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w układach z ogrzewaniem grzejnikowym 
oraz podłogowym, w standardzie istnieje 
możliwość wysterowania 3 obiegami grzew-
czymi, bezpośrednimi lub mieszaczowi. Każ-
da pompa ciepła oprócz pełnego sterowa-
nie instalacji c.o., ma również w standardzie 
automatykę sterującą przygotowaniem cie-
płej wody użytkowej oraz jej cyrkulacji, a tak-
że sterowania ogrzewaniem basenu. Warto 
zaznaczyć, iż pełne sterowanie całym syste-
mem kotłowni jest możliwe bez stosowania 
jakichkolwiek podzespołów dodatkowych, 
pełna automatyka jest już w zakresie dosta-
wy. W tym przypadku Dimplex stawia na ska-
lowalność i uniwersalność sterowania w pro-

dukowanych pompach ciepła. Znaczy to, 
że pełną automatykę, z kompletnym zakre-
sem możliwości znajdziemy w urządzeniach 
przeznaczonych na rynek inwestorski, jak 
i w urządzeniach przemysłowych większych 
mocy, co jest szczególnym ułatwieniem dla 
firm wykonawczych i projektowych.

…woda/woda  
Poza urządzeniami solanka/woda w „nowo-
ściach” znajduje się również pompa ciepła  
woda/woda  o mocy 13,7 kW oraz COP=6,0 
dla parametru W10/W35. Urządzenie szcze-
gólne godne polecenia w instalacjach, 
gdzie jakość wód gruntowych wymusza czę-
sto zastosowanie wymiennika pośredniego, 
co przyczynia się do spadku sprawności ca-
łego systemu. Pompa WI 14TU ma już zabu-
dowany wymiennik spiralny ze stali nierdzew-
nej, odporny na korozję oraz złą jakość wody, 
gwarantujący jednocześnie wysoką spraw-
ność wymiany energii dolnego źródła. 

…powietrze/woda 
Wśród nowości nie zabrakło pomp typu po-
wietrze/woda, które już na dobre wpisały się 
w nasz krajobraz jako rozwiązanie wiarygod-
ne, proste w instalacji i doskonale sprawdza-
jące się w naszej strefie klimatycznej. W ofer-
cie nowości znajdziecie Państwo jednostki do 
instalacji wewnątrz budynku (LI 9/12TU oraz LI-
15TE) oraz jednostki instalowane na zewnątrz 
LA 6TU. Zarówno jednostki zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne zostały zmodernizowane pod 
katem hałasu, co oczywiście jest szczegól-
nie istotne przy pompach ciepła powietrze/
woda. Osiągnięto to poprzez wykorzystanie 
wentylatorów EC przy pompie LA 6TU oraz ni-
skoobrotowych wentylatorów kątowych 3D 
w pompach wewnętrznych. 
Również zastosowano całkowite odizolowa-
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  Lata doświadczenia

Pompy ciepła marki Dimplex są produkowane 
już od ponad 40 lat w Kulmbach (Niemcy), do-
świadczenie zdobyte przez niemal pół wieku, 
jest nie do przecenienia. Projektowane i mon-
towane pompy ciepła składają się z kompo-
nentów najwyższej jakości (np. sprężarki firmy 
Coopeland, sterowanie na bazie elementów 
Carel), każde urządzenie przed opuszczeniem 
linii produkcyjnej jest kompleksowo testowane 
na stanowiskach pomiarowych. Inżynierowie 
Dimplex, nieustannie pracują nad optymali-
zacją i zwiększeniem wydajności oferowanych 
produktów, czego przykładem są m.in. pompy 

ciepła serii SI XX TU oraz WI XX TU wspomniane 
już na początku artykułu. 

Nowe pompy ciepła 
w najróżniejszych wykonaniach:

…solanka/woda
W skład nowej generacji pomp ciepła typu 
solanka/woda wchodzą urządzenia o mo-
cach 8, 11 oraz 14 kW, których sprawność 
(COP) przy parametrach pracy B0/W35 do-
chodzi do aż 5,0. Zaprezentowane urzą-
dzenia w tej serii są to modele aktualnie 
najbardziej popularne w budownictwie jed-
norodzinnym. Zaprojektowane do pracy 

W roku 2011 firma Dimplex, zaprezentowała na targach 
ISH we Frankfurcie nową generację pomp ciepła. Są to serie pomp ciepła typu 
woda/woda, powietrze/woda oraz solanka/woda, w których sprawności 
i wyposażenie przewyższa parametry większości aktualnie dostępnych urządzeń 
na polskim rynku. COP na poziomie 5.0 dla pompy solanka/woda lub 6.0 przy 
pompach woda/woda sytuuje je niewątpliwie w ścisłej czołówce rynkowej. Aby przybliżyć ofertę 
pomp ciepła firmy Dimplex, postaram się w poniższym artykule bardziej rozwinąć temat nowości.

Pompa ciepła typu woda/
woda WI 14TU ustawiona na 
zbiorniku buforowym PSP 
100E

Wysokowydajna pompa 
ciepła typu solanka/woda SI 
8, 11, 14TU
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nie mechaniczne drgań układu termodyna-
micznego od obudowy oraz instalacji gór-
nego źródła. Sprawności pomp powietrze/
woda wynoszą do 4,0 dla parametru A2W35. 

Jesteśmy dla Państwa…

Oprócz produktów najwyższej jakości, 
nasza firma oferuje kompleksową pomoc 

w doborze urządzeń, wycenach oraz cykl 
szkoleń dedykowanych dla projektantów 
oraz instalatorów. 
Ogólnopolski zespół  mobilnych doradców 
techniczno-handlowych służy komplekso-
wą pomocą w powyższym zakresie na rzecz 
klientów końcowych, firma wykonawczych 
oraz dystrybucyjnych, a także projektantów. 
Zapraszamy dla współpracy.  

