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Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła LSA 60TUR
Innowacyjne urządzenie do grzania i chłodzenia, wykorzystujące zalety powietrznych 
oraz gruntowych pomp ciepła w zastosowaniach komercyjnych.

Nowość



2

Wydajność
w rozwiązaniach
komercyjnychkomercyjnych



3

Pompy ciepła Dimplex przeznaczone do zastosowań komercyjnych należą do najbardziej wydajnych 
i oszczędnych systemów grzewczo-chłodzących. Cechuje je również wyjątkowa wszechstronność, 
dlatego doskonale sprawdzają się one, zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Poza 
tym wykorzystują one najnowsze rozwiązania techniczne i wyposażamy je w systemy sterowania, któ-
re umożliwiają komfortową eksploatację dające możliwości rozbudowy np. o zdalne sterowanie przez 
smartfon lub tablet. Jednak nasza oferta, to nie tylko same pompy ciepła. Dimplex oferuje kompletne 
systemy tworzone z myślą o profesjonalnym zastosowaniu, które projektują najlepsi specjaliści w dzie-
dzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych 
produktów, dlatego z przyjemnością przedstawiamy nowość w naszej ofercie skierowaną do profesjo-produktów, dlatego z przyjemnością przedstawiamy nowość w naszej ofercie skierowaną do profesjo-
nalistów – rewersyjną, powietrzno-gruntową pompę ciepła LSA 60TUR. Jest to innowacyj-
ne urządzenie przeznaczone do grzania i chłodzenia, które w komercyjnych instalacjach wykorzystuje 
zalety powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła.
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Jeszcze 
większe 
możliwości

Nowe możliwości w projektowaniu nowoczesnych systemów

Powietrze i grunt są doskonałymi nośni-
kami energii, które pompy ciepła Dimplex 
potrafi ą wykorzystywać bardzo wydajnie. 
Jednak do tej pory, inwestor planujący za-
stosowanie pompy ciepła, zwykle miał do 
wyboru – zastosować gruntową (wodną) 
albo powietrzną pompę ciepła.
Rewersyjna powietrzno-gruntowa pom-
pa ciepła Dimplex LSA 60TUR, potrafi  wy-

korzystać na cele grzewcze jednocześnie 
powietrze oraz grunt. Głównym źródłem 
energii jest powietrze, natomiast grunt 
pełni rolę źródła uzupełniającego – jed-
nak oba źródła mogą być wykorzystywa-
ne jednocześnie. LSA 60TUR daje również 
możliwość wykorzystania ciepła odpado-
wego z procesów technologicznych, jest 
to więc doskonałe rozwiązanie do obiek-

tów z zainstalowanymi innymi urządzeniami, 
których ciepło może być również wykorzy-
stane przez pompę ciepła (np. sklepów 
wielkopowierzchniowych z zainstalowany-
mi urządzeniami chłodniczymi). 
Wykorzystując pompę ciepła LSA 60TUR, 
inwestorzy otrzymują jeszcze większe moż-
liwości w projektowaniu nowoczesnych 
systemów grzewczo-chłodzących!
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Dolne źródła ciepła – 
zalety i wady

Powiet r zno-gruntowa pompa c iep ła 
Dimplex LSA 60TUR wykorzystuje 2 dol-
ne źródła ciepła na potrzeby ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej: powietrze zewnętrzne oraz 
grunt (gruntowy wymiennik ciepła). 
Powietrze zewnętrze, jako dolne źródło 
ciepła dla pompy ciepła posiada bardzo 
istotną zaletę – nieograniczony darmowy 
dostęp. Niestety posiada ono również 
wadę – wraz ze spadkiem temperatu-
ry powietrza zewnętrznego, spada moc 
grzewcza oraz sprawność pompy ciepła. 
Wpływa to na wyższe koszty eksploata-
cyjne, niż to ma miejsce przy gruntowej 
pompie ciepła oraz wymusza zastosowa-
nie dodatkowego źródła ciepła w postaci 
grzałek elektrycznych. 
Gruntowy wymiennik ciepła, jako dolne 
źródła ciepła dla pompy ciepła posiada 
ogromną zaletę, którą jest stała tempe-
ratura zasilania parownika pompy ciepła 
w całym sezonie grzewczym, przekła-
dająca się na stałą moc grzewczą oraz 
wysoką sprawność pompy ciepła. Nie-
stety i on posiada również wady – nale-
żą do nich: wysoki nakład inwestycyjny 
przy jego wykonaniu oraz ograniczona 
powierzchnia działki do wykorzystania 
instalacji wymiennika. 

LSA 60TUR – 
wykorzystać same zalety

LSA 60TUR daje możliwość połączenia za-
let dwóch dolnych źródeł ciepła w jednym 
urządzeniu. Wykorzystuje ona powietrze 
zewnętrzne, jako podstawowe dolne źró-
dło ciepła w zakresie, w którym urządzenie 
pracuje z najwyższą wydajnością – czyli 
powyżej temperatury 0°C (na rysunku po-
wyżej – pkt. 4). W tym zakresie temperatur 
praca pompy ciepła nie wymaga użycia 
2 sprężarek – wystarczy jedna (linia 2). Przy 
spadku temperatury poniżej 0°C (pkt. 4), 
pompa ciepła przełącza się na wykorzy-
stanie gruntowego wymiennika ciepła, 
jako dodatkowego źródła ciepła i od tego 
momentu pracuje ze stałą mocą grzew-
czą (linia 5). W tym przypadku gruntowy 
wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany 
w 100%, lecz tylko w zakresie dostarczenia 
brakującej energii niezbędnej do ogrzania 
obiektu przy temperaturach niższych niż 
0°C i wydajnej pracy pompy ciepła. 
Patrząc na zapotrzebowanie energetyczne 
obiektu o szczytowej mocy grzewczej 50 
kW dla przykładowej stacji meteorologicz-
nej miasta Gdańsk (diagram na następnej 
stronie) – na 100% energii grzewczej do-
starczonej przez pompę ciepła, powietrze 
zewnętrzne, jako dolne źródło ciepła wy-
korzystywane jest w 80%, natomiast grun-
towy wymiennik tylko w 20%.

