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DIMPLEX POMPY CIEPIA
DO PRZYGOTOWANIA CIEPIEJ WODY:
SWoBoDA REAL|Z^O| DZ|ĘK| WSZECHSTRON N EJ

TECH N ICE

Pompy .i.pla powietEe-woda do podgEe-
wania a.w.u.

' Urfqdzenie komPaktowe p|feznaczone do

ustawienia Wewnqtrz budynku W ce|u

centla|nego faopatrylvania W c.W.u. W|ęk

szej i|oścj miejsc poboru Wody W domu ]ub

w przernysle.

. Przy8otowanie ciepłej Wody p|zez odzyski

Wanie ciepła z zasysa|e1o powietrza przy

zakresie jego temperatur +8"C + + 35'C.
. Wydajny wentylator promieniowy.
.Króćce (2 X DN ]60 n.m) do pod'ączenia

do systemu przewodu rurowego (maksymal-

na dtugość przewodu rurowego: 10 m, straty

1ko|ana 90" odpowiadajq stratom 2 m kanału)'
. Moż|iWość Wykorzystania ciepła odpadowe.

8o niezaIeŹnie od miejsca ustawienia.
. Dodatkowe moż|iWości Wykorzysta nia: osu'

szenie piwnicy, efekt,,klimatyracji" i,prze-
wietrzania' domu.

' Zasobnik c-wu- lO0 | wykonany ze stali ema-

|iowane.j zgodnie z D|N 4753 iz ochronna

anodq przeciwkorozyjnĘ'
. Komfońowy pane| sterowania: regu|owa'

na bezstopniowo temperatula ciepłej Wody

w lrybie elsploatacji pomoy ciepla w Brani
cach od 2]"c do 60.c; Włacznjk kontro|ny

dIa pompy ciepła i 8rzałki'
. skrapIacf pompy ciepła fabudowany na

zbiorniku akumularyjnym.
. Gruba, bezfreonowa izolacja termiczna za_

pewniajqca nief naczne .,postojowe', śtraty

crepfa-
. Tem peratu ry przegrzewu od + 60'C do + 65'C

(prfeciw bakteriom Legione]|i) można uzy.

skać fa pomocą famontowanej W zasobniku

8rzałki e|ektrycznej o mocy 1,5 kW
. Urzadzenie jest gotowe do natychmiasto

We8o użycia-
. Kolor, biaiy, podobny do RAt 9003.

Pompy ciepla do podgnewania..w.u.
AwP 3oHLw oraz BwP 

'0HLw 
śą dodatkowo

wypośaźone w:
. Zinte8rowanq WężoWnicę 8rzewczą 1,45 mf

do podłaczenie zewnętrfne8o kotta 8rzew-
crego lub instalac.ji solarnej.

. Wyjście prfekaźnikowe do sterowania pompq

ła d ujqcq jed nofu n kcyjnego kotła zewnętrzne-

go (praca wrimie).
. Króciec (średnica wewnętrzna = 12 mm)

do montażu c7ujnika temperatury z jedno.

funkcyjne8o kotła zewnętrznego
(praca w zimie).
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Króciec prfyłqcfeniowy DN 160 d a

powretrza wywrewa n -ago

Klóciec przyiqcfeniowy DN 160 d a

powrelrza naw ewanego

Mod L]| pompy ciepła

Obsluga

. Pompa ciepła

. Crfałka

. ZfłqcZn k ladowania poplfez

WężoWn cę

Regu ator temperatury c eplel wody

f WyśW et|acfer. ana ogowym

Króciec f ewnętrf nego cf Ujnika

temperatury (nie pruedstawiono)

fo owany pła5Zcz Z twolzywa

sftucfnego

Anoda ochronna zbiornika

crfałka eIektrycz na 1,5 kW

Zasobn k c.w u., 300 staLowy

ernaliowany rgodnie r DIN 4753

5krapIacf zabUdowany na fewnqtrf

fasoDntKa c.wu.

WężoWnica 1,45 rn,

Poliuretanowa izo acja uasobn ka

E

l] niwersaIne podłacf en]e prf ewodu powietrza, Wydajny

Wentylator prom]eniowy olaf seryjne króćce powietrza

średn]cy 160 mm pompy ciepta Dimp|ex do podgrzewa

nia c'wu' Umoż|iWiajq lndywiduaIne podłączenie dopro

Wadzeń powietrza z maksymaIna dłL]gościq przewodu

rurowe8o 10 m' Zapewnia to swobodę WyborU miejsca

Ustawienia, a pop|zez (ózno|odność 5posobóW dopro

Wadfenia powietrza otwiera się szeroka 8ama zastoso'

wan i dodatl.owych funl( lak r p. o)u,/anip prw'l(y
funkcja prrewietrzanla ischtadzania powietrra, bez po

noszenia dodatkowych kosftów

ciepło f innych źródeł jest c]epłem L]żytkowym: WężoW.

nlca w pornpach clepta AWP 30HLW BWP loHtW LWP

]00 W ur.oż|iwla podłqczenie ich fasobnikóW do ze
Wnętrznych kotłóW ub insta|acji so|arnych'

schładzanie powietrfa obieBowego: powietrze f po-

mieszczeń' np' ze spiżani Iub Winiarni, je5t najpierW

odsysane pftez p(zewód powietrfny, na5tępnie jest ono

schładzane i osuszane W pompie ciepta, po cfym jest

z powrotem nadmuchiwane. Odpowlednim mielscem

IokaIizacjijest przy tym pomleszczenie hobby, kotłownia
Iub pomieszczenie 8ospodarcze- W ce|u uniknięcla ro-

szenia slę przewodóW powietrznych należyje zaizoIować

W porrieszcfeniach, W których jest ciepło i Wilgotno,

BWP 3OH

Osuszanle powietrra obiegowego: osuszone powietrze

w po.nieszcreniach Eospodarczych przy5piesza 5u5renie

plania i fapobie8a szkodom spowodowanym Wi|8ociq'

Zmienne prfelqczanie zasysane8o powietrza: syst."m

przewodóW ze zinte8rowanyml k|aPami Umoż|iwia fa.
mienne Wykorzystywanie ciepła z powietrza zewnętrf
nego i WeWnętrzne8o do przy8otowywan ja clepłej Wody'



Da|sze aktuaIne info]macje znajdą Państwo na stlonie

www.dimplex.pl XDimplex
clen Dimplex Polska 5p. z o.o.
u|' strzesZyń5ka 33
60.419 Poz|ań
Te . 061 842 58 05
Fax: 061842 58 06
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