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Po prostu
wyższa
wydajność

80 %
Pompy ciepła
Dimplex

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

100 %
Doskonała współpraca
oznaczająca, że wszystkie
komponenty systemów opartych
na pompach ciepła Dimplex
zostały dopasowane do wymagań
ich pracy w 100%.

100 %

> 5 COP

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

< (dBA)

Maksymalna wydajność
w pompach ciepła Dimplex,
w praktyce oznacza redukcję
kosztów eksploatacyjnych
do minimum.

1000

Doskonałe wyciszenie,
dzięki któremu pompy ciepła
Dimplex charakteryzują
się minimalnym ciśnieniem
akustycznym.

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

2 520 kW
Do małego domku,
jak i inwestycji komercyjnych.
Pompy ciepła Dimplex oferują
moc w zakresie od 6 do 180 kW,
a w kaskadzie nawet do 2 520 kW!

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

Maksymalnie
wydajne
Doskonale
dopasowane
Po prostu
inteligentne
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„SG-Ready” to znak przyznawany przez stowarzyszenie Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Federalne Stowarzyszenie Pomp Ciepła
w Niemczech). Oznacza on, że układ regulacji pompy ciepła jest już przygotowany do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania
sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid), wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Firma Dimplex wraz z innymi producentami pomp
ciepła uczestniczyła w procesie tworzenia pierwszego wspólnego standardu komunikacji, umożliwiającego wykorzystanie zmiennych taryf
energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła. Standard ten umożliwia racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie nawet w zakresie pojedynczego gospodarstwa domowego. Wymagania znaku „SG-Ready” spełnia większość pomp ciepła Dimplex.
Wszystkie urządzenia spełniające wymogi znaku SG-Ready oznaczyliśmy w następujący sposób: SG
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LSA 60TUR

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Informacje ogólne

LSA 60TUR – 2-sprężarkowa powietrzno-gruntowa pompa ciepła

EER

4,2

wydajność do*

**

SG

Charakterystyka

LSA 60TUR to rewersyjna powietrzno-gruntowa pompa ciepła (montaż zewnętrzny) do ogrzewania i chłodzenia, przeznaczona do zastosowań komercyjnych. Stanowi połączenie powietrznej (podstawowe źródło ciepła) oraz gruntowej pompy ciepła (dodatkowe źródło ciepła),
z możliwością korzystania z obu źródeł jednocześnie. Charakteryzuje się cichą pracą dzięki zastosowaniu wolnoobrotowych wentylatorów
wyposażonych w łopatki w kształcie sowich skrzydeł z naturalnie cichym odgłosem pracy. Wysokowydajny parownik i elektroniczny zawór
rozprężny zapewniają wysokie współczynniki efektywności COP/EER. LSA 60TUR wyposażona jest w sterownik WPM Econ 5Plus (montaż naścienny) i automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej ze wskazaniem obliczonej ilości ciepła dla ogrzewania i podgrzewania
ciepłej wody użytkowej na sterowniku. Zoptymalizowane ogrzewanie i chłodzenie możliwe jest za sprawą zewnętrznego 4-drogowego zaworu zwrotnego aktywowanego automatycznie poprzez automatykę pompy ciepła (dodatkowe wyposażenie). Rewersyjny obieg chłodniczy z dodatkowym wymiennikiem ciepła pozwala uzyskać wyższe temperatury ciepłej wody użytkowej w trybie grzania i wykorzystać ciepło
odpadowe w trybie chłodzenia. Szczelnie zamknięta komora sprężarki posiada swobodnie pływającą płytę podstawy sprężarki w celu odsprzężenia dźwięku materiałowego. Dostęp w celach serwisowych możliwy jest po stronie wylotu, w przypadku montażu blisko ściany, należy zachować minimalne odstępy (transport ułatwia możliwość użycia wózka podnośnikowego od spodu urządzenia oraz uchwyty oczkowe.
Ciche chłodzenie za sprawą powierzchniowych systemów grzania/chłodzenia wymaga zastosowania regulatora RTH Econ … (wyposażenie
dodatkowe) w celu regulacji na podstawie temperatury powietrza i wilgotności pomieszczenia referencyjnego. Wysokowydajna konstrukcja
wyposażona jest w dwie sprężarki umożliwiające redukcję mocy przy obciążeniu częściowym z opcjonalnym przygotowaniem ciepłej wody
użytkowej. Urządzenie zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania oraz elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania:
· biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy,
· zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących,
· niemieszanych i mieszanych obiegów grzewczo-chłodzących.
Zalety
· Rewersyjna pompa ciepła – jedno urządzenie spełniające funkcje ogrzewania i chłodzenia.
· Powietrzno-gruntowa pompa ciepła – połączenie zalet powietrznej (podstawowe źródło ciepła) oraz gruntowej pompy ciepła
(dodatkowe źródło ciepła) z możliwością korzystania z obu źródeł jednocześnie.
· Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych jako dodatkowego dolnego źródła ciepła.