LSA 60TUR –
praca na wiele sposobów

Wymiarowanie wielkości gruntowego wy-
miennika ciepła, jako dodatkowego źródła 
ciepła jest kwestią indywidualną – zależy 
ona ściśle od potrzeb energetycznych 
obiektu oraz warunków klimatycznych 
miejsca, w którym się on znajduje. Pom-
pa ciepła LSA 60TUR może pracować tyl-
ko przy wykorzystaniu powietrza lub tylko 
gruntowego wymiennika ciepła oraz może 
korzystać z dwóch źródeł ciepła w trybie 
alternatywnym (powietrze zewnętrzne – do 
określonej temperatury, a po przekroczeniu 
tej temperatury – gruntowy wymiennik cie-
pła) lub w trybie równoległym (przy określo-
nej temperaturze zewnętrznej – powietrze 
oraz gruntowy wymiennika ciepła).
Chcąc zastosować wyłącznie gruntową 
pompę ciepła, niekiedy brakuje wystar-
czającej powierzchni działki do wykona-
nia odpowiedniej długości gruntowego 
wymiennika ciepła. Przy zastosowaniu 
pompy ciepła LSA 60TUR nie ma tego 
problemu – ewentualną, brakującą ener-
gię uzupełnia powietrze zewnętrzne. 
Dla powietrznej pompy ciepła, źródłem 
szczytowym nie musi być więc grzałka 
elektryczna, kocioł gazowy czy olejowy. 
W modelu LSA 60TUR, w zupełności wy-
starcza drugie dolne źródło ciepła w po-
staci gruntowego wymiennika ciepła.
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Obszar zapotrzebowania na moc grzewczą budynku wg temperatury zewnętrznej.

Moc grzewcza pompy ciepła LSA 60TUR z pracą 1 sprężarki, gdzie dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne.

Moc grzewcza pompy ciepła LSA 60TUR z pracą 2 sprężarek, gdzie dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne.

Punkt biwalentny przełączenia pompy ciepła LSA 60TUR na gruntowy wymiennik ciepła, jako dolne źródło ciepła z pracą 2 sprężarek.

Moc grzewcza pomp ciepła LSA 60TUR z pracą 2 sprężarek, gdzie dolnym źródłem ciepła jest gruntowy wymiennik ciepła.
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Tryb ogrzewania z wykorzystaniem dodatkowego źródła ciepła z gruntu
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Tryb ogrzewania  z wykorzystaniem dodatkowego źródła ciepła z procesów technologicznych

Tryb chłodzenia 

Pompa ciepła LSA 60TUR w dużym 
stopniu wykorzystuje dodatkowe źró-
dło ciepła z procesów technologicznych 
(np. ciepło z procesów chłodzenia pro-
duktów spożywczych) na potrzeby ogrze-
wania i przygotowania c.w.u. Ciepło to po-
siada odpowiednio wyższe temperatury 
zasilania parownika pompy ciepła, zapew-
niając jej wysoką sprawność (COP), a co 
za tym idzie niskie koszty eksploatacyjne. 
W sytuacji gdy zabraknie odpadowego 
źródła ciepła lub będzie ono dostępne 
w niewystarczającej ilości, urządzenie 
przełącza się na wykorzystanie powie-

trza jako podstawowego źródło ciepła 
w celu zapewnienia ciągłości dostarcza-
nia ciepła do ogrzewanych pomieszczeń 
oraz przygotowania c.w.u. W ten sposób 
LSA 60TUR wykorzystuje dwa źródła cie-
pła w sposób automatyczny, zapewnia-
jąc ogrzanie obiektu przy jak najniższych 
kosztach eksploatacyjnych.
Jest wiele obiektów przemysłowych, ko-
mercyjnych, handlowych, które generują 
dużo ciepła odpadowego z różnych pro-
cesów technologicznych, ale nie jest ono 
wykorzystywane lecz wyrzucane na ze-
wnątrz obiektu i zwyczajnie – marnowane. 

Jednocześnie – często w tych obiektach, 
instaluje się kolejne urządzenie na potrze-
by ogrzewania! W rezultacie właściciel 
obiektu płaci podwójnie – wyrzucając 
ciepło na zewnątrz (np. podczas chło-
dzenia produktów spożywczych) oraz do-
starczając ciepło na potrzeby ogrzewania 
obiektu (np. ogrzewanie gazowe). Rachu-
nek ekonomiczny jest oczywisty! 
Pompa ciepła LSA 60TUR, pozwala wyko-
rzystywać ciepło odpadowe na cele grzew-
cze i w ten sposób wygenerować oszczęd-
ności. W razie potrzeby, brakującą energię 
uzupełnia się z powietrza zewnętrznego.

Zimą, rewersyjna pompa ciepła LSA 60TUR
ogrzewa obiekt wykorzystując dwa źródła 
ciepła. Jednak latem staje się ona agrega-
tem chłodniczym, zapewniając chłodze-
nie pomieszczeń systemami chłodzenia 
dynamicznego oraz chłodzenia cichego. 
W celu przygotowania ciepłej wody, pom-
pa ciepła przełącza się w tryb grzania i do 
tego celu może pobierać ciepło z dodat-
kowego źródło ciepła.

Chłodzenie aktywne
Przy użyciu powietrzno-gruntowej pompy 
ciepła Dimplex LSA 60TUR istnieje moż-
liwość ogrzewania (przy wykorzystaniu 
dwóch dolnych źródeł ciepła) i aktywne-
go chłodzenia jednym urządzeniem. LSA 
60TUR to również rewersyjna pompa cie-

Pokrycie zapotrzebowania na energię grzewczą budynku przez LSA 60TUR (dolne źródło ciepła – powietrze zewnętrzne).

Pokrycie zapotrzebowania na energię grzewczą budynku przez LSA 60TUR (dolne źródło ciepła – gruntowy wymiennik ciepła).
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Diagram zapotrzebowania na energię grzewczą budynku w zależności od uporządkowanych temperatur zewnętrznych –
przykład stacji meteorologicznej dla miasta Gdańsk.

pła, która zapewnia, niezawodne i łatwe 
do regulacji chłodzenie budynku przy 
minimalnych kosztach inwestycyjnych. 
Przy temperaturze zewnętrznej powyżej 
15°C, w obiegu chłodniczym pompy cie-
pła można uzyskać temperaturę zasilania 
wody lodowej w zakresie 7-20°C.

Chłodzenie dynamiczne 
przy użyciu konwektorów 
wentylatorowych
Konwektory wentylatorowe stanowią inte-
resującą alternatywę w stosunku do trady-
cyjnych grzejników wodnych, jak i również 
dla systemów ogrzewania powierzchnio-
wego. Posiadają one wentylatory, które 
przedmuchują powietrze przepływające 

przez wymiennik ciepła, w którym jest ono 
ogrzewane lub chłodzone. Regulowana 
kilkustopniowo cyrkulacja powietrza gwa-
rantuje krótkie czasy reakcji i wysokie wy-
dajności. Pomieszczenia mogą być więc 
skutecznie chłodzone.

Chłodzenie ciche 
systemami ogrzewania 
powierzchniowego
Przy użyciu pompy ciepła LSA 60TUR 
w porze letniej, powierzchnie grzewcze 
podłóg, ścian oraz sufi tów mogą być wy-
korzystywane również do chłodzenia. Duże 
płaszczyzny umożliwiają komfortowe chło-
dzenie przy normalnym obciążeniu termicz-
nym bez występowania przeciągu.
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1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika 

chłodniczego. 2  W celu wykorzystania dodatkowego źródła ciepła przekazywane jest ono czynnikowi chłodniczemu, który sie ogrzewa i paruje (w okresie zimowym 

np. na cele c.o i c.w.u). 3  Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w funkcji priorytetu. 4 Zawór 4-drogowy kieruje, jeszcze gorący czynnik chłodniczy do systemu 

grzewczego. 5 W skraplaczu zostaje to ciepło przekazane wodzie grzewczej, czynnik chłodniczy schładza się i skrapla. 6 Woda grzewcza opływa konwektor wentyla-

torowy i oddaje ciepło powietrzu w pomieszczeniach.  7 System grzewczy jest opływany wodą grzewczą i oddaje ciepło do pomieszczenia. 8 W zaworze rozprężnym 

następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. 9 Wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez zimny parownik i pobiera w ten sposób nową 

energię z powietrza zewnętrznego. 10 Ciepło otoczenia jest przekazywane czynnikowi chłodniczemu, który się ogrzewa i paruje.

Dodatkowe źródła ciepła dla pompy ciepła: 11 Gruntowy wymiennik ciepła. 12 Ciepło odpadowe z procesów technologicznych.

1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika 

chłodniczego. 2  Za pomocą skraplacza możliwe jest oddawanie wcześniej pobranego ciepła z chłodzonych pomieszczeń, do pionowego gruntowego wymiennika ciepła 

w celu jego regeneracji, czynnik chłodniczy schładza sie i skrapla. 3 Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w funkcji priorytetu w trybie grzania. 4  Zawór 4-drogowy 

kieruje niewykorzystane ciepło czynnika chłodniczego w celu oddania go do powietrza zewnętrznego. 5  W parowniku, zimny czynnik chłodniczy schładza wodę lodową. 
6  Ochłodzona woda lodowa opływa konwektor wentylatorowy i odbiera ciepło z powietrza. Niskie temperatury zasilania prowadzą do przejścia przez punkt rosy i przez 

to do osuszania powietrza pomieszczenia. 7  System rur ułożony w elementach budowlanych jest opływany schłodzoną wodą lodową obniżając temperaturę powierzchni, 

która działa jak wymiennik ciepła odbierający ciepło z pomieszczenia. Temperatury zasilania są tak regulowane, że nie dochodzi do wytrącania wilgoci. 8 W zaworze 

rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. 9  Wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez skraplacz, żeby odprowadzić ciepło. 
10 Za pomocą skraplacza oddawane jest ciepło do wcześniej pobranego z chłodzonych pomieszczeń powietrza zewnętrznego, czynnik chłodniczy schładza się i skrapla. 

