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Na ilustracji: System M – jednostki zewnętrzne.
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System M Compact / Compact Plus

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

System M Compact / Compact Plus – 1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

2

Wzór 1:
szare
aluminium/
szary
jedwab

Wzór 2:
biały
papirus/
szare
aluminium

Wzór 3:
antracyt/
szare
aluminium

Wzór 4:
modrzew/
antracyt

Wzór R:
dowolny
kolor z palety
RAL-Classic
(213 kolorów)

Wzór X:
wzór według
indywidualnego
projektu

Charakterystyka
System M Compact / Compact Plus to innowacyjne powietrzne pompy ciepła do grzania, których unikalna modułowa konstrukcja wyznacza nowe standardy na rynku pomp ciepła. Wyróżniają się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na miejsce, doskonałym wzornictwem i wydajnością, oferują nieprawdopodobnie cichą pracę i komfort. Wyposażone są w zintegrowany zasobnik c.w.u. (o poj. 180 l), obsługa systemu realizowana jest za pomocą intuicyjnego, dotykowego
panelu sterowania lub aplikacji Smart Room Heating app dostępnej na urządzenia mobilne. Bogate opcje personalizacji dają możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia. System M Compact Plus posiada sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter). Zestaw składa się z jednostki do
montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku. Konsola ścienna MWMB 6 umożliwia montaż ścienny jednostki zewnętrznej
(System M Compact 06 kW, System M Compact Plus 04–06 kW). Przewód sterowniczy oraz przewód chłodniczy dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.
Jednostka wewnętrzna jest kompletnie wyposażona w następujące komponenty:
· zintegrowany moduł dostępowy do zdalnego sterowania za pomocą urządzenia mobilnego
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania z przodu obudowy
· zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 180 l
· zbiornik buforowy, skracający ładowanie pompy ciepła z zaworem przelewowym zapewniającym wymagane natężenie przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 18 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)
Zalety:
+ Powietrzne pompy ciepła nowej generacji do grzania o mocy 6 kW (System M Compact) lub 4-6 kW (System M Compact Plus).
+ Sprężarka o regulowanej mocy (inwerter) – dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania cieplnego budynku (System M Compact Plus).
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię 60 x 60 cm, jednostka zewnętrzna jest najmniejszą
jednostką zewnętrzną na rynku i zajmuje powierzchnię o wymiarach: 60 x 50 cm.
+ Zachwycające minimalistyczne wzornictwo dopasowane do każdej przestrzeni.
+ Wyjątkowa jakość wykonania wyznaczająca nowe standardy na rynku pomp ciepła.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC, charakteryzuje się bardzo cichą pracą i emisją częstotliwości nieuciążliwych dla człowieka.
Wylot powietrza z boku, możliwy montaż blisko ściany (0,3 m).
+ Modułowa funkcjonalna konstrukcja zorientowana na maksymalny komfort użytkowania, łatwe dostosowanie wariantu do potrzeb użytkownika
oraz minimalizująca prace podczas montażu urządzenia.
+ Dopracowana wstępna konfiguracja ułatwiająca pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
+ Obsługa za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania na obudowie jednostki wewnętrznej lub i aplikacji Smart Room Heating app
dostępnej w urządzeniu mobilnym.
+ Stały monitoring online z komunikatem w przypadku stwierdzenia odchyleń parametrów oraz automatyczną aktualizacją systemu.
+ Bogate opcje personalizacji dające możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia.
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System M Compact / Compact Plus

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

System M Compact

System M Compact Plus

06
– kW

1. obieg
grzewczy

niemieszany

04-06 Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM
– kW
I INWERTEREM
2. obieg
grzewczy

brak

Zasobnik
c.w.u.

Poj. 180 l

System M Compact
061HOIAOW4
Nr art.

Cena

M04001

48 590,00

1. obieg
grzewczy

niemieszany

2. obieg
grzewczy

brak

Zasobnik
c.w.u.

Poj. 180 l

System M Compact Plus
06IHOIAOW2
Nr art.

Cena

M25011

50 290,00

Dopłata do wzoru 2, 3, R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3, R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)

Dopłata do wzoru 2, 3, R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3, R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)

Dane techniczne

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A+

Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A+

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A+

Klasa efektywności energetycznej c.w.u. / pobór wody

A/L

Klasa efektywności energetycznej c.w.u. / pobór wody

A/L

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła

–22°C do +35°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego /
opory hydrauliczne

1.0 m³/h / 27000 Pa

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego /
opory hydrauliczne

0,8 m³/h / 38000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej

218 kg

Masa jednostki wewnętrznej

223 kg

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 870 x 500 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 870 x 500 mm

Masa jednostki zewnętrznej

58 kg

Masa jednostki zewnętrznej

58 kg
57 dB(A) / 53 dB(A)

Moc akustyczna – jednostka zewnętrzna
(tryb normalny / obniżony)

57 dB(A) / 53 dB(A)

Moc akustyczna – jednostka zewnętrzna
(tryb normalny / obniżony)

Ciśnienie akustyczne – jednostka zewnętrzna
(tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

27 dB(A) / 23 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka zewnętrzna
(tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

27 dB(A) / 23 dB(A)

Moc akustyczna – jednostka wewnętrzna

44 dB(A)

Moc akustyczna – jednostka wewnętrzna

49 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka wewn. (odległość 1 m)

33 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka wewn. (odległość 1 m)

38 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)

Zasilanie pompy ciepła

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Zabezpieczenie pompy ciepła

C 10 A

Zabezpieczenie pompy ciepła

C 20 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)

Zabezpieczenie elektrycznej grzałki rurowej

B 10 A

Zabezpieczenie elektrycznej grzałki rurowej

B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

5,3 kW / 3,9

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

4,4 kW / 4,6

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

4,6 kW / 3,5

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

4,0 kW / 3,7

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

3,9 kW / 3,0

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

4,7 kW / 2,8

Oznaczenie czynnika chłodniczego

R410A

Oznaczenie czynnika chłodniczego

R410A

Masa czynnika chłodniczego

2,38 kg

Masa czynnika chłodniczego

2,38 kg
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System M Comfort

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

System M Comfort – 1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

2

Widok z zasobnikiem c.w.u.