Made in
Germany
Simply
More
Quality

· Doskonałe rozwiązanie do zastosowań komercyjnych (zakres mocy: do 60 kW).
· Wysoka wydajność grzewcza oraz chłodnicza.
· COP-Booster – połączenie funkcji ekonomizera z funkcjami osuszacza zapewniające wysokie bezpieczeństwo pracy sprężarki

oraz możliwość pracy obiegu chłodniczego na niższym poziomie temperatury. Pozwala to uzyskać maksymalne współczynniki
wydajności w trakcie pracy i niższe zużycie prądu, a tym samym niższe koszty eksploatacji.
· Elektroniczny zawór rozprężny przekładający się na wysokie roczne współczynniki efektywności i niskie kosztów eksploatacji.
· 2-sprezarkowa konstrukcja – doskonałe dopasowanie mocy oraz dłuższa żywotność.
· Układ łagodnego startu.
· Zaawansowana automatyka WPM Econ5Plsu.
· Zdalny dostęp poprzez siec Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
· Bogate możliwości rozbudowy oraz współpracy z istniejącą instalacją grzewczą.
· 5 lat gwarancji.
** Zdalne sterowanie dostępne za dopłatą, niezbędny moduł NWPM.
Materiały techniczne 2016/1 – rewersyjne, powietrzno-gruntowe pompy ciepła
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LSA 60TUR

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Informacje ogólne

Zasada działania rewersyjnych powietrzno-gruntowych pompy ciepła
Obieg ogrzewania
3
1

Pompa ciepła

4

6

10
2

9

5

7

8

11

12

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 wentylatorowy 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 źródło ciepła dla pompy ciepła:
11 Gruntowy wymiennik ciepła.
12 Ciepło odpadowe z procesów technologicznych.
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LSA 60TUR

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Informacje ogólne

Zasada działania rewersyjnych powietrzno-gruntowych pompy ciepła
Obieg chłodzenia
3
1

Pompa ciepła

4

6

10
2

9

5

7

8

11

12

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 ciepła w trybie grzania przekazywane jest ono czynnikowi chłodniczemu,

który sie ogrzewa i paruje (w okresie letnim w trybie grzania np. na cele c.w.u).
3 Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w funkcji priorytetu w trybie grzania.
4 Zawór 4-drogowy kieruje niewykorzystane ciepło czynnika chłodniczego do 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 powietrza zewnętrznego wcześniej pobranego z chłodzonych pomieszczeń,
czynnik chłodniczy schładza sie i skrapla.
Dodatkowe źródło ciepła dla pompy ciepła:
11 Gruntowy wymiennik ciepła.
12 Ciepło odpadowe z procesów technologicznych.
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LSA 60TUR

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Rysunek wymiarowy

2110

2300

1900

3
4

2

490

660

816

1

152

140
260

odpływ kondensatu

380
500

1000

860

8

1

Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła 2"

2

Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła 2”

3

Dolne źródło ciepła (solanka) – wejście do pompy ciepła 2”

4

Dolne źródło ciepła (solanka) – wyjście 2”
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Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Dane techniczne
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

18 / 60 °C +- 2K

7)

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

10,8 m³/h / 17000 Pa

13)

/ Opory hydrauliczne

12)

(parownik)

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

74 dB (A)

Poziom mocy akustycznej

5)

14)

(tryb obniżony)

70 dB (A)

6)

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m

45 dB (A)

2) 14)

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m (tryb obniżony)

2)

41 dB (A)

Wymiary / masa / pojemność
Wymiary (szer. x wys. x gł.)