Dodatkowe źródło ciepła dla pompy ciepła: 11 Gruntowy wymiennik ciepła. 12 Ciepło odpadowe z procesów technologicznych.
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Legenda

1 Sterownik pompy ciepła przeznaczonej do ogrzewania i chłodzenia.

2 Chłodzenie dynamiczne za pomocą konwektorów wentylatorowych z przyłączem kondensatu – odpowiednie do pomieszczeń 

mieszkalnych z wysokim obciążeniem termicznym lub pomieszczeń wykorzystywanych przemysłowo.mieszkalnych z wysokim obciążeniem termicznym lub pomieszczeń wykorzystywanych przemysłowo.

3 Termostaty przełączające z trybu grzewczego na tryb chłodzący.

4 Ciche chłodzenie wykorzystujące istniejące powierzchnie grzewcze (chłodzenie podłogowe, sufitowe lub ścienne).

5 Pokojowa stacja klimatyczna do regulacji temperatury zasilania przy chłodzeniu cichym poprzez pomieszczenie referencyjne.

6 Czujnik punktu rosy podłączony do sterownika chłodzenia – odpowiedzialny za przerwanie pracy urządzenia przy wystąpieniu 

ew. skropleń we wrażliwych miejscach systemu rozprowadzania chłodzenia. 

7 Ogrzewanie podłogowe – przyjemne ciepło w porze zimowej.

8 Ogrzewanie basenu w trybie grzania.

9 Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w funkcji priorytetu w trybie grzania.
10 Rewersyjna powietrzno-gruntowa pompa ciepła Dimplex LSA 60TUR 

(grzanie i chłodzenie aktywne z wykorzystaniem 2 dolnych źródeł ciepła).

11 Dodatkowe dolne źródło ciepła dla pompy ciepła: gruntowy wymiennik ciepła. Wykorzystywany przy niskich temperaturach zewnętrznych.
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Schemat ideowy zastosowania pompy ciepła LSA 60TUR

Latem oraz w okresach przejściowych, 
pompa ciepła LSA 60TUR korzysta wyłącz-
nie z podstawowego dolnego źródła cie-
pła – powietrza zewnętrznego, natomiast 
w okresach niskich temperatur zewnętrz-
nych, LSA 60TUR korzysta z dodatkowego 
źródła ciepła, którym jest gruntowy wy-
miennik ciepła.

Jak widać system grzewczo-chłodzący 
oparty na pompie ciepła LSA 60TUR nie 
wymaga dodatkowego, konwencjonalne-
go źródła szczytowego. Do 80% energii 
pozyskuje z powietrza zewnętrznego nato-
miast pozostałą część energii – z dodatko-
wego niekonwencjonalnego dolnego źró-
dła ciepła (gruntowego wymiennika ciepła). 

W trakcie pracy powietrzno-gruntowej 
pompy ciepła LSA 60TUR, gruntowy wy-
miennik ciepła nie jest wykorzystywany 
w 100%, lecz tylko w zakresie dostar-
czenia brakującej energii niezbędnej do 
ogrzania obiektu przy niskich temperatu-
rach (zwykle niższych niż 0°C) i wydajnej 
pracy urządzenia. 
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Legenda

1 Rewersyjna powietrzno-gruntowa pompa ciepła Dimplex LSA 60TUR 

(grzanie i chłodzenie aktywne z wykorzystaniem 2 dolnych źródeł ciepła).

2 Dodatkowe dolne źródło ciepła dla pompy ciepła: gruntowy wymiennik ciepła lub ciepło odpadowe z procesów technologicznych.

3 Zasobnik buforowy Dimplex serii PSW gromadzący wodę grzewczą w trybie grzania i wodę lodową w trybie chłodzenia.

4 Konwektory wentylatorowe Dimplex SmartRad SRX – niskotemperaturowe ogrzewanie i dynamiczne chłodzenie.

5 System ogrzewania powierzchniowego – niskotemperaturowe ogrzewanie i ciche chłodzenie.

6 Zasobnik c.w.u. Dimplex serii WWSP – przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w funkcji priorytetu w trybie grzania.

7 Zawór 4-drogowy zapewniający wysoką sprawność wymiany ciepła dzięki zachowaniu przeciwprądowego przepływu przez 

pompę ciepła w trybie grzania i chłodzenia.

8 System regulacji Dimplex z możliwością rozszerzenia funkcji (przy pomocy modułów: NWPM, EWPM, LWPM 410), w zależności 

od specyfiki systemu i indywidualnych potrzeb.

9 Basen – ogrzewanie basenu w trybie grzania.

5

1

2

3

4

6

Schemat instalacji hydraulicznej z zastosowaniem pompy ciepła LSA 60TUR

7

8

9
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Energia z gruntu
Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych systemów ogrzewania budynków i przygotowywa-

nia ciepłej wody użytkowej. Niezależnie od pory roku, urządzenia te wykorzystują ciepło słonecz-

ne zgromadzone w ziemi, powietrzu atmosferycznym lub wodach gruntowych, które dostępne jest 

bezpłatnie i w nieograniczonej ilości. Do tej pory, decydując się na pompę ciepła, użytkownik mu-

siał wybierać, z którego źródła ciepła skorzystać. Z powietrzno-gruntową pompą ciepła 
LSA 60TUR można korzystać jednocześnie z 2 źródeł energii: powietrza oraz gruntu!