Wzór 1:
szare
aluminium/
szary
jedwab

Wzór 2:
biały
papirus/
szare
aluminium

Wzór 3:
antracyt/
szare
aluminium

Wzór 4:
modrzew/
antracyt

Wzór R:
dowolny
kolor z palety
RAL-Classic
(213 kolorów)

Wzór X:
wzór według
indywidualnego
projektu

Charakterystyka
System M Comfort to innowacyjne powietrzne pompy ciepła do grzania, których unikalna modułowa konstrukcja wyznacza nowe standardy na
rynku pomp ciepła. Wyróżniają się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na miejsce, doskonałym wzornictwem i wydajnością, oferują nieprawdopodobnie cichą pracę i komfort. System M Comfort można wyposażyć w zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l) dopasowany do jednostki wewnętrznej oraz moduły dodatkowego obiegu grzewczego lub pracy w trybie biwalentnym i biwalentnym-odnawialnym. Obsługa systemu realizowana jest
za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania lub aplikacji Smart Room Heating app dostępnej na urządzenia mobilne. Bogate opcje
personalizacji dają możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz
budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku. Przewód sterowniczy oraz przewód chłodniczy dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.
Jednostka wewnętrzna jest kompletnie wyposażona w następujące komponenty:
· zintegrowany moduł dostępowy do zdalnego sterowania za pomocą urządzenia mobilnego
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania z przodu obudowy
· zbiornik buforowy, skracający ładowanie pompy ciepła z zaworem przelewowym zapewniającym wymagane natężenie przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 24 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)

Zalety:
+ Powietrzne pompy ciepła nowej generacji do grzania o mocy 9 lub 12 kW.
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię zaledwie 60 x 75 cm, jednostka zewnętrzna jest jedną
z najmniejszych jednostek zewnętrznych na rynku i zajmuje o wymiarach: 85 x 60 cm.
+ Zachwycające minimalistyczne wzornictwo dopasowane do każdej przestrzeni.
+ Opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l) dopasowany wizualnie do pompy ciepła do integracji z jednostką wewnętrzną (obok).
+ Opcjonalne moduły: dodatkowego obiegu grzewczego, pracy w trybie biwalentnym i biwalentnym-odnawialnym.
+ Wyjątkowa jakość wykonania wyznaczająca nowe standardy na rynku pomp ciepła.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC, charakteryzuje się bardzo cichą pracą i emisją częstotliwości nieuciążliwych dla człowieka.
Wylot powietrza z boku, możliwy montaż blisko ściany (0,4 m).
+ Modułowa funkcjonalna konstrukcja zorientowana na maksymalny komfort użytkowania, łatwe dostosowanie wariantu do potrzeb użytkownika
oraz minimalizująca prace podczas montażu urządzenia.
+ Dopracowana wstępna konfiguracja ułatwiająca pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
+ Obsługa za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania na obudowie jednostki wewnętrznej lub i aplikacji Smart Room Heating app
dostępnej w urządzeniu mobilnym.
+ Stały monitoring online z komunikatem w przypadku stwierdzenia odchyleń parametrów oraz automatyczną aktualizacją systemu.
+ Bogate opcje personalizacji dające możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia.
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System M Comfort

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

09
– kW

Z WYŚWIETLACZEM
DOTYKOWYM

1. obieg grzewczy

2. obieg grzewczy

Zasobnik c.w.u.

System M Comfort
091HOIAOC6

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny – odnawialny

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Niemieszany

Brak

Brak

M10011

44 590,00

M10071

48 690,00

M10131

48 690,00

Niemieszany

Mieszany

Brak

M10021

51 190,00

M10081

55 390,00

M10141

55 390,00

Mieszany

Mieszany

Brak

M10031

52 290,00

M10091

56 390,00

M10151

56 390,00

Niemieszany

Brak

Poj. 220 l

M10041

54 590,00

M10101

58 690,00

M10161

58 690,00

Niemieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M10051

61 290,00

M10111

65 390,00

M10171

65 390,00

Mieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M10061

62 390,00

M10121

66 490,00

M10181

66 490,00

Niemieszany

Brak

Poj. 355 l

M10191

58 290,00

M10221

62 410,00

M10251

62 410,00

Niemieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M10201

64 990,00

M10231

69 110,00

M10261

69 110,00

Mieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M10211

66 020,00

M10241

70 140,00

M10271

70 140,00

2

Dopłata do wzoru 2, 3, R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3, R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)
Dane techniczne
Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A+

Klasa efektywności energetycznej przygotowanie c.w.u. / pobór wody

A / XL lub XXL

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1.4 m³/h / 31000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 750 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

850 x 1230 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 220 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 355 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej / zewnętrznej

164 kg / 90 kg

Masa zasobnika c.w.u. 220 l / 355 l

141 kg / 166 kg

Poziom mocy akustycznej – jednostka zewn. (tryb normalny / obniżony)

54 dB(A / 53 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka zewn. (tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

25 dB(A) / 24 dB(A)

Poziom mocy akustycznej – jednostka wewn.

