanie dużych ilości ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.) w krótkim czasie i bez zużywania większej ilości energii. Technologia ta oparta jest na efektywnej wymianie ciepła oraz na warstwowym podgrzewaniu c.w.u. w zasobniku. Zasobnik ciepłej wody
wykonany w technologii TWS jest znacznie bardziej wydajny niż tradycyjny zasobnik dwupłaszczowy.
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Tradycyjny podgrzewacz c.w.u.
z płaszczem wodnym ma mniejszą intensywność wymiany ciepła.
Gorąca woda z pompy ciepła
omywa zewnętrzną część zasobnika.
Rozwiązanie to wymaga dwukrotnie dłuższego czasu na pełne podgrzanie wody w porównaniu
z technologią TWS.
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Zasobnik TWS stosuje nowe rozwiązanie techniczne w postaci wężownicy
umieszczonej wewnątrz, przez którą
przepływa gorąca woda z pompy ciepła. Woda wewnątrz podgrzewacza
podzielona jest na warstwy i w ten
sposób szybciej uzyskuje żądaną temperaturę. TWS zapewnia bardziej efektywną wymianę ciepła i więcej ciepłej
wody użytkowej.

Zasobnik TWS został skonstruowany specjalnie dla pomp ciepła. (Na
zdjęciu ciepła woda jest zielonego
koloru, a niebieskiego zimna woda.)

Technologia Gorącego Gazu (TGG):
Wykorzystuje pompę ciepła do wytwarzania ciepłej
wody użytkowej w tym samym czasie, gdy ogrzewany
jest Twój dom, zachowując wysoką efektywność (COP).
Kluczową rolę odgrywa tutaj dodatkowy wymiennik
ciepła, który bierze udział w procesie przygotowania c.w.u. – może on podgrzać
wodę grzewczą używaną w zasobniku
nawet do temperatury 90°C.
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Korzyści dla konsumenta
· 15% więcej ciepłej wody użytkowej.
· 2-krotnie szybsze podgrzanie zasobnika.

1 	
Elastyczne dostosowywanie się do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

2 	
Woda podgrzewana jest do temperatury
50–90°C przed wyjściem do zasobnika c.w.u.

3 	Możliwość jednoczesnego podgrzewania
wody i ogrzewania budynku.

Bezpieczne rozwiązanie – koniec z bakteriami legionella
Pompy ciepła Danfoss automatycznie podgrzewają wodę.
Dzięki temu minimalizują ryzyko wystąpienia bakterii legionella. Normalna
temperatura jest wystarczająco wysoka by chronić przed rozwojem bakterii
ale ten system stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Technologia Opti
– kontrola prędkości
pomp obiegowych
Do produkcji pomp ciepła
wykorzystujemy technologię
Opti, która gwarantuje uzyskanie maksymalnej efektywności,
przy minimalnym zużyciu
energii. Jest to podstawowe
kryterium dla odbiorcy,
którego celem jest uzyskanie
jak najwyższego komfortu przy
możliwie najniższych kosztach.

Technologia Opti wprowadza inteligentny
system kontroli, który przez regulację prędkości obrotowej pomp obiegowych gwarantuje, że działanie pompy ciepła będzie
zawsze dostosowane do rzeczywistego
zapotrzebowania na ciepło i stanu instalacji

grzewczej. Dzięki temu pompa ciepła
zawsze pracuje w najlepszych warunkach.
Zyskujesz jej maksymalną efektywność,
przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Opti gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego współczynnika COP.

Korzyści dla użytkownikA:
 worzy optymalne warunki pracy dla pompy ciepła.
·T
·M
 inimalizuje zużycie energii pomp obiegowych.
 zrasta roczna efektywność.
·W

Nowość! Danfoss Link
Precyzyjna bezprzewodowa
kontrola komfortu
w całym domu.