11

… i z powietrza
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Dopracowana
w każdym 
szczególe



13

Układ łagodnego 
rozruchu

Pompa ciepła LSA 60TUR  wyposażona 
jest w układ łagodnego rozruchu sprę-
żarki. Działa on niezależnie dla każdej 
sprężarki redukując prąd rozruchowy 
sprężarki i eliminując efekt migotania 
oświetlenia w trakcie  rozruchu, a także 
chroni urządzenie przed nieplanowany-
mi przerwami w zasilaniu oraz zmianami 
w sieci elektroenergetycznej.

Ogromne możliwości 
rozbudowy

System regulacji WPM Econ + wykorzy-
stywany w powietrzno-gruntowej pompie 
ciepła LSA 60TUR zaprojektowany jest 
z myślą o możliwości rozbudowy sys-
temu i dostosowaniu do specyfiki oraz 
indywidualnych potrzeb. Przy pomocy 
funkcyjnych modułów rozszerzających 
EWPM, LWPM 410, NWPM, system ten 
daje ogromne możliwości – od podłą-
czenia np. stacji pasywnego chłodzenia, 
przez kontrolę pracy instalacji solarnej, 
a skończywszy na w pełni zautomaty-
zowanym systemie zdalnego sterowania 
i monitoringu instalacji za pomocą smart-
fonu, czy tabletu.

Sprężarki spiralne 
Copeland

W powietrzno-gruntowej pompie ciepła 
LSA 60TUR zastosowano sprężarki spi-
ralne charakteryzujące się wyelimino-
waniem przestrzeni szkodliwej pracy 
sprężarki, skutkującego wysoką spraw-
nością (nie występuje w nich zjawisko 
ponownego rozprężania gazu, które jest 
typowe dla sprężarek tłokowych). Po-
nadto cechuje je niski poziom hałasu 
oraz niezawodność i trwałość.

Konstrukcja 
2-sprężarkowa

Pompa ciepła LSA 60TUR wyposażona 
jest w 2 wydajne sprężarki, które bez 
problemu pokrywają zapotrzebowa-
nia szczytowe w większych systemach 
grzewczych i chłodzących. Jednak 
w przypadku zmniejszonego zapotrzebo-
wania na ciepło, pompa ciepła wykorzy-
stuje tylko 1-sprężarkę. Moc grzewcza 
jest więc lepiej dopasowana do zmien-
nego zapotrzebowania na ciepło obiek-
tu. W ten sposób zapobiega się również 
niepotrzebnemu taktowaniu 2 sprężarek, 
przy jednoczesnym osiąganiu wyższej 
wartości współczynnika COP.

Elektroniczny zawór 
rozprężny

Zawór rozprężny zastosowany w pompie 
ciepła LSA 60TUR odpowiedzialny jest za 
obniżanie ciśnienia czynnika chłodnicze-
go, regulując jego ilość w parowniku, tak 
aby dostała się tam taka ilość, jaka może 
całkowicie odparować. Zawór odpowia-
da za to, aby do sprężarki dostawała się 
tylko para w minimalnym stopniu prze-
grzana. Przekłada się to na bardzo wy-
sokie współczynniki SPF, które mogą być 
wyższe nawet o 16% od standardowych 
pomp ciepła.

Komfortowa, 
cicha praca

LSA 60TUR jest niezwykle cicha, gdyż 
zastosowano  w niej wentylatory z inno-
wacyjnie uformowanymi łopatkami zapew-
niającymi niemal bezgłośną pracę. Dzięki 
zastosowaniu parownika o wysokiej wy-
dajności, uzyskano dodatkowe zmniejsze-
nie prędkości powietrza i wentylatory ob-
racają się o ok. 30% wolniej. Konstrukcja 
obudowy umożliwia montaż blisko ścian, 
a zintegrowane odsprzężenie dźwięków 
materiałowych zapobiega przenoszeniu 
drgań na budynek.

Made in 

Germany

Simply
More
Quality
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Każdy projekt 
będzie 
doskonały
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  Rewersyjna pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Powietrzno-gruntowa pompa ciepła LSA 60TUR to bardzo wydajne urządzenie spełniające funkcję ogrzewania i aktywnego chłodzenia. 
Przeznaczona jest do nowych oraz modernizowanych obiektów i posiada bogate możliwości rozbudowy.

  2 x więcej możliwości i jeszcze więcej!

LSA 60TUR łączy zalety powietrznej (podstawowe źródło ciepła) oraz gruntowej (dodatkowe źródło ciepła) pompy ciepła. Z obu źródeł 
energii można korzystać jednocześnie. Urządzenie daje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z procesów technologicznych. 

  Zaawansowana automatyka

LSA 60TUR wyposażona jest w zaawansowaną automatykę umożliwiającą rozbudowę o zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, 
EIB, MODBUS, a także możliwość sterowania urządzeniem za pomocą smartfonu czy tabletu.

  Rozwiązania techniczne zorientowane na wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji

Zastosowany elektroniczny zawór rozprężny przekłada się na wysokie roczne współczynniki efektywności i niskie koszty eksploatacji, 
2-sprężarkowa konstrukcja sprawia, że urządzenie cechuje się doskonałym dopasowaniem mocy oraz dłuższą żywotnością.