2110 x 2300 x 1000 mm

3)

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
Prąd znamionowy przy A7/W35

1)

1)

/ Maksymalny pobór mocy

/ cos φ

14,95 / 29,9 kW
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)

Dopuszczalne ciśnienie robocze
Zawór czterodrogowy do ogrzewania i chłodzenia

Tak
3 bar

10)

Spełnia europejskie przepisy bezpieczeństwa

Materiały techniczne 2016/1 – rewersyjne, powietrzno-gruntowe pompy ciepła
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Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Dane techniczne
Moc grzewcza / współczynnik wydajności (COP)
Ogrzewanie 1 sprężarka

1) 8) 9) 10)

W35

W45

W55

26,40 kW / 3,50

24,50 kW / 2,87

23,80 kW / 2,42

34,10 kW / 4,20

31,70 kW / 3,50

A-15

15,80 kW / 2,26

A-7

20,40 kW / 2,80

A2
A7
A10

37,00 kW / 4,50

Ogrzewanie 2 sprężarki
A-20

W35

W45

W55

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

Moc chłodzenia / współczynnik wydajności (EER) według EN 14511:
Chłodzenie 1 sprężarka

63,00 kW / 3,14

8) 11)

W7

W18

A27

27,10 kW / 3,00

41,80 kW / 4,00

A35

24,00 kW / 2,40

36,00 kW / 3,20

W8

W9

W18

54,50 kW / 2,80

72,70 kW / 3,40

Chłodzenie 2 sprężarki
A27
A35

49,00 kW / 2,30

65,80 kW / 2,80

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 odpowiednich 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).

10

Materiały techniczne 2016/1 – rewersyjne, powietrzno-gruntowe pompy ciepła

Charakterystyka - grzanie LA 60TUR+

LSA 60TUR

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda

Charakterystyka – grzanie

Moc grzewcza w [kW]

Temperatura wody na zasilaniu w [°C]

120
Warunki:
Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) 5,3 m³/h
Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) 10000 m³/h
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Podane wartości obowiązują przy zastosowaniu opcjonalnego,hydraulicznego
zaworu odwracającego czterodrogowego (uwzględnić instrukcję akcesoriów).
Bez użycia czterodrogowego zaworu odwracającego moce grzewcze
redukują się o około 10%, a współczynniki wydajności o około 12%.
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Charakterystyka
LSA 60TUR

- chłodzenie LA 60TUR+

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych
Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda

Charakterystyka – chłodzenie

Moc chłodnicza w [kW]

Temperatura wody na zasilaniu w [°C]

100
Warunki:
Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) EN14511 10,8 m³/h
Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) 10000 m³/h
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Wykres limitów pracy LA 60TUR+
Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda
LSA 60TUR

Rewersyjna, powietrzno-gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

Wykres limitów pracy

Temperatura wody grzewczej [°C]
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Wskazówka:
Maksymalna osiągalna temperatura zasilania i ograniczenia robocze zmieniają się ze względu na tolerancję wymiaru elementów o +- 2K.
Przy dolnym limicie pracy należy zapewnić minimalny strumień objętościowy, który jest podany w informacji o urządzeniu.
W monoenergetycznym sposobie pracy i włączonej grzałce maksymalna temperatura zasilania podnosi się o ok. 3 K.
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Materiały techniczne 2016/1 – rewersyjne, powietrzno-gruntowe pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Po prostu,
fakty mówią
same
za siebie

+
+
+
+
=

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

Po prostu zadzwoń
+ 48 61 842 58 05
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

Innowacyjne rozwiązania
w trosce o środowisko.
Na tle rosnących cen paliw kopalnych, a także niekorzystnych zmian klimatu, ogromnego znaczenia
nabiera poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania energii. Dlatego wdrażanie innowacyjnych
i przyszłościowych technologii wykorzystujących
odnawialne źródła energii jest jednym z głównych obszarów działalności Dimplex. W ten sposób aktywnie włączamy się w ochronę środowiska
naturalnego i pomagamy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne przyszłych pokoleń.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach.
Projekt nr 093/01.

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 innowacyjne pompy ciepła.