45 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka wewn. (odległość 1 m)

34 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

8,1 kW / 4,9

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

6,2 kW / 3,9

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

5,0 kW / 3,0

Oznaczenie czynnika chłodniczego

R410A

Masa czynnika chłodniczego

2,4 kg

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
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System M Comfort

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

12
– kW

2

Z WYŚWIETLACZEM
DOTYKOWYM

1. obieg grzewczy

2. obieg grzewczy

Zasobnik c.w.u.

System M Comfort
121HOIAOC6

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny – odnawialny

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Niemieszany

Brak

Brak

M16011

50 090,00

M16071

54 190,00

M16131

54 190,00

Niemieszany

Mieszany

Brak

M16021

56 790,00

M16081

60 890,00

M16141

60 890,00

Mieszany

Mieszany

Brak

M16031

57 790,00

M16091

61 890,00

M16151

61 890,00

Niemieszany

Brak

Poj. 220 l

M16041

60 190,00

M16101

64 290,00

M16161

64 290,00

Niemieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M16051

66 890,00

M16111

70 990,00

M16171

70 990,00

Mieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M16061

67 890,00

M16121

71 990,00

M16181

71 990,00

Niemieszany

Brak

Poj. 355 l

M16191

63 860,00

M16221

67 980,00

M16251

67 980,00

Niemieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M16201

70 550,00

M16231

74 670,00

M16261

74 670,00

Mieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M16211

71 580,00

M16241

75 700,00

M16271

75 700,00

Dopłata do wzoru 2, 3, R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3, R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)
Dane techniczne
Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A+

Klasa efektywności energetycznej przygotowanie c.w.u. / pobór wody

A / XL lub XXL

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (grzanie)

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1.9 m³/h / 18000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 750 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

850 x 1230 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 220 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 355 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej / zewnętrznej

171 kg / 98 kg

Masa zasobnika c.w.u. 220 l / 355 l

141 kg / 166 kg

Poziom mocy akustycznej – jednostka zewn. (tryb normalny / obniżony)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka zewn. (tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

25 dB(A) / 24 dB(A)

Poziom mocy akustycznej – jednostka wewn.

45 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka wewn. (odległość 1 m)

34 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

11,0 kW / 4,7

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

8,6 kW / 3,8

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

7,0 kW / 2,9

Oznaczenie czynnika chłodniczego

R410A

Masa czynnika chłodniczego

4,78 kg

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
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System M Comfort Plus

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

System M Comfort Plus – 1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

2

Widok z zasobnikiem c.w.u.

Wzór 1:
szare
aluminium/
szary
jedwab

Wzór 2:
biały
papirus/
szare
aluminium

Wzór 3:
antracyt/
szare
aluminium

Wzór 4:
modrzew/
antracyt

Wzór R:
dowolny
kolor z palety
RAL-Classic
(213 kolorów)

Wzór X:
wzór według
indywidualnego
projektu

Charakterystyka
System M Comfort Plus to innowacyjne powietrzne pompy ciepła do grzania, których unikalna modułowa konstrukcja wyznacza nowe standardy
na rynku pomp ciepła. Wyróżniają się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na miejsce, doskonałym wzornictwem i wydajnością, oferują nieprawdopodobnie cichą pracę i komfort. System M Comfort Plus można wyposażyć w zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l), obsługa systemu realizowana jest za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania lub aplikacji Smart Room Heating app dostępnej na urządzenia mobilne. Bogate
opcje personalizacji dają możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia. System M Comfort Plus posiada sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter). Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku.
Przewód sterowniczy oraz przewód chłodniczy dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.
Jednostka wewnętrzna jest kompletnie wyposażona w następujące komponenty:
· zintegrowany moduł dostępowy do zdalnego sterowania za pomocą urządzenia mobilnego
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania z przodu obudowy
· zbiornik buforowy, skracający ładowanie pompy ciepła z zaworem przelewowym zapewniającym wymagane natężenie przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 24 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)

Zalety:
+ Powietrzne pompy ciepła nowej generacji do grzania o mocy 9-16 kW.
+ Sprężarka o regulowanej mocy (inwerter) – dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania cieplnego budynku.
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię 60 x 75 cm, jednostka zewnętrzna jest najmniejszą
jednostką zewnętrzną na rynku i zajmuje powierzchnię o wymiarach: 60 x 85 cm.
+ Zachwycające minimalistyczne wzornictwo dopasowane do każdej przestrzeni.
+ Opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l) dopasowany wizualnie do pompy ciepła do integracji z jednostką wewnętrzną (obok).
+ Wyjątkowa jakość wykonania wyznaczająca nowe standardy na rynku pomp ciepła.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC, charakteryzuje się bardzo cichą pracą i emisją częstotliwości nieuciążliwych dla człowieka.
Wylot powietrza z boku, możliwy montaż blisko ściany (0,4 m).
+ Modułowa funkcjonalna konstrukcja zorientowana na maksymalny komfort użytkowania, łatwe dostosowanie wariantu do potrzeb użytkownika
oraz minimalizująca prace podczas montażu urządzenia.
+ Dopracowana wstępna konfiguracja ułatwiająca pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
+ Obsługa za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania na obudowie jednostki wewnętrznej lub i aplikacji Smart Room Heating app
dostępnej w urządzeniu mobilnym.
+ Stały monitoring online z komunikatem w przypadku stwierdzenia odchyleń parametrów oraz automatyczną aktualizacją systemu.
+ Bogate opcje personalizacji dające możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia.
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System M Comfort Plus

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania

09-16 Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM
– kW
I INWERTEREM

2

1. obieg grzewczy

2. obieg grzewczy

Zasobnik c.w.u.