  5 lat gwarancji

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego proponujemy możliwość przedłużenia gwarancji na pompy ciepła do 5 lat. 
Oczywiście dotyczy to również modelu LSA 60TUR.

Zalety:Zalety:
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Wsparcie,
które 
docenisz
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40 lat doświadczenia 
w produkcji pomp ciepła

Od ponad 40. lat Dimplex zdobywa do-
świadczenie we wdrażaniu innowacyj-
nych rozwiązań łączących wydajność, 
oszczędność i troskę o środowisko na-
turalne. Jesteśmy nie tylko wiodącym 
producentem urządzeń wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii, ale jak 
nikt inny łączymy różnorodne technologie 
w zakresie grzania, chłodzenia i wentylacji. 
Tworzą one doskonałe systemy, których 
każdy komponent świetnie współpracuje 
z pozostałymi. Jednak wszystkie ele-
menty naszej koncepcji, podporządko-
wane są przede wszystkim potrzebom 
naszych klientów, którzy od zawsze byli 
w centrum naszej uwagi.

Po prostu 
więcej korzyści

Zapewne inni producenci obiecują dużo, 
jednak to nasi projektanci, instalatorzy, czy 
handlowcy otrzymują bardzo wiele korzy-
ści, które w efekcie kosztują dużo mniej – 
mniej wysiłku, mniej czasu, a nawet mniej 
ryzyka. Rachunek jest prosty: po prostu 
większy zysk! Dlatego ciągle udoskonala-
my naszą ofertę i z każdym dniem oferuje-
my jeszcze więcej.

Po prostuwięcej

Doskonały partner 
dla profesjonalistów

Każdy profesjonalista potrzebuje spraw-
dzonego partnera, który potrafi zapro-
ponować odpowiednie rozwiązanie na 
każdym etapie inwestycji. Dimplex posia-
da szeroką ofertę pomp ciepła średniej 
i dużej mocy, które zaprojektowane zo-
stały z myślą o zastosowaniach komer-
cyjnych. Nasza oferta dla profesjonalistów 
jest niezwykle bogata i gotowa sprostać 
najbardziej wygórowanym wymaganiom 
dotyczącym systemu grzewczego lub 
grzewczo-chłodzącego.

Z nami, nic nie jest tak 
trudne, na jakie wygląda!

Niezależnie od tego, jak bardzo skompli-
kowany system jest do zaprojektowania 
i jak bardzo czasochłonna inwestycja do 
zrealizowania, zawsze masz pewność, że 
na firmie Glen Dimplex możesz polegać 
w 100%. Do dyspozycji oddajemy Tobie 
nie tylko bardzo ekonomiczną i efektyw-
ną technikę wykorzystującą odnawialne 
źródła energii oraz najwyższej jakości 
urządzenia, ale również solidne zaplecze 
inżynierskie i najlepszych fachowców 
w branży, gotowych rozwiązać nawet naj-
trudniejsze zadanie!

Tysiące 
gotowych rozwiązań

Każdy, kto potrzebuje profesjonalnej pora-
dy zawsze może na nas liczyć. Oprócz fa-
chowego doradztwa,  można również ko-
rzystać z narzędzi dostępnych online. Na 
przykład pod adresem: www.dimplex.
de/pl/professional/planowanie-online
znajduje się praktyczny kalkulator kosztów 
eksploatacji oraz ogromna baza gotowych 
schematów hydraulicznych. Ale na tym 
nie koniec – wciąż intensywnie pracuje-
my nad nowymi rozwiązaniami, które jesz-
cze bardziej ułatwią pracę projektantom 
i firmom partnerskim zainteresowanym in-
nowacyjnymi rozwiązaniami Dimplex.

Profesjonalne 
zaplecze szkoleniowe

Dimplex dysponuje profesjonalnym za-
pleczem szkoleniowym zlokalizowanym 
w siedzibie firmy w Kulmbach w Niem-
czech. Systematycznie zapraszamy tam 
firmy partnerskie na cykliczne szkolenia, 
na których nasi specjaliści szeroko oma-
wiają systemy oparte na nowoczesnych 
urządzeniach Dimplex. Dbamy, aby wie-
dza naszych partnerów była zawsze na 
najwyższym poziomie!

6 
kW

180 
kW
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Model LSA 60TUR

Konstrukcja

Źródło ciepła Powietrze zewnętrzne/solanka (nośnik ciepła)

Wykonanie Przeznaczona do grzania i chłodzenia

Sterownik WPM Econ 5Plus (montaż ścienny)

Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.o./c.w.u.) Zintegrowany

Miejsce ustawienia Na zewnątrz

Stopnie mocy 2

Limity pracy

Minimalna temperatura na powrocie / Maksymalna temperatura zasilania 7) 18 / 60 °C +- 2K

Minimalna / maksymalna temperatura zasilania przy chłodzeniu 9 / 20 °C

Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania – powietrze zewnętrzne) -20 / +40 °C

Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia – powietrze zewnętrzne) 15 / 45 °C

Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) -5 / +25 °C

Rodzaj nośnika ciepła źródła dolnego Glikol monoetylenowy

Minimalne stężenie nośnika ciepła źródła dolnego (temperatura zamarzania: -13°C) 25 %

Natężenie przepływu / dźwięk

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (A7W35) (skraplacz) 10,5 m³/h / 16100 Pa

Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne  (A7W35) (skraplacz) 5,3 m³/h / 4500 Pa

Minimalny przepływ nośnika chłodu źródła górnego 13) / Opory hydrauliczne 12) (parownik) 10,8 m³/h / 17000 Pa

