
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.pompyciepla.danfoss.pl

•  Najniższe koszty ogrzewania - dzięki kompleksowej kontroli efektywności: 
modulowany wentylator, elektroniczny zawór rozprężny, regulacja pręd-
kości pompy obiegowej – nawet do 50% taniej

•  Komfort - ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń w zależności od potrzeb 
użytkowników

•  Trwałość – jeden wybór systemu ogrzewania i chłodzenia na wiele lat

•  Niezawodność – produkty Danfoss znane są ze swojej niezawodności, 
sprawności i bezawaryjności

•  Ciśśś… – pompa ciepła DHP-AQ została zaprojektowana tak, aby mieć naj-
niższy poziom głośności na rynku (w trybie cichej pracy tylko 58 decybeli)

•  Włącz i zapomnij – prosta instalacja, dzięki komunikacji między modułami 
zewnętrznym i wewnętrznym, nie wymagająca prac ziemnych 

•  Nieprzeciętna wydajność – pompa ciepła Danfoss zapewnia ogrzewanie 
i ciepłą wodę użytkową nawet przy temperaturze na zewnątrz do -20oC 
(SPF 4,4; automatyczny proces odszraniania)

•  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

•  Zdalny monitoring i sterowanie pracą pompy

•  Ekologia - eksploatując swój dom możesz zredukować emisję CO2 nawet 
o 40% - chroń naszą planetę

 

DHP-AQ powietrzna pompa ciepła
Efektywność warta Twojej uwagi

Najlepsza
Sezonowa wydajność

DHP-AQ jest rozwiązaniem 
o najlepszej sezonowej 
wydajności na rynku 
powietrznych pomp ciepła.



Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 07 00, fax 22 755 07 01, e-mail: info@danfoss.com, www.danfoss.pl

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.
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PPoommpppaa cciieepppłłaa DDHHPP-AAQQpp pp QQ
PPowi tietrzna pompa ciiepłła, wykkonana w ttechhnollogiiii bbez śpoś dred iniego dodparowaniia,
monmontowtowanaana je jestst w dw dowoowolnylnym mm miejiejscuscu ob obokok budbudynkynku.u. WbuWbudowdowanyany, m, moduodulowlowanyany
wenwentyltylatoator wr wymuymuszasza pr przepzepływływ po powiewietrztrza za zewnewnętrętrzneznegogo, z z któktóregrego oo odzydzyskiskiwanwane ce cie-ie-

łpło pr kzekazywan je j test d do wn tętrza b dbud kynku. T kTakiie icie łpło j je tst ddarmowe, dodn iawi lalne
i ni niewiewyczyczerperpalnalne.e. LatLatemem pompompapa cieciepłapła od odbiebierara nadnadmiamiar cr ciepiepłała z bz budyudynkunku i i usuusuwawa jeje
nana zewzewnątnątrzrz.

A - Zasobnik c.w.u.
B - Podgrzewacz pomocniczy
C - Pompa obiegowa
D -  Zawór 3-drogowy przełączający c.o./c.w.u.

Ciepło odzysy kiwane jest poprzez bezpo-
średnie odparowanie czynnika chłodni-
czego w wymienniku, przez który prze-
płypływawa powpowietietrzerze ze zewnęwnętrztrznene, co co po pozwazwalala 
na uzyskanie wysokiej efektywności pra-
cycy pompompypy DHPDHP-AQAQ. W. W ka każdeżdej pj pompompieie po-po
wietrznej prawidłowe odszranianie po-
wierzchni tego wymiennika warunkuje
efektywny odzysk ciepła. W DHP-AQ stan
powierzchni wymiennika jest na bieżąco
monitorowany przez sterownik, a od-
szranianie włączane jest automatycznie,
jeśjeślili rzerzeczyczywiświściecie je jestst potpotrzerzebnebne C. Ciepiepłoło 
używane do tego procesu jest wcześniej
pobp ierane z powp ietrza zewnęętrzneggo
i gromadzone, a więc jest darmowe. Pozwala to na dalsze zmniejszanie zużycia energii elektrycznej 
i uzyskiwanie najefektywniejszego odzysku ciepła.
KKonstr kukcjja pompy icie łpła DH DHP AP-AQQ u żmożliliwiia lelastyczn ką k fionfi guracjję iins ltal jacjii z poszczególóln hych 
elementów, w zależnosci od wymagań. Ciepła woda użytkowa powinna być przygotowywana 
w dw dedyedykowkowanyanym pm pompompomom cieciepłapła za zasobsobniknikuu, wykwykonaonanymnym w w uniunikalkalnejnej te technchnoloologiigii TW TWSS. SzcSzczytzytoweowe 
zapotrzebowanie na ciepło, pojawiające się okresowo, może być pokrywane poprzez elektrycz-
nyny podpodgrzgrzewaewaczcz pompomocnocnicziczy ly lubub ististnieniejącjący ky kociocioł.oł. Wy Wymagmaganyany pr przepzepływływ cz czynnynnikaika gr grzewzewczeczegogo 
na potrzeby c.o. lub c.w.u. wywoływany jest poprzez pompę obiegową o regulowanej prędkości 
obrotowej (technologia OPTI). Czynnik grzewczy kierowany jest do odpowiednich obiegów za po-
mocą zaworu przełączającego. Pompa DHP-AQ może także przygotowywać wodę lodową na po-
trzeby chłodzenia pomieszczeń. Zastosowanie w konstrukcji pompy ciepła elektronicznego zaworu 
rozrozpręprężneżnegogo zapzapewnewniaia elaelastystystystyczncznośćość pr pracyacy i i utrutrzymzymanianie we wysoysokiekiej ej efekfektywtywnośnościci w zw zmiemienianiającjącychych 
się warunkach różnych trybów pracy.