System M Comfort Plus
16IHOIAOC6D

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny – odnawialny

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Niemieszany

Brak

Brak

M22011

53 090,00

M22071

57 190,00

M22131

57 190,00

Niemieszany

Mieszany

Brak

M22021

59 790,00

M22081

63 890,00

M22141

63 890,00

Mieszany

Mieszany

Brak

M22031

60 690,00

M22091

64 890,00

M22151

64 890,00

Niemieszany

Brak

Poj. 220 l

M22041

63 190,00

M22101

67 290,00

M22161

67 290,00

Niemieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M22051

69 790,00

M22111

73 890,00

M22171

73 890,00

Mieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M22061

70 790,00

M22121

74 890,00

M22181

74 890,00

Niemieszany

Brak

Poj. 355 l

M22191

66 840,00

M22221

70 960,00

M22251

70 960,00

Niemieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M22201

73 540,00

M22231

77 660,00

M22261

77 660,00

Mieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M22211

74 460,00

M22241

78 580,00

M22271

78 580,00

Dopłata do wzoru 2, 3, R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3, R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)

Dane techniczne
Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A+++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej c.w.u. / pobór wody

A /XL lub XXL

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (grzanie)

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1,2 m³/h / 52000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 750 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

850 x 1230 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 220 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 355 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej / zewnętrznej

175 kg / 98 kg

Masa zasobnika c.w.u. 220 l / 355 l

141 kg / 166 kg

Moc akustyczna – jednostka zewnętrzna (tryb normalny / obniżony)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka zewnętrzna (tryb normalny / obniżony, odległość. 10 m)

25 dB(A) / 24 dB(A)

Moc akustyczna – jednostka wewnętrzna

45 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka wewn. (odległość 1 m)

34 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła/ zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

6,8 kW / 4,8

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

6,5 kW / 4,2

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

9,4 kW / 2,9

Oznaczenie czynnika chłodniczego

R410A

Masa czynnika chłodniczego

4,78 kg

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.

44

Pompy ciepła ∙ Cennik 2020

System M Comfort Cooling

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia

System M Comfort Cooling – 1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia

2

Widok z zasobnikiem c.w.u.

Wzór 1:
szare
aluminium/
szary
jedwab

Wzór 2:
biały
papirus/
szare
aluminium

Wzór 3:
antracyt/
szare
aluminium

Wzór 4:
modrzew/
antracyt

Wzór R:
dowolny
kolor z palety
RAL-Classic
(213 kolorów)

Wzór X:
wzór według
indywidualnego
projektu

Charakterystyka
System M Comfort Cooling to innowacyjne rewersyjne, powietrzne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia, których unikalna modułowa konstrukcja wyznacza nowe standardy na rynku pomp ciepła. Wyróżniają się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na miejsce, doskonałym wzornictwem
i wydajnością, oferują nieprawdopodobnie cichą pracę i komfort. System M Comfort Cooling można wyposażyć w zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l)
dopasowany do jednostki wewnętrznej oraz moduły dodatkowego obiegu grzewczego lub pracy w trybie biwalentnym i biwalentnym-odnawialnym. Obsługa systemu realizowana jest za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania lub aplikacji Smart Room Heating app dostępnej
na urządzenia mobilne. Bogate opcje personalizacji dają możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku. Przewód sterowniczy oraz przewód chłodniczy
dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.
Jednostka wewnętrzna jest kompletnie wyposażona w następujące komponenty:
· zintegrowany moduł dostępowy do zdalnego sterowania za pomocą urządzenia mobilnego
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania z przodu obudowy
· zbiornik buforowy, skracający ładowanie pompy ciepła z zaworem przelewowym zapewniającym wymagane natężenie przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 24 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)

Zalety:
+ Powietrzne, rewersyjne pompy ciepła nowej generacji do grzania i aktywnego chłodzenia o mocy 9 lub 12 kW.
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię zaledwie 60 x 75 cm, jednostka zewnętrzna jest jedną
z najmniejszych jednostek zewnętrznych na rynku i zajmuje o wymiarach: 85 x 60 cm.
+ Zachwycające minimalistyczne wzornictwo dopasowane do każdej przestrzeni.
+ Opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l) dopasowany wizualnie do pompy ciepła do integracji z jednostką wewnętrzną (obok).
+ Opcjonalne moduły: dodatkowego obiegu grzewczego, pracy w trybie biwalentnym i biwalentnym-odnawialnym.
+ Wyjątkowa jakość wykonania wyznaczająca nowe standardy na rynku pomp ciepła.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC, charakteryzuje się bardzo cichą pracą i emisją częstotliwości nieuciążliwych dla człowieka.
Wylot powietrza z boku, możliwy montaż blisko ściany (0,4 m).
+ Modułowa funkcjonalna konstrukcja zorientowana na maksymalny komfort użytkowania, łatwe dostosowanie wariantu do potrzeb użytkownika
oraz minimalizująca prace podczas montażu urządzenia.
+ Dopracowana wstępna konfiguracja ułatwiająca pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
+ Obsługa za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania na obudowie jednostki wewnętrznej lub i aplikacji Smart Room Heating app
dostępnej w urządzeniu mobilnym.
+ Stały monitoring online z komunikatem w przypadku stwierdzenia odchyleń parametrów oraz automatyczną aktualizacją systemu.
+ Bogate opcje personalizacji dające możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia.
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System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia

09
– kW

2

Z WYŚWIETLACZEM
DOTYKOWYM

Chłodzenie

1. obieg grzewczy

2. obieg grzewczy

Zasobnik c.w.u.

System M Comfort Cooling
091HCIAOC6

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny – odnawialny

A

Niemieszany

Brak

Brak

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

M10511

46 190,00

M10591

50 290,00

M10671

50 290,00

B

Mieszany

Brak

C

Niemieszany

Mieszany

Brak

M10521

50 290,00

M10601

54 390,00

M10681

54 390,00

Brak

M10531

53 490,00

M10611

57 590,00

M10691

57 590,00

D

Mieszany

Mieszany

Brak

M10541

54 390,00

M10621

58 490,00

M10701

58 490,00

A
B

Niemieszany

Brak

Poj. 220 l

M10551

56 290,00

M10631

60 390,00

M10711

60 390,00

Mieszany

Brak

Poj. 220 l

M10561

60 390,00

M10641

64 490,00

M10721

64 490,00

C

Niemieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M10571

63 490,00

M10651

67 590,00

M10731

67 590,00

D

Mieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M10581

64 490,00

M10661

68 590,00

M10741

68 590,00

A

Niemieszany

Brak

Poj. 355 l

M10751

59 940,00

M10791

64 060,00

M10831

64 060,00

B

Mieszany

Brak

Poj. 355 l

M10761

64 060,00

M10801

68 180,00

M10841

68 180,00

C

Niemieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M10771

67 150,00

M10811

71 270,00

M10851

71 270,00

D

Mieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M10781

68 180,00

M10821

72 300,00

M10861

72 300,00

A
B
C
D

Dynamiczne chłodzenie za pomocą klimakonwektorów
Ciche chłodzenie płaszczyznowe (kontrolowane przez punkt rosy)
Chłodzenie płaszczyznowe oraz za pomocą klimakonwektorów / grzejników
Chłodzenie dwóch jednostek mieszkaniowych

Dopłata do wzoru 2, 3 i R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3 lub R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)
Dane techniczne
Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A+++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej przygotowanie c.w.u. / pobór wody

A /XL lub XXL

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (grzanie)

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1.4 m³/h / 31000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 750 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

850 x 1230 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 220 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 355 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej / zewnętrznej

164 kg / 90 kg

Masa zasobnika c.w.u. 220 l / 355 l

141 kg / 166 kg

Poziom mocy akustycznej – jednostka zewn.(tryb normalny / obniżony)

54 dB(A) / 53 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka zewn. (tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

25 dB(A) / 24 dB(A)

Poziom mocy akustycznej – jednostka wewn.

45 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka wewn. (odległość 1 m)

34 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

8,1 kW / 4,9

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

6,2 kW / 3,9

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

5,0 kW / 3,0

Moc chłodnicza A27/W18 / EER

8,2 kW / 4,0

Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego

R410A / 2,4 kg

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
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12
– kW

A
B
C
D

Z WYŚWIETLACZEM
DOTYKOWYM

Chłodzenie

1. obieg grzewczy

2. obieg grzewczy

Zasobnik c.w.u.

System M Comfort Cooling
121HCIAOC6

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny – odnawialny

A

Niemieszany

Brak

Brak

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

M16511

51 690,00

M16591

55 890,00

M16671

55 890,00

B

Mieszany

Brak

C

Niemieszany

Mieszany

Brak

M16521

55 890,00

M16601

59 990,00

M16681

59 990,00

Brak

M16531

59 090,00

M16611

63 190,00

M16691

63 190,00

D

Mieszany

A

Niemieszany

Mieszany

Brak

M16541

59 990,00

M16621

64 090,00

M16701

64 090,00

Brak

Poj. 220 l

M16551

61 790,00

M16631

65 990,00

M16711

65 990,00

B

Mieszany

Brak

Poj. 220 l

M16561

65 990,00

M16641

70 090,00

M16721

70 090,00

C

Niemieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M16571

68 990,00

M16651

73 190,00

M16731

73 190,00

D

Mieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M16581

70 090,00

M16661

74 190,00

M16741

74 190,00

A

Niemieszany

Brak

Poj. 355 l

M16751

65 500,00

M16791

69 620,00

M16831

69 620,00

B

Mieszany

Brak

Poj. 355 l

M16761

69 620,00

M16801

73 740,00

M16841

73 740,00

C

Niemieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M16771

72 710,00

M16811

76 830,00

M16851

76 830,00

D

Mieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M16781

73 740,00

M16821

77 860,00

M16861

77 860,00

2

Dynamiczne chłodzenie za pomocą klimakonwektorów
Ciche chłodzenie płaszczyznowe (kontrolowane przez punkt rosy)
Chłodzenie płaszczyznowe oraz za pomocą klimakonwektorów / grzejników
Chłodzenie dwóch jednostek mieszkaniowych

Dopłata do wzoru 2, 3 i R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3 lub R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)
Dane techniczne
Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A+++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej przygotowanie c.w.u. / pobór wody

A /XL lub XXL

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (grzanie)

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1.9 m³/h / 18000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 750 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

850 x 1230 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 220 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 355 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej / zewnętrznej

171 kg / 98 kg

Masa zasobnika c.w.u. 220 l / 355 l

141 kg / 166 kg

Poziom mocy akustycznej – jednostka zewn.(tryb normalny / obniżony)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka zewn. (tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

25 dB(A) / 24 dB(A)

Poziom mocy akustycznej – jednostka wewn.