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego / Opory hydrauliczne (parownik) 10,7 m³/h / 18 000 Pa

Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego / Opory hydrauliczne (parownik) 3,5 m³/h / 2 500 Pa

Minimalny / maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik / skraplacz) 10000 / 22000 m³/h

Poziom mocy akustycznej urządzenia 14) 74 dB (A)

Poziom mocy akustycznej 5) (tryb obniżony) 6) 70 dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m 2) 14) 45 dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m (tryb obniżony) 2) 41 dB (A)

Wymiary / masa / pojemność

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 3) 2110 x 2300 x 1000 mm

Masa całkowita urządzenia 1090 kg

Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła (parownik / skraplacz) R 2˝

Króćce przyłączeniowe dolnego źródła ciepła (parownik) R 2˝

Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego R417A / 33 kg

Rodzaj / pojemność oleju Polyolester (POE) / 7,2 l

Pojemność wodna – wymiennik górnego źródła ciepła (parownik / skraplacz) 18,8 l

Pojemność wodna – wymiennik dolnego źródła ciepła (parownik) 12,1 l

Przyłącze elektryczne

Napięcie zasilania sprężarek / zabezpieczenie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 50 A

Stopień ochrony IP 24

Układ łagodnego rozruchu (ang. „soft starter”) Tak

Prąd rozruchowy z układem łagodnego rozruchu 78 A

Czujnik kontroli faz Nie

Znamionowy pobór mocy przy A7/W35 1) / Maksymalny pobór mocy 14,95 / 29,9 kW

Prąd znamionowy przy A7/W35 1) / cos φ 23,7 A / 0,9

Pobór mocy grzałki kartem sprężarki / Regulacja mocy grzałki karieru sprężarki 70 W / Przy pomocy termostatu

Pobór mocy wentylatora 3,1 W

Pozostałe cechy modelu

Sposób odszraniania Odwrócenie obiegu

Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem 4) Tak

Dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar

Zawór czterodrogowy do ogrzewania i chłodzenia 10) Tak

Spełnia europejskie przepisy bezpieczeństwa Patrz deklaracja zgodności CE

Dane techniczne
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Moc grzewcza / współczynnik wydajności (COP) 1) 8) 9) 10)

Ogrzewanie 1 sprężarka W35 W45 W55

A-15 15,80 kW / 2,26

A-7 20,40 kW / 2,80

A2 26,40 kW / 3,50 24,50 kW / 2,87 23,80 kW / 2,42

A7 34,10 kW / 4,20 31,70 kW / 3,50

A10 37,00 kW / 4,50

Ogrzewanie 2 sprężarki W35 W45 W55

A-20 27,00 kW / 2,25

A-15 31,50 kW / 2,50 30,40 kW / 2,21 28,40 kW / 1,82

A-7 39,70 kW / 3,00 38,70 kW / 2,54 36,70 kW / 2,16

A2 47,60 kW / 3,40 45,50 kW / 2,92 45,10 kW / 2,50

A7 55,30 kW / 3,80 54,90 kW / 3,30 53,50 kW / 2,83

A10 59,60 kW / 4,00 61,80 kW / 3,56

A12 68,70 kW / 4,37 65,50 kW / 3,68 63,00 kW / 3,14

 1) Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia według EN 14511. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny 
i regulację. Wartości te można uzyskać wyłącznie z czystymi nośnikami ciepła. Wskazówki dotyczące konserwacji, uruchomienia i eksploatacji można znaleźć w odpo-
wiednich częściach instrukcji montażu i obsługi. Np. A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego źródła ciepła 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

 2) Podany poziom ciśnienia akustycznego odpowiada odgłosom eksploatacji pompy ciepła w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ciśnienia 
akustycznego przedstawia poziom pola swobodnego. W zależności od miejsca instalacji mierzone wartości mogą się różnić do 16 dB (A).

 3) Prosimy pamiętać, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce na przyłączenie rur oraz dla obsługi i konserwacji.
 4) Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do pracy.
 5) Zgodnie z EN 12012.
 6) W trybie obniżonym następuje zmniejszenie wydajności grzewczej/chłodzącej o ok. 6%.
 7) W zależności od typu pompy ciepła i stosowanego czynnika chłodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogą spadać wraz ze spadkiem 

temperatury dolnego źródła ciepła. Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitów pracy pompy ciepła.
 8) Przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepła w trybie równoległym: Wydajność ciepła odpadowego lub też osiągalna temperatura 

w zbiorniku zależą od danego punktu pracy (poziom temperatury/poziom pracy). Wraz z rosnącą temperaturą w zbiorniku obniża się wydajność ciepła odpadowego.
 9) Podane współczynniki wydajności zostaną osiągnięte także przy równoległym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepła.
10) Podane wartości obowiązują przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przełączającego czterodrogowego (uwzględnić instrukcję akcesoriów). 

Bez zastosowania czterodrogowego zaworu przełączającego moce grzewcze redukują się o ok. 10%, natomiast współczynniki wydajności o ok. 12%.
 11) W trybie chłodzenia i przy wykorzystaniu ciepła odpadowego przez dodatkowy wymiennik ciepła zostają osiągnięte znacznie wyższe współczynniki wydajności.
12) W zależności od urządzenia, w trybie pracy z 2 sprężarkami przy A35/W18, B20/W18 lub W20/W18 wynika z tego różnica temperatury wody chłodzenia o wartości 

5K +/-1K. Jest to konieczne do zapewnienia wykorzystania ciepła odpadowego w trybie chłodzenia.
13) Zgodnie z EN14511. 
14) W przypadku zastosowania nóżek regulacyjnych poziom hałasu może się zwiększyć do 3 dB (A).