Wielkość: 6 9 11 13 16 18

Wydajność nominalma Moc grzewcza kW 6,2 8.6 10.8 12.2 15.3 17.9

Wskaźnik efektywności cieplnej 1) COP 4.1 4.6 4.6 4.3 4.4 4.0
WskWskaźnaźnikik efeefektyktywnownościści ci ciepleplnejnej y p j 2)2) COPCOP 4 04.0 4 44.4 4 34.3 4 34.3 4 24.2 3 93.9

TemTemperperatuaturyry minmin /m./maksaks.. - p powiowietretrzeze zewzewnętnętrznrznee °CC -2020~+4+45°C5 C -2020~+4+45°C5 C -2020~+4+45°C5 C -2020~+4+45°C5 C -2020~+4+45°C5 C -2020~+4+45°C5 C
- czynnik grzewczyy g y 3) °C 60 60 60 60 60 60

Zasilanie elektryczne Trójfazowe (wybrane modele także 230 V) V 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N
Moc znamionowa sprężarki kW 2.2 2.9 3.3 4.2 5.0 6.1
MMoc robbocza spr żęża kirki - grz ianie kWkW 1 51.5 2 02.0 2 52.5 2 92.9 3 73.7 4 64.6
Mococ roobocbocza a sprsp ężaę arki - chłc odzod enie ee kW 1.9.9 2.5.5 3.23. 3.73. 4.4. 5.45.

Poziom głg ośności 4) Tryyb zwyky łyy dB(A) 61 62 64 66 66 74
Tryb cichy dB(A) 58 59 61 63 63 71

Ciężar Pompa ciepła kg 125 131 150 155 191 185
ModModułuł MINMINII kgkg 1818 1818 1818 1818 1818 1818
ModModułuł MIDMIDII kgkg 2121 2121 2121 2121 2121 2121
Moduł MAXI kg 106 106 106 106 106 106

DHP-AQ

Przykład zastosowań pompy ciepła DHP-AQ Konfi guracja

1) gA7/W35 wg EN 255
2) A7/W35 wg EN 14511

3) p p ę g Temperatura powietrza zewnętrznego nie niższa niż 0°C
4) Wg SS-EN 12102, EN ISO 3741

DHPDHP-AQAQ

Zasilanie c.o.
PPowróót c.o.
Zasilanie c.o.
Powróót c.o.

Schemat instalacjij  zastosowania ppomppy cy ieppła do przp ygoyg towania wodyy
grzewczej na potrzeby dwóch niezależnych obiegów c.o i c.w.u.
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Moduły wewnętrzne składają się z następujących elementów:

ModMod łuł ewewnętnętr nrzn My Miniini:: s szafaafa st steroero niwnic acza

ModModułuł wewwewnętnętrznrzny My Midiidi:: szszafaafa st steroerowniwniczacza p, pompompa ca cyrkyrkulaulacyjcyjnana, po podgrdgrzeze-
wacz pomocniczy (400V - 3/6/9/12/15 kW; 230V 
3/-3/6/96/9 kW kW)), zawóór prz łełączajjący c.o.//c.w.u.

ModModułuł wewwewnętnętrznrzny My Maxiaxi:: s  szafzafa sa sterterownownicziczaa, pompompapa cyrcyrkulkulacyacyjnajna p, pod-od-
grzewacz pomocniczy (400V - 3/6/9/12/15 kW;
230230VV -3/63/6/9/9 kW)kW), z óawór przełłąc jzający c. /o./c.w.u.,  
zasobnik c.w.u. 180 l

Wielkość: 6 9 11 13 16 18 22 26 32 36

DHP-AQ 6 9 11 13 16 18 2x11 2x13 2x16 2x18
Mini + + + + + + + + + +
Midi + + + + + + + + + +
MMaxii ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - 

moduł MINI

moduł MIDI

moduł MAXI

DHP-AQ

Podgrzewaczem pomocniczym
możemoże być być dot dotychcychczaszas pracpracującującyy 
kocioł, który będzie sterowany
przep ez ststerowe o nik pomppo py ciy c epłaep a..
Zasobnikiem c.w.u. może być 
dotychczas pracujący zasobnik, 
ale zalecany jest dostosowany 
do współpracy z pompą ciepła 
zasozasobnikbnik DWH DWH.