Danfoss Link jest systemem radiowego
sterowania pracą pompy ciepła, ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami. Użytkownik może samodzielnie, według własnych potrzeb kontrolować temperaturę
otoczenia dzięki jednemu, intuicyjnemu
dotykowemu sterownikowi. Informacje
o zapotrzebowaniu na ciepło są wysyłane
przez termostaty do sterownika a następnie do pompy ciepła, która dostosowuje
swoją pracę do aktualnego zapotrzebowania. Koncepcja dynamicznej krzywej
grzewczej jest innowacyjnym i energooszczędnym rozwiązaniem w zakresie produkcji ciepła i jego precyzyjnej regulacji.
Więcej na: www.living.danfoss.pl

Korzyści:
 ptymalizacja pracy
·O
pompy ciepła
 ontrola całego systemu
·K
grzewczego z jednego miejsca
·T
 ygodniowy plan ogrzewania
·T
 ryb wakacyjny
·C
 zujnik mrozu
·P
 rosty w użyciu sterownik
·K
 olorowy dotykowy ekran
·Z
 integrowana funkcja
pomocy
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Powietrzne pompy ciepła
Powietrzne pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem nie tylko do nowego
budownictwa, ale i do termomodernizacji już istniejących systemów grzewczych
też z wykorzystaniem już użytkowanych źródeł ciepła. Dzięki temu, że nie
wymagają prac ziemnych związanych z wykonywaniem odwiertów lub też
kolektorów poziomych można je szybko, bezpiecznie zainstalować i podłączyć.

Danfoss DHP-A Opti
Powietrzna pompa ciepła z zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 180 l, o mocy od 6 do 12 kW.

Cechy szczególne:

»	Wykorzystanie słonecznej energii odnawialnej zakumulowanej w powietrzu nawet do temperatury –20°C.
»	Technologia Opti – inteligentny system kontroli pracy pomp obiegowych zapewnia maksymalną
efektywność pompy ciepła przez cały rok.

»	Bez konieczności wykonywania odwiertów lub innych prac ziemnych.
»	Instalacja pomiędzy pompą ciepła a modułem zewnętrznym wypełniona glikolem – bez konieczności
łączenia układu chłodniczego na budowie.

»	Automatyczne odszranianie i pełna kontrola modułu powietrznego.
»	Opcjonalna możliwość zdalnego monitoringu i sterowania pracą pompy (Internet/GPRS).
»	Sterownik z funkcją integral.

Danfoss DHP-A
Powietrzna pompa ciepła z zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 180 l, o mocy od 6 do 12 kW.

Cechy szczególne:

»	Wykorzystanie słonecznej energii odnawialnej zakumulowanej w powietrzu nawet do temperatury –20°C.
»	Zasobnik c.w.u. wykonany w technologii TWS.
»	Dostawa ciepła bez odwiertów lub innych prac ziemnych.
»	Instalacja pomiędzy pompą ciepła a modułem zewnętrznym wypełniona glikolem – bez konieczności
łączenia układu chłodniczego na budowie.

»	Automatyczne odszranianie i pełna kontrola modułu powietrznego.
»	Opcjonalna możliwość zdalnego monitoringu i sterowania pracą pompy (Internet/GPRS).

Dodatkowy podgrzewacz w standardzie:
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Jeżeli w danym momencie jest niewystarczająca ilość energii słonecznej, pompy ciepła
wykorzystują dodatkowy podgrzewacz do produkcji ciepłej wody na cele c.o. i c.w.u.
Dlatego też do każdej pompy dostarczamy wbudowane podgrzewacze.

» Najlepsza alternatywa dla inwestycji na niewielkich działkach
» Skandynawski wygląd sprawia, że rozwiązanie wtapia się
w architekturę domu i ogrodu
DHP-AQ to nie tylko grzanie i chłodzenie
ale i najlepsza sezonowa wydajność
powietrznej pompy ciepła dostępnej na rynku,
która daje nawet 75% oszczędności.