Osiągnięcie tak wysokich sprawności w nowych 
pompach ciepła firmy Dimplex zostało możliwe 
dzięki zastosowaniu szeregu nowatorskich rozwią-
zań. Wśród tych rozwiązań są: 
• elektroniczny zawór rozprężny współpracu-
jące ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia 
w układzie chłodniczym; 
• najnowszy model sprężarki scrool firmy Co-
opeland wraz z dodatkowym wymiennikiem cie-
pła zwany „COP Booster”. Nowo skonstruowany 
„COP Booster” jest połączeniem funkcji ekonomi-
zera z funkcjami osuszacza. Chroni on w ten spo-
sób sprężarkę przed ciekłymi czynnikami chłod-
niczymi. Wskutek tego obieg chłodniczy może 
pracować na niższym poziomie temperatury i 
w ten sposób zostaje zdecydowanie zwiększo-
na efektywność układu. Optymalnie dopasowa-
ne do siebie komponenty umożliwiają wysokie 
współczynniki wydajności i niskie koszty eksplo-
atacji;
• manager pompy ciepła WPM Econ Plus. 
Nad pracą całego systemu, czyli zarówno pom-
py ciepła, jak i układu jego dystrybucji czuwa 
manager pompy ciepła WPM Econ Plus, który nie 
wymaga jakichkolwiek modułów dodatkowych. 
Temperatura zasilania wody grzewczej w mode-

lach SI/WI xx TU to 62°C (bez użycia grzałki elek-
trycznej), co pozwala na osiągnięcie wysokiej 
temperatury c.w.u. Również podczas moderniza-
cji istniejącego systemu grzewczego, tak wyso-
ka temperatura zasilania wystarczy w większości 
przypadków do zasilania istniejącej już instala-
cji opartej na grzejnikach. Oczywiście należy w 
takim przypadku zwrócić uwagę na koszty eks-
ploatacji systemu pracującego z wysokim pa-
rametrem zasilania. Pomiar wytworzonej energii 
cieplnej jest zintegrowany w urządzeniach se-
rii TU. Dzięki temu wytworzone przez pompę cie-
pła ilości ciepła dla ogrzewania i przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej są rejestrowane przez 
wbudowane czujniki i prezentowane na wyświe-
tlaczu sterownika pompy ciepła. Na podstawie 
zużycia energii można określić indywidualny rocz-
ny współczynnik efektywności pompy ciepła. Dla 
optymalnych rocznych współczynników efektyw-
ności decydujące jest prawidłowe hydrauliczne 
podłączenie pompy ciepła z układem dolnego i 
górnego źródła. Zoptymalizowane schematy po-
łączeniowe znajdują się na www.dimplex.de/pl/. 
Wszystkie urządzenia opisane w powyższym ar-
tykule, znajdują się już w aktualnej ofercie Glen 
Dimplex Polska.

Nowatorskie rozwiązania zastosowane 
w pompach ciepła 

Pompa ciepła typu powietrze/
woda do instalacji wewnętrznej 
LI 15TE

Wysokowydajne pompy ciepła 
typu powietrze/woda LA 6TU – 
jednostka instalowane na zewnątrz
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Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 
2010 roku w Polsce udało się osiągnąć cel 10,4 
proc. udziału produkcji z OZE w sprzedaży ener-
gii elektrycznej odbiorcom końcowym. Ale nie 
ma powodu do optymizmu – obowiązek został 
„sztucznie” spełniony za pomocą opłaty zastęp-
czej. W systemie zabrakło ponad 17% zielonej 
energii. Sprzedaż energii elektrycznej, w ubiegłym 
roku, przekroczyła 121 mln MWh, natomiast ilość 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (we-
dług wydanych świadectw pochodzenia) wynio-
sła 10,8 mln MWh. Wielkość uiszczonej opłaty za-
stępczej oszacowano na poziomie 2,2 mln MW. 
Oznacza to, że procentowy udział umorzonych 
świadectw pochodzenia w roku 2010 zmniejszył 
się w stosunku do roku poprzedniego (z 83,2% w 
roku 2009 do 82,4% w roku 2010), a udział opłaty 
zastępczej wzrósł (z 16,8% w roku 2009 do 17,6% w 
roku 2010). NFOSiGW podaje, że na zobowiązanie 
wieloletnie „OZE i kogeneracja”, na którym gro-
madzone są środki z tytułu opłat zastępczych, w 
2010 roku wpłynęło ok. 593 mln zł, co stanowi swo-
isty rekord w porównaniu do lat ubiegłych. Poziom 
opłaty zastępczej gwarantuje zebranie znacznych 
środków, które do tej pory przeznaczane były na 
wspieranie budowy nowych źródeł OZE. Wg PSEW 
właśnie to należy zmienić. Stowarzyszenie prze-
konuje, że NFOŚiGW nie powinien bezpośrednio 
dofinansowywać instalacji OZE, tylko wspierać fi-
nansowo rozwój sieci.  – Prawdziwą barierą roz-
woju OZE nie jest dziś brak środków finansowych, 
tylko zły stan krajowych sieci elektroenergetycz-
nych oraz ich mała przepustowość – mówi Krzysz-
tof Prasałek, prezes PSEW. Zgodnie z informacjami 
z Ministerstwa Gospodarki, zapis mówiący o skie-
rowaniu części środków z opłat zastępczych na in-
westycje sieciowe ma się znaleźć w nowej ustawie 
o OZE. Ale czy znajdzie się to w ostatecznym akcie 
prawnym, nie wiadomo. 
Źródło: PSEW

Prawdziwa bariera 
rozwoju OZE... wg PSEW
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