45 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka wewn. (odległość 1 m)

35 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

11,0 kW / 4,7

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

8,6 kW / 3,8

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

7,0 kW / 2,9

Moc chłodnicza A27/W18 / EER

10,3 kW / 3,4

Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego

R410A / 4,78 kg

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
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System M Comfort Plus Cooling

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia

System M Comfort Plus Cooling – 1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia

2

Widok z zasobnikiem c.w.u.

Wzór 1:
szare
aluminium/
szary
jedwab

Wzór 2:
biały
papirus/
szare
aluminium

Wzór 3:
antracyt/
szare
aluminium

Wzór 4:
modrzew/
antracyt

Wzór R:
dowolny
kolor z palety
RAL-Classic
(213 kolorów)

Wzór X:
wzór według
indywidualnego
projektu

Charakterystyka
System M Comfort Plus Cooling to innowacyjne rewersyjne, powietrzne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia, których unikalna modułowa konstrukcja wyznacza nowe standardy na rynku pomp ciepła. Wyróżniają się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na miejsce, doskonałym wzornictwem i wydajnością, oferują nieprawdopodobnie cichą pracę i komfort. System M Comfort Plus można wyposażyć w zasobnik c.w.u.
(poj. 220 lub 355 l), obsługa systemu realizowana jest za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania lub aplikacji Smart Room Heating
app dostępnej na urządzenia mobilne. Bogate opcje personalizacji dają możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia. System M Comfort Plus Cooling posiada sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter). Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku. Przewód sterowniczy oraz przewód chłodniczy dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.
Jednostka wewnętrzna jest kompletnie wyposażona w następujące komponenty:
· zintegrowany moduł dostępowy do zdalnego sterowania za pomocą urządzenia mobilnego
· dotykowy, intuicyjny panel sterowania z przodu obudowy
· zbiornik buforowy, skracający ładowanie pompy ciepła z zaworem przelewowym zapewniającym wymagane natężenie przepływu wody grzewczej
· elektryczna grzałka rurowa (2/4/6 kW), jako szczytowe źródło ciepła do wspomagania ogrzewania podczas przygotowywania c.w.u.
· energooszczędna pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego (EEl ≤0,2)
· naczynie wzbiorcze (poj. 24 l ) z zaworem bezpieczeństwa
· filtr zanieczyszczeń, zintegrowany czujnik zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny (standard NTC-2)

Zalety:
+ Powietrzne pompy ciepła nowej generacji do grzania i aktywnego chłodzenia w zakresie mocy 9-16 kW.
+ Sprężarka o regulowanej mocy (inwerter) – dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania cieplnego budynku.
+ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – jednostka wewnętrzna zajmuje powierzchnię 60 x 75 cm, jednostka zewnętrzna jest najmniejszą
jednostką zewnętrzną na rynku i zajmuje powierzchnię o wymiarach: 60 x 85 cm.
+ Zachwycające minimalistyczne wzornictwo dopasowane do każdej przestrzeni.
+ Opcjonalny zasobnik c.w.u. (poj. 220 lub 355 l) dopasowany wizualnie do pompy ciepła do integracji z jednostką wewnętrzną (obok).
+ Wyjątkowa jakość wykonania wyznaczająca nowe standardy na rynku pomp ciepła.
+ Wolnoobrotowy, elektronicznie modulowany wentylator EC, charakteryzuje się bardzo cichą pracą i emisją częstotliwości nieuciążliwych dla człowieka.
Wylot powietrza z boku, możliwy montaż blisko ściany (0,4 m).
+ Modułowa funkcjonalna konstrukcja zorientowana na maksymalny komfort użytkowania, łatwe dostosowanie wariantu do potrzeb użytkownika
oraz minimalizująca prace podczas montażu urządzenia.
+ Dopracowana wstępna konfiguracja ułatwiająca pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
+ Obsługa za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania na obudowie jednostki wewnętrznej lub i aplikacji Smart Room Heating app
dostępnej w urządzeniu mobilnym.
+ Stały monitoring online z komunikatem w przypadku stwierdzenia odchyleń parametrów oraz automatyczną aktualizacją systemu.
+ Bogate opcje personalizacji dające możliwość indywidualnego dopasowania jednostki zewnętrznej do otoczenia.
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System M Comfort Plus Cooling

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

1-sprężarkowe pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia

09-16 Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM
– kW
I INWERTEREM
Chłodzenie

1. obieg grzewczy

2. obieg grzewczy

Zasobnik c.w.u.

System M Comfort Plus Cooling
16IHCIAOC6D

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny

Pompa ciepła
+ tryb biwalentny – odnawialny

A

Niemieszany

Brak

Brak

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

Nr art.

Cena

M22511

54 690,00

M22591

58 810,00

M22671

58 810,00

B

Mieszany

Brak

C

Niemieszany

Mieszany

Brak

M22521

58 810,00

M22601

62 930,00

M22681

62 930,00

Brak

M22531

61 900,00

M22611

66 020,00

M22691

66 020,00

D

Mieszany

A

Niemieszany

Mieszany

Brak

M22541

62 930,00

M22621

67 050,00

M22701

67 050,00

Brak

Poj. 220 l

M22551

64 780,00

M22631

68 800,00

M22711

68 800,00

B

Mieszany

Brak

Poj. 220 l

M22561

68 800,00

M22641

72 920,00

M22721

72 920,00

C

Niemieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M22571

71 990,00

M22651

76 110,00

M22731

76 110,00

D

Mieszany

Mieszany

Poj. 220 l

M22581

72 920,00

M22661

77 040,00

M22741

77 040,00

A

Niemieszany

Brak

Poj. 355 l

M22751

68 490,00

M22791

72 610,00

M22831

72 610,00

B

Mieszany

Brak

Poj. 355 l

M22761

72 610,00

M22801

76 730,00

M22841

76 730,00

C

Niemieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M22771

75 700,00

M22811

79 820,00

M22851

79 820,00

D

Mieszany

Mieszany

Poj. 355 l

M22781

76 730,00

M22821

80 850,00

M22861

80 850,00

A
B
C
D

2

Dynamiczne chłodzenie za pomocą klimakonwektorów
Ciche chłodzenie płaszczyznowe (kontrolowane przez punkt rosy)
Chłodzenie płaszczyznowe oraz za pomocą klimakonwektorów / grzejników
Chłodzenie dwóch jednostek mieszkaniowych