Danfoss DHP-AQ
Najwyższa roczna efektywność powietrznej pompy ciepła dostępnej na rynku.
Danfoss, w kwietniu 2011 roku, wprowadził na rynek
powietrzną pompę ciepła dedykowaną mieszkańcom strefy
umiarkowanej. Jest to rozwiązanie, które swoją efektywność
utrzymuje do temperatury aż -20oC dzięki innowacyjnemu
podejściu do kompleksowej kontroli efektywności. Co więcej,
jest też najcichszym rozwiązaniem nie tylko grzewczym,
ale i chłodzącym.
» Szeroki zakres mocy DHP-AQ
Zakres mocy od 6 kW do 36 kW czyni z pompy ciepła
DHP-AQ idealne rozwiązanie do domków jednorodzinnych,
budownictwa komercyjnego, jak np.: przedszkola, biura,
sklepy, bloki.
» Najniższe koszty ogrzewania – dzięki kompleksowej kontroli
efektywności: modulowany wentylator, elektroniczny zawór
rozprężny, regulacja prędkości pompy obiegowej – nawet
do 75% taniej.
» Komfort – ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń poprzez
automatyczną regulację temperatury dostosowaną
do potrzeb użytkowników.
» Trwałość – jeden wybór systemu ogrzewania i chłodzenia
na wiele lat.

» Ciśśś… – pompa ciepła DHP-AQ została zaprojektowana tak,
aby mieć najniższy poziom głośności na rynku (w trybie
cichej pracy tylko 59 decybeli).
»W
 łącz i zapomnij – prosta instalacja, dzięki komunikacji między
modułami zewnętrznym i wewnętrznym, nie wymagająca
prac ziemnych.
» Nieprzeciętna wydajność – pompa ciepła Danfoss zapewnia
efektywne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową nawet przy
temperaturze na zewnątrz do -20oC (COP 4,4; automatyczny
proces odszraniania).
» Niezawodność – produkty Danfoss znane są ze swojej
niezawodności, sprawności i bezawaryjności.
» Dowolne miejsce inwestycji – uniezależnienie się
od dostawców mediów.
» Dostosowanie potrzeb do możliwości – nawet przy bardzo
małej działce i bez specjalnego pomieszczenia można
oszczędzać dzięki pompie ciepła.
» Idealne rozwiązanie do termodernizacji
– możliwość połączenia z już istniejącym systemem
grzewczym.
» Ekologia – eksploatując swój dom możesz zredukować emisję
CO2 nawet o 40% – chroń naszą planetę.

Praca w kaskadzie i swobodne stopniowanie mocy od 6 do
36 kW czyni pompę ciepła DHP-AQ idealnym rozwiązaniem
zarówno do domów jednorodzinnych, jak również do
obiektów o charakterze komercyjnym np.: biura, szkoły,
przedszkola, budynki wielorodzinne.
Trzy różne zestawy: Mini, Midi i Maxi oferują wyjątkową
elastyczność w zakresie doboru. Możemy rozbudować obecną
kotłownię dołączając odnawialne źródło ciepła (Mini) lub
zbudować nową kotłownie realizującą funkcję grzania,
ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia (Maxi).
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Gruntowe pompy ciepła
Gruntowe pompy ciepła mają zastosowanie w nowych i modernizowanych
budynkach. Dzięki wykorzystaniu dolnego źródła w postaci odwiertów
lub kolektorów poziomych są stabilnym źródłem ciepła przez cały rok.
Mogą stanowić oddzielne źródło ciepła i chłodu, ale również pracować
w układach biwalentych z innymi systemami.

Danfoss DHP-H
Gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 16 kW z zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 180 l.

Cechy szczególne:

» Pompa DHP-H 4 kW – idealne rozwiązanie do domów pasywnych i nisko energetycznych.
»	Zasobnik c.w.u. wykonany w technologii TWS.
»	Sterownik z funkcją Integral – zaawansowany algorytm do zarządzania dostawą ciepła – optymalna praca sprężarki.
»	Opcjonalna możliwość zastosowania modułu chłodzenia – wykorzystanie niskich temperatur gruntu
do najtańszego chłodzenia pomieszczeń.