Moc chłodzenia / współczynnik wydajności (EER) według EN 14511: 8) 11)

Chłodzenie 1 sprężarka W7 W18

A27 27,10 kW / 3,00 41,80 kW / 4,00

A35 24,00 kW / 2,40 36,00 kW / 3,20

Chłodzenie 2 sprężarki W8 W9 W18

A27 54,50 kW / 2,80 72,70 kW / 3,40

A35 49,00 kW / 2,30 65,80 kW / 2,80
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 Wirkungsvolle Schallreduzierung 
+ extreme Effizienz 
+ Individualisierungs-Optionen
+ smarte Bedienung
+ wenig Platzbedarf
+ erstaunlich geringes Gewicht
=  einzigartiges  

Gesamtergebnis

Einfach
Fakten 
sprechen
lassen.

20222022

  Maksymalna wydajność 
+ niskie koszty eksploatacji
+ bogate wyposażenie
+ doskonałe dopasowanie
+ inteligentne sterowanie
= systemy pomp ciepła Dimplex

Po prostu,
fakty mówią 
same 
za siebie



1625
1625 Farben

0,5 
0,5 Meter

Maximal 61 Dezibel  
Schallleistung

Einfach
intelligent.

Konsequent
integriert.

Nachhaltig
effizient.

Eine von sieben

61 4,1
COP (Coefficient of  
Performance) von 4,1

1 7

650 

Bis zu 650 m2 Gebäudefläche

2
Zwei Verdichter im Kältekreis 

75 
75 % Energie aus Umweltwärme

100 
100 % zukunftssicher

 Wirkungsvolle Schallreduzierung 
+ extreme Effizienz 
+ Individualisierungs-Optionen
+ smarte Bedienung
+ wenig Platzbedarf
+ erstaunlich geringes Gewicht
=  einzigartiges  

Gesamtergebnis

Einfach
Fakten 
sprechen
lassen.

Pompa ciepła
LSA 60TUR

Maksymalnie
wydajna

Doskonale
dopasowana

Po prostu
inteligentna

< (dBA)
Doskonałe wyciszenie,
dzięki któremu pompa ciepła 
LSA 60TUR charakteryzuje 
się minimalnym ciśnieniem 
akustycznym.

840 kW
60 kW mocy
sprawia, że LSA 60TUR to 
doskonały wybór do komercyjnych 
systemów grzewczo-chłodzących. 
W połączeniu kaskadowym 
urządzenie dysponuję mocą 
nawet 840 kW!

2 x

100% współpraca
z systemem zarządzania
sieciami elektroenergetycznymi, 
wykorzystującymi odnawialne 
źródła energii oraz możliwość 
bezprzewodowego sterowania 
np. za pomocą smartfonu.

> 4  COP
Wysoka wydajność
pompy ciepła LSA 60TUR,
w praktyce oznacza redukcję 
kosztów eksploatacyjnych 
do minimum.

2 x więcej możliwości –
LSA 60TUR to połączenie 
powietrznej oraz gruntowej pompy 
ciepła z możliwością korzystania 
z obu źródeł jednocześnie, na cele 
grzania i chłodzenia.

1000
Tysiące gotowych rozwiązań,
solidne zaplecze inżynierskie 
i najlepsi fachowcy w branży, 
są do Twojej dyspozycji, by pomóc 
rozwiązać każde zadanie!

100 %

40
Ponad 40 lat doświadczenia
 – tyle posiada firma 
Glen Dimplex w rozwoju 
innowacyjnych systemów 
grzewczych i chłodzących 
opartych na pompach ciepła.

80 %
Około 80% energii cieplnej 
dostępnej bezpłatnie z otoczenia, 
przy tylko ok. 20% udziale 
energii elektrycznej przekłada 
się na 100% mocy grzewczej.

Po prostuwięcej



Innowacyjne rozwiązania 
w trosce o środowisko.

Na tle rosnących cen paliw kopalnych, a także nie-
korzystnych zmian klimatu, ogromnego znaczenia
nabiera poszukiwanie nowych możliwości pozyski-
wania energii. Dlatego wdrażanie innowacyjnych 
i przyszłościowych technologii wykorzystujących 
odnawialne źródła energii jest jednym z głów-
nych obszarów działalności Dimplex. W ten spo-
sób aktywnie włączamy się w ochronę środowiska 
naturalnego i pomagamy zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne przyszłych pokoleń.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach.
Projekt nr 094/01.

Grupa Glen Dimplex jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz 
największym na świecie producentem elektrycznych systemów grzewczych. 
Dimplex to kompetentny partner dla profesjonalistów oraz specjalista, z prawie 
40-letnim doświadczeniem w rozwoju systemów opartych na pompach ciepła.

www.dimplex.pl
Po prostu odwiedź naszą stronę internetową, na której m.in. można 
zapoznać się z szeroką ofertą firmy Dimplex oraz znaleźć obszerną 
bazę schematów hydraulicznych wykorzystujących nasze innowa-
cyjne pompy ciepła.

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

Po prostu zadzwoń
+ 48 61 842 58 05