Dopłata do wzoru 2, 3 i R – 1 906,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 2, 3 lub R)
Dopłata do wzoru 4 – 3 183,00 (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na 4)
Dopłata do wzoru X – na zapytanie (ostatnią cyfrę w nr art. należy zmienić na X)

Dane techniczne
Klasa efektywności energetycznej (niska temperatura)

A+++

Klasa efektywności energetycznej (wysoka temperatura)

A++

Klasa efektywności energetycznej c.w.u. / pobór wody

A /XL lub XXL

Maksymalna temperatura zasilania

60°C +/–2°C

Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (grzanie)

–22°C do +35°C

Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1,2 m³/h / 52000 Pa

Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 750 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 220 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 1400 x 600 mm

Wymiary zasobnika c.w.u. 355 l (szer. x wys. x gł.)

600 x 2100 x 600 mm

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)

850 x 1230 x 600 mm

Masa jednostki wewnętrznej / zewnętrznej

175 kg / 98 kg

Masa zasobnika c.w.u. 220 l / 355 l

141 kg / 166 kg

Moc akustyczna – jednostka zewnętrzna (tryb normalny / obniżony)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka zewnętrzna (tryb normalny / obniżony, odległość 10 m)

25 dB(A) / 24 dB(A)

Moc akustyczna – jednostka wewnętrzna

45 dB(A)

Ciśnienie akustyczne – jednostka wewn. (odległość 1 m)

34 dB(A)

Zasilanie pompy ciepła / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Zasilanie elektrycznej grzałki rurowej / zabezpieczenie

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Zasilanie sterujące

1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)

Moc grzewcza A7/W 35 / COP

6,8 kW / 4,8

Moc grzewcza A2/W 35 / COP

6,5 kW / 4,2

Moc grzewcza A-7/W 35 / COP

9,4 kW / 2,9

Moc chłodnicza (A27/W18) /EER

10,4 kW / 4,2

Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego

R410A / 4,78 kg

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
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System M – osprzęt

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

System M – osprzęt
RTM Econ – układ regulacji temperatury z czujnikiem wilgotności

2

Regulator temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnicę pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną
i przesyła obliczoną wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
Funkcje dodatkowe:
· TRYB PRACY – do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i letnim
· SZYBKIE OGRZEWANIE – szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min (blokada ciepłej wody)
· Wyświetlanie sygnału ostrzegawczego w przypadku wystąpienia usterki pompy ciepła

Model

Nr art.

Opis

Cena

RTM Econ U

367200

Montaż: podtynkowy, wymiary: (szer. x wys. x gł.) 86 x 86 x 28 mm

608,00

RTM Econ A

367210

Montaż natynkowy, wymiary: (szer. x wys. x gł.) 143 x 86 x 36 mm

608,00

Dzięki referencyjnej kontroli pomieszczenia za pomocą Smart RTC + w kilku pomieszczeniach osiągnięto maksymalną wydajność przy maksymalnym komforcie.

Przewody chłodnicze do Systemu M
Model

Nr art.

Opis

Cena

MREF 6-3

M99001

Przewody chłodnicze (dł. 3 m) z kapturkami ochronnymi do Systemu M
o mocy 4–6 kW. Wraz z przewodem sterowniczym o długości 5 m.

837,00

MREF 6-7

M99002

Przewody chłodnicze (dł. 7 m) z kapturkami ochronnymi do Systemu M
o mocy 4–6 kW. Wraz z przewodem sterowniczym o długości 9 m.

1 257,00

MREF 12-3

M99004

Przewody chłodnicze (dł. 3 m) z kapturkami ochronnymi do Systemu M
o mocy 9-12 kW. Wraz z przewodem sterowniczym o długości 5 m.

1 041,00

MREF 12-7

M99005

Przewody chłodnicze (dł. 7 m) z kapturkami ochronnymi do Systemu M
o mocy 9-12 kW. Wraz z przewodem sterowniczym o długości 9 m.

1 679,00

Przedłużenie przewodów chłodniczych do Systemu M
Model

Nr art.

Opis

Cena

MPRI 6

M99022

Przedłużenie przewodów chłodniczych 10x1 i 12x1 do Systemu M
o mocy 4–6 kW, wstępnie zmontowane, z izolacją.

na zapytanie

MPRO 16

M99023

Przedłużenie przewodów chłodniczych 12x1 i 18x1 do Systemu M
o mocy 9–16 kW, wstępnie zmontowane, z izolacją.

na zapytanie

Nr art.

Opis

Cena

M99025

Uchwyt do bezpośredniego montażu ściennego jednostki zewnętrznej
pompy ciepła System M Compact.
Wymiary szer. x wys. x gł.: 740 x 600 x 280 mm.
Zastosowanie: System M Compact 06 kW, System M Compact Plus 04–06 kW.
Kolor: czarny.

2 335,00

Konsola ścienna
Model

MWMB 6
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System M – pakiet serwisowy

System M – pakiet serwisowy
Pakiet serwisowy System M

2

Nazwa

Cena

Nr art.

M99014

Standardowa gwarancja 2-letnia
Rozszerzenie gwarancji do 5 lat

1 890,00

Pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex w ramach gwarancji 2-letniej

500,00 + dojazd

Pierwsze uruchomienie przez Autoryzowany Serwis Dimplex w ramach gwarancji 5-letniej
Kontrola online systemu po sezonie grzewczym w okresie gwarancyjnym
Stały monitoring online z komunikatem błędu w przypadku stwierdzenia odchyleń parametrów technicznych w okresie gwarancyjnym
Automatyczna aktualizacja online oprogramowania
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M Flex Air

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

Centrale rekuperacyjne do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M

M Flex Air – centrale rekuperacyjne do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M

2

M Flex Air

ć

Nowoś

Model

M Flex Air to centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (M Flex Air Plus również z odzyskiem wilgoci)
do pomieszczeń (pow. do 250 m2) z centralnym systemem dystrybucji powietrza. Przystosowane
są do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M. M Flex Air wyposażone są w wydajne wentylatory EC zapewniające właściwy przepływ powietrza. Odzysk ciepła
z powietrza wywiewanego odbywa się za pomocą wydajnego przeciwprądowego lub entalpicznego (M Flex Air Plus) wymiennika ciepła. Bypass z regulowaną temperaturą przełączania umożliwia
chłodzenie powietrza nawiewanego (np. w upalne noce). Automatyczna praca urządzeń możliwa
jest przy wykorzystaniu czujników jakości powietrza wywiewanego i zewnętrznego oraz za pomocą
programów czasowych. Powietrze wolne od zanieczyszczeń zapewnia filtr klasy ePM 10, a zintegrowany panel sterowania posiada czytelny wyświetlacz i funkcję wskazania wymiany filtra. Obudowa
wykonana z EPP i okładziny blaszanej umożliwia łatwy dostęp do prac serwisowych z przodu (np. wymianę filtra). Podłączenia kanałów powietrznych (DN160) dostępne są na górze urządzeń. Centrale
rekuperacyjne M Flex Air przystosowane są do montażu podłogowego lub ściennego.

Nr art

EEK
(z czujnikiem)

Przepływ powietrza
[m³/h]

Wymiary [mm]

Masa
[kg]

Cena

(szer. x wys. x gł.]

M Flex Air

378020

A

320

530 x 1286 x 543

52

na zapytanie

M Flex Air Plus

378030

A

320

530 x 1286 x 543

52

na zapytanie

Przepływ powietrza przy spadku ciśnienia w układzie rur wynoszącym 170 Pa
EEK – klasa efektywności energetycznej wentylacji (od A + do G)

M Flex Air
Warianty montażu
System M
Compact Plus

System M
Comfort Plus

Jednostka wewnętrzna
Wysokość: 210 cm
Wyświetlacz dotykowy

Jednostka wewnętrzna
Wysokość: 140 cm
Wyświetlacz dotykowy

Jednostka wewnętrzna
Wysokość: 140 cm
Wyświetlacz dotykowy

Jednostka wewnętrzna
Wysokość: 140 cm
Wyświetlacz dotykowy

Zasobnik c.w.u. 180 l
(zintegrowany)

Zasobnik c.w.u. 355 l
Wysokość: 210 cm

Zasobnik c.w.u. 220 l
Wysokość: 140 cm

Zasobnik c.w.u. 220 l
Wysokość: 140 cm

M Flex Air
Wysokość: 140 cm
Montaż po lewej stronie

M Flex Air
Wysokość: 140 cm
Montaż po lewej stronie

M Flex Air
Wysokość: 140 cm
Montaż po lewej stronie

M Flex Air
Wysokość całkowita: 210 cm
Montaż na górze
Możliwość wyboru
przyłącza powietrza
(z lewej lub z prawej strony)

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.
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M Flex Air

System M, powietrzne pompy ciepła nowej generacji

Dedykowane wyposażenie dodatkowe

M Flex Air – dedykowane wyposażenie dodatkowe

2

Wyposażenie dodatkowe do M Flex Air

AHE P

Model

Nr art

Opis

Wymiary [mm]
(szer. x wys. x gł.]

Cena

AHE P

378040

Nagrzewnica wstępna do montażu
w jednostce wentylacyjnej.

359 x 40 x 155

na zapytanie

AHE S

378050

Nagrzewnica wtórna do montażu
w jednostce wentylacyjnej.

282 x 65 x 170

na zapytanie

A SIF

378060

Syfon kondensatu z zabezpieczeniem
przed zamarzaniem.
Gwint M25 po stronie urządzenia
z przejściem na HT40, dołączony HT50.

220 x 90 x 50

na zapytanie

A CoverV

378570

Pionowa osłona nóżek.

534 x 140 x 560

na zapytanie

A CoverH

378580

Pozioma osłona nóżek.

1217 x 150 x 560

na zapytanie

Wymiary [mm]
(szer. x wys. x gł.]

Cena

A SIF

A CoverV

A CoverH

Zestawy filtrów do M Flex Air

EFA ePM10

Pompy ciepła ∙ Cennik 2020

Model

Nr art

Opis

EFA ePM1

378330

Zestaw filtrów ePM1 + ePM10 do powietrza
zewnętrznego / wywiewanego.

275 x 37 x 155

na zapytanie

EFA ePM10

378320

Zestaw fi ltrów ePM10 do powietrza
zewnętrznego / wywiewanego (2 szt.).

275 x 37 x 155

na zapytanie
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