»	Opcjonalna możliwość zdalnego monitoringu i sterowania pracą pompy (Internet/GPRS).

Danfoss DHP-L Opti

Danfoss DHP-C
Gruntowa pompa ciepła o mocy
od 6 do 10 kW z zasobnikiem ze stali
nierdzewnej o pojemności 180 l.

Cechy szczególne:

»	Zasobnik c.w.u. wykonany
w technologii TWS.

»	Sterownik z funkcją integral
– zaawansowany algorytm do zarządzania
dostawą ciepła – optymalna praca
sprężarki.

»	Wyposażona w moduł chłodzenia
pasywnego – wykorzystanie niskich
temperatur gruntu do najtańszego
chłodzenia pomieszczeń.

»	Opcjonalna możliwość zdalnego
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monitoringu i sterowania pracą pompy
(Internet/GPRS).

Danfoss DHP-L
Gruntowa pompa ciepła o mocy
od 6 do 16 kW do współpracy z zewnętrznym
zasobnikiem c.w.u.

Cechy szczególne:

»	Możliwość współpracy z zasobnikami
ciepłej wody do 1000 l.

»	Możliwość konfiguracji z istniejącym
zasobnikiem c.w.u.

»	Opcjonalna

możliwość zastosowania
modułu chłodzenia – wykorzystanie
niskich temperatur gruntu do
najtańszego chłodzenia pomieszczeń.

»	Opcjonalna możliwość zdalnego
monitoringu i sterowania pracą pompy
(Internet/GPRS).

»

S terownik z funkcją Integral – zaawansowany algorytm do zarządzania dostawą
ciepła.

Gruntowa pompa ciepła o mocy
od 4 do 16 kW do współpracy z zewnętrznym
zasobnikiem c.w.u.

Cechy szczególne:

»	Technologia Opti – inteligentny system
kontroli pracy pomp obiegowych
zapewnia maksymalną efektywność
pompy ciepła przez cały rok.

»	Sterownik z funkcją Integral – zaawansowany algorytm do zarządzania dostawą
ciepła – optymalna praca sprężarki.

»	Możliwość współpracy z zasobnikami
ciepłej wody do 1000 l.

»	Możliwość konfiguracji z istniejącym
zasobnikiem c.w.u.

»	Opcjonalna możliwość zastosowania
modułu chłodzenia – wykorzystanie
niskich temperatur gruntu do najtańszego
chłodzenia pomieszczeń

»	Opcjonalna możliwość zdalnego
monitoringu i sterowania pracą pompy
(Internet/GPRS).

» Najlepsza wydajność – najwyższy średnioroczny
współczynnik efektywności energetycznej (SPF)
» Stabilność pracy – niezależność od temperatury otoczenia

Gruntowa pompa ciepła
DHP-H Opti Pro nie wymaga
oddzielnych pomieszczeń.
Dzięki eleganckiemu,
skandynawskiemu projektowi
pozostaje niezauważalna
w przestrzeni domu.

