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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, Bez obiegów grzewczych, Obieg grzewczy bez regulatora,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, System czteroprzewodowy, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Równoległe grzanie i ciche chłodzenie, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Równoległe grzanie i dynamiczne chłodzenie, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Równoległe grzanie i dynamiczne chłodzenie, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Równoległe grzanie i ciche chłodzenie, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych producentów,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych producentów,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych producentów,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych producentów,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, Pompa ciepła i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem grzewczym, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem grzewczym, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Uniwersalna dla potrzeb klientów, PC z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem grzewczym, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z kombinowanym zbiornikiem,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, ,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na zasadzie przepływu,
Bez chłodzenia, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Równoległe grzanie i dynamiczne chłodzenie, 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, Bez obiegów grzewczych, Obieg grzewczy bez regulatora,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Tylko pompa ciepła, Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami ciepłej wody,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Zawór przelewowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i kocioł grzewczy, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Dodatkowy wymiennik ciepła, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar), Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Podłączenia równoległe, Tylko pompa ciepła, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodzenie systemami ogrzewania powierzchniowego, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Podłączenia równoległe, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Podłączenia równoległe, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Bez chłodzenia, 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Podłączenia równoległe, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Podłączenia równoległe, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term. dezynfekcji,
Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z mieszalnikiem, 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z mieszalnikiem, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
Pompa ciepła solanka/woda, Podłączenia równoległe, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa, Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze wspomaganiem solarnym,
Ciche & dynamiczne chłodzenie, 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy kaloryferów, Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy,
Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
Legenda:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
3.
3.1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
15.
16.
17.

Pompa ciepła
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła solanka/woda
Pompa ciepła woda/woda
Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda
Rewersyjna pompa ciepła solanka/woda
Rewersyjna pompa ciepła woda/woda
Pompa ciepła powietrze/woda typu split
Menedżer pompy ciepła
Równoległy zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy
Zbiornik ciepłej wody
Wymiennik ciