
POMPY CIEP£A DO PRZYGOTOWANIA CIEP£EJ WODY

ROZWI¥ZANIE ENERGOOSZCZÊDNE
Oszczêdnoœæ kosztów energii dziêki ciep³u 
ze œrodowiska naturalnego

Idealne rozwi¹zanie dla domów jedno- i wielo-
rodzinnych

Pompa ciep³a z dodatkow¹ wê¿ownic¹ grzewcz¹ 
czy bez niej?

Zapewniaj¹ podgrzewanie c.w.u. do +60°C
z wy³¹cznej pracy pompy ciep³a,
bez u¿ywania grza³ek elektrycznych

Zakup pompy ciep³a Dimplex do podgrzewania 
c.w.u. jest najbardziej op³acalny zarówno z 
punktu   widzenia  budowy  nowego  domu jak 
i remontów i modernizacji instalacji do pod-
grzewania ciep³ej wody. Cecha szczególna: 
pompy ciep³a Dimplex do przygotowania c.w.u. 
odbieraj¹ ciep³o z powietrza zewnêtrznego lub 
wewnêtrznego ju¿ przy temperaturach powie-
trza od -7°C, przez co pokrywaj¹ od 70 do 
100% rocznego zapotrzebowania na c.w.u.

Pompa ciep³a Dimplex do podgrzewania c.w.u. 
zaopatruje domy w ciep³¹ wodê. Temperaturê 
wody nastawia u¿ytkownik w zakresie od 23°C 
a¿ do 60°C. Woda jest w pompie ciep³a 
podgrzewana i akumulowana odpowiednio  do 
zapotrzebowania.

Pompy ciep³a Dimplex do przygotowania 

2c.w.u. ze zintegrowan¹ wê¿ownic¹ 1,45m s¹ 
bardziej uniwersalne pod wzglêdem zasto-
sowania. Zim¹, gdy jednofunkcyjny kocio³ 
gazowy lub olejowy jest i tak eksploatowany 
na cele grzewcze - przez po³¹czenie kot³a z 
wê¿ownic¹ pompy ciep³a mo¿na ogrzaæ wodê 
w jej zasobniku. Latem pracuje sama pompa 
ciep³a, a kocio³, który wówczas pracowa³by 
nieekonomicznie i jedynie na wytworzenie 
c.w.u. – jest wy³¹czony. Mo¿liwe jest równie¿ 
pod³¹czenie wê¿ownicy pompy ciep³a do 
instalacji solarnej lub kominka z p³aszczem 
wodnym.



DIMPLEX POMPY CIEP£A
DO PRZYGOTOWANIA CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJ:
WYGODNE  I  WSZECHSTRONNE  ROZWI¥ZANIE

Wentylacja i podgrzewanie ciep³ej wody

Kompaktowe urz¹dzenie do wentylacji wy-
wiewnej pomieszczeñ Dimplex LWP 300W 
wykorzystuje ciep³o z powietrza odprowa-
dzanego z pomieszczeñ (kuchnia, ³azienka) 
na zewn¹trz budynku do przygotowywania 

ciep³ej wody za pomoc¹ zintegrowanej pom-
py ciep³a powietrze/woda. Przez nawiewniki 
œcienne nap³ywa stale œwie¿e powietrze ze-
wnêtrzne, co zapewnia budynkom o powie-
rzchni mieszkalnej do 200 m2 komfortow¹
wentylacjê pomieszczeñ z aktywnym odzy-
skiem ciep³a.

BWP 20 AWP 30HLW/LWP 300 BWP BWP 30HS/BWP 30HSD30H/BWP 30HLW  

Pompy ciep³a powietrze-woda do podgrze-
wania c.w.u.
• Urz¹dzenie kompaktowe przeznaczone do

ustawienia wewn¹trz budynku w celu 
centralnego zaopatrywania w c.w.u. wiêk-
szej iloœci miejsc poboru wody w domu lub 
w przemyœle.

• Przygotowanie ciep³ej wody przez odzyski-
wanie ciep³a z zasysanego powietrza przy
zakresie jego temperatur -7°C ÷ + 35°C.

• Wydajny wentylator promieniowy.
• Króæce (2 x DN 160 mm) do pod³¹czenia 

systemu przewodów powietrznych (maksy-
malna sumaryczna d³ugoœæ przewodów powietrz-

stratom 2 m przewodu).
• Mo¿liwoœæ wykorzystania ciep³a odpadowe-

go niezale¿nie od miejsca ustawienia.

• Dodatkowe mo¿liwoœci wykorzystania: osu-
szenie piwnicy, efekt „klimatyzacji” i „prze-
wietrzania” domu.

• Zasobnik c.w.u. 300 l wykonany ze stali ema-
liowanej zgodnie z DIN 4753 i z ochronn¹ 
anod¹ przeciwkorozyjn¹.

• Regulacja temperatury ciep³ej wody
w trybie eksploatacji pompy ciep³a w grani-
cach od 23°C do 60°C

• Skraplacz pompy ciep³a 
•   Gruba, bezfreonowa izolacja termiczna za-

pewniaj¹ca nieznaczne ‘’postojowe’’ straty
ciep³a.

• Temperatury przegrzewu od + 60°C do + 65°C 
(przeciw bakteriom Legionelli) mo¿na uzy-
skaæ za pomoc¹ zamontowanej w zasobniku 

grza³ki elektrycznej o mocy 1,5 kW.
• Urz¹dzenie jest gotowe do natychmiasto-

wego u¿ycia.
• Kolor: bia³y, podobny do RAL 9003.

Modele AWP 30HLW, BWP 30HLW
BWP 30HS i BWP 30HSD s¹ dodatkowo 
wyposa¿one w:
• Zintegrowan¹ wê¿ownicê grzewcz¹ 1,45 m2 

do pod³¹czenie zewnêtrznego kot³a grzew-
czego lub instalacji solarnej.

• Wyjœcie przekaŸnikowe do sterowania pomp¹ 
³aduj¹c¹ jednofunkcyjnego kot³a zewnêtrzne-
go (praca w zimie).

• Króciec (œrednica wewnêtrzna = 12 mm)
do monta¿u czujnika temperatury z jedno-
funkcyjnego kot³a zewnêtrznego

   (praca w zimie).

• Elektroniczny panel steruj¹cy z wyœwie-
tlaczem LCD - modele BWP 30HS, BWP 30HSD

nych: 1 kolana 90° odpowiadaj¹ 10 m, straty 



1  Króciec przy³¹czeniowy DN 160 dla 

powietrza wywiewanego

2  Króciec przy³¹czeniowy DN 160 dla

powietrza nawiewanego

3  Modu³ pompy ciep³a

4  Obs³uga

 • Pompa ciep³a

 • Grza³ka

 • W³¹cznik ³adowania poprzez 

wê¿ownicê

5  Regulator temperatury ciep³ej wody

z wyœwietlaczem analogowym

6  Króciec zewnêtrznego czujnika

temperatury (nie przedstawiono)

7  Izolowany p³aszcz z tworzywa 

sztucznego

8  Anoda ochronna zbiornika

9  Grza³ka elektryczna 1,5 kW

10  Zasobnik c.w.u., 300 l stalowy 

emaliowany zgodnie z DIN 4753

11  Skraplacz zabudowany na zewn¹trz 

zasobnika c.w.u.

12  Wê¿ownica 1,45 m2

13  Poliuretanowa izolacja zasobnika

Warianty ustawienia pompy ciep³a do podgrzewania wody

Uniwersalne pod³¹czenie przewodu powietrza, wydajny 
wentylator promieniowy oraz seryjne króæce powietrza 
œrednicy 160 mm pompy ciep³a Dimplex do podgrzewa-
nia c.w.u. umo¿liwiaj¹ indywidualne pod³¹czenie dopro-
wadzeñ powietrza z maksymaln¹ d³ugoœci¹ przewodu 
rurowego 10 m. Zapewnia to swobodê wyboru miejsca 
ustawienia, a poprzez ró¿norodnoœæ sposobów dopro-
wadzenia powietrza otwiera siê szeroka gama zastoso-
wañ i dodatkowych funkcji jak np. osuszanie piwnicy, 
funkcja przewietrzania i sch³adzania powietrza, bez po-
noszenia dodatkowych kosztów. 

Ciep³o z innych Ÿróde³ jest ciep³em u¿ytkowym: wê¿ow-
nica w pompach ciep³a AWP 30HLW, BWP 30HLW, LWP 
300 W,  umo¿liwia pod³¹cze-BWP 30HS i BWP 30HSD
nie ich zasobników do zewnêtrznych kot³ów lub insta-
lacji solarnych.

Sch³adzanie powietrza wewnêtrznego: powietrze z po-
mieszczeñ, np. ze spi¿arni lub winiarni, jest najpierw
odsysane przez przewód powietrzny, nastêpnie jest ono
sch³adzane i osuszane w pompie ciep³a, po czym jest
z powrotem wdmuchiwanie do pomieszczeñ. Odpowie-
dnim miejscem lokalizacji jest przy tym pomieszczenie
hobby, kot³ownia lub pomieszczenie gospodarcze.
W celu unikniêcia roszenia siê przewodów powietrznych
nale¿y je zaizolowaæ w pomieszczeniach, w których

Osuszanie powietrza wewnêtrznego: osuszone powietrze
w pomieszczeniach gospodarczych przyspiesza suszenie
prania i zapobiega szkodom spowodowanym wilgoci¹.

Zmienne prze³¹czanie zasysanego powietrza: system
przewodów ze zintegrowanymi klapami umo¿liwia za-
mienne wykorzystywanie ciep³a z powietrza zewnêtrz-
nego i wewnêtrznego do przygotowywania ciep³ej wody.
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POMPY CIEP£A DO C.W.U. DIMPLEX: 
przegl¹d danych technicznych

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyñska 33
60-479 Poznañ
Tel. 061 842 58 05
Fax: 061 842 58 06
office@glendimplex.pl
www.glendimplex.pl
www.dimplex.pl

Dalsze aktualne informacje znajd¹ Pañstwo na stronie
www.dimplex.pl  

1) Proces podgrzewania pojemnoœci znamionowej od 15°C do 60°C przy temperaturze zasysanego powietrza 15°C i 70% energii z otoczenia;  dla BWP 20 A podgrzewanie  
     pojemnoœci znamionowej od 15°C do 45°C przy temperaturze zasysanego powietrza 20°C i 50% energii z otoczenia.
2) Przy temperaturach poni¿ej +8°C (+/- 1,5°C) / -8°C (+/- 1,5°C) w³¹cza siê automatycznie grza³ka i wy³¹cza modu³ pompy ciep³a
3) Przy odstêpie 1 m (przy ustawieniu wolnym bez przewodu zasysaj¹cego i wydmuchuj¹cego, wzglêdnie bez 90° kolanek rurowych od strony wydmuchu).
4) Proces podgrzewania pojemnoœci znamionowej od 15°C do 45°C przy temperaturze zasysanego powietrza 15°C i 70% energii z otoczenia; 
     dla BWP 20A przy temperaturze zasysanego powietrza 20°C i 50% energii z otoczenia; 
     dla BWP 30HS / BWP 30HSD proces podgrzewania pojemnoœci znamionowej od 15°C do 60°C przy temperaturze zasysanego powietrza 20°C i 70% energii z otoczenia

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
 i 

od
st

êp
st

w
a 

w
 k

ol
or

ac
h.

Model
Rodzaj konstrukcji

Obudowa

Kolor
Pojemnoœæ znamionowa zbiornika
Materia³ zbiornika

Wymiary Sz. x g³. x Wys.
Waga

Pod³¹czenie elektryczne
( gotowy do za³¹czenia - d³ugoœæ przewodu ok. 2,7m )

Zabezpieczenie
Czynnik ch³odniczy / pojemnoœæ
Moc grza³ki elektrycznej
Pobór mocy przez modu³ pompy ciep³a
Zakres temperatur wody ( tryb pompy ciep³a )

Zakres zastosowania pompy ciep³a uzale¿niony
od temperatury powietrza

Poziom ciœnienia akustycznego
Strumieñ powietrza w trybie pracy pompy ciep³a
Sprê¿enie zewnêtrzne

Maksymalna d³ugoœæ przewodów powietrznych

Œrednica przy³¹cza przewodów powietrznych
( zasysanie / wydmuch )

Wewnêtrzny rurowy wymiennik ciep³a -
powierzchnia wymiany ciep³a

 Wartoœci zgodne z DIN/EN 255 przy temperaturze ciep³ej wody 45 C°

WskaŸnik wydajnoœci COPt

Œrednia moc cieplna

3)

2)

2)

1)

4)
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 -

 -

 -

 -

 -

 Litry

 mm

 kg

 A
 -/kg

 W
 W
 C°

 C°

 dB(A)
 m /h

 Pa

 3

 m

 mm

 m 2

 W

 Bez rurowego wymiennika ciep³a
 BWP 20A  BWP 30H  BWP 30HLW  BWP 30HS  BWP 30HSD AWP 30HLW

Z rurowym wymiennikiem ciep³a

 P³aszcz foliowy  Lakierowan
blacha stalowa

 Bia³y podobnie do RAL 9003
 200  300  290

Stal emaliowana zgodnie z DIN 4753
 550 x 550 x 1700 660 x 660 x 1695 700 x 770 x 1710 650 x 660 x 1700

ok. 96 ok. 110 ok. 125

1/N/PE/  230V, 50HZ~

 16
 R134a / 1,0

 1500
 265  615

 23 do 60

 15 do 35 8 do 35 8 do 45 -7 do 45

 44,5  53  50
 140
 110

 10
 100
 450

 -

 125  160

 1,45

 3,26

 910

 3,5
1870

3,7

ok. 175

 8 do 35

 53

 3,5
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