Danfoss DHP-H Opti Pro
Realizuje wzrost zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przy jednoczesnym 10% wzroście
rocznej efektywności w porównaniu do swoich poprzedników.
Danfoss stworzył nowy standard w przemyśle pomp ciepła.
Wchodząc z marką DHP-H Opti Pro dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom i najnowszej technologii produkcji ciepłej wody
użytkowej osiągnęliśmy to, co wydawało się niemożliwe.
Efektem jest to, że w miesiącach największego ogrzewania
Danfoss DHP-H Opti Pro może produkować również więcej
ciepłej wody użytkowej i ciepła niż inne pompy ciepła na rynku,
przy jednoczesnej redukcji zużywania energii.
» Zakres mocy DHP-H Opti Pro
Zakres mocy od 6 kW do 16 kW czyni z pompy ciepła
idealne rozwiązanie do domków jedno i wielorodzinnych
oraz małych budynków użyteczności publicznej (do 500 m2).
»N
 ieprzeciętna wydajność – pompa ciepła Danfoss zapewnia
efektywne ogrzewanie i ciepłą wodę – współczynnik COP 4,9.
»N
 ajniższe koszty ogrzewania – dzięki kompleksowej
kontroli efektywności: modulowany wentylator, elektroniczny zawór rozprężny, regulacja prędkości pompy
obiegowej – nawet o ponad 80% taniej.
»C
 iepła woda na żądanie – zwiększona możliwość produkcji
ciepłej wody użytkowej przy wysokiej sprawności
energetycznej, dzięki technologii gorącego gazu i technologii TWS – pompa ciepła DHP-H Opti Pro posiada
wbudowany zasobnik na wodę ze stali nierdzewnej
o pojemności 180 l.
»T
 rwałość – jeden wybór systemu ogrzewania i chłodzenia
na wiele lat.

»K
 omfort – ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń poprzez
automatyczną regulację temperatury dostosowaną
do potrzeb użytkowników.
»T
 anie chłodzenie – w okresie letnim pompa ciepła zapewnia
chłód, przy minimalnym koszcie, dzięki zastosowaniu
modułu chłodzenia pasywnego.
»N
 iezawodność – produkty Danfoss znane są ze swojej
niezawodności, sprawności i bezawaryjności.
»D
 owolne miejsce inwestycji – uniezależnienie się
od dostawców mediów.
»Z
 dalny monitoring i sterowanie pracą pompy.
»E
 kologia – eksploatując swój dom możesz zredukować
emisję CO2 nawet o 40% – chroń naszą planetę.

DHP-H Opti Pro
pozwala na
korzystanie z ciepłej
wody użytkowej
redukując
jednocześnie koszty
energii, dzięki
zastosowaniu
technologii
gorącego gazu i
zbiornikowi TWS)
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opcja

opcja

opcja

DHP-AQ

dostępne
w zewnętrznym
zasobniku DWH
(opcja)

DHP-A

dostępne
w zewnętrznym
zasobniku DWH
(opcja)

DHP-A Opti

DHP-L

dostępne
w zewnętrznym
zasobniku DWH
(opcja)

DHP-C

DHP-L Opti

DHP-H

DHP-H Opti Pro

DHP-L Opti Pro

Dolne źródło

Pompa Ciepła

Pompy ciepła Danfoss – asortyment
Pionowy wymiennik
gruntowy
Poziomy wymiennik
gruntowy
Woda gruntowa
Powietrze
Technologia Opti
Funkcje

Technologia TGG
Technologia TWS

Akcesoria

Chłodzenie

opcja

opcja

dostępne
w zewnętrznym
zasobniku DWH
(opcja)

Moduł OnLine
Podgrzewanie basenu
Odzysk ciepła
z wentylacji

Dlaczego pompy ciepła Danfoss
» Najwyższy komfort przy minimalnych kosztach – ponad 50% niższe rachunki za ogrzewanie,
ciepłą wodę użytkową i chłodzenie.
» Bezobsługowość, trwałość i bezpieczeństwo rozwiązania.
» Lider produkcji pomp ciepła – innowacyjne, opatentowane technologie.
» Całoroczne wykorzystywanie energii słonecznej.
» Dowolne miejsce inwestycji.
» Nie wymagane: kotłownia, kominy, przyłącza gazowe, butle czy zbiorniki.
» Zdalny dostęp do pompy ciepła.
» Regulacja temperatury w domu przy zastosowaniu jednego sterownika Danfoss Link.
» Sieć autoryzowanych partnerów serwisowych na terenie całego kraju.
Nasz autoryzowany partner:

ul. Chrzanowska 5,
05-825 Grodzisk Mazowiecki;
tel. 22 755 07 00, fax 22 755 07 01
www.danfoss.pl, e-mail: info@danfoss.com
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji naszych urządzeń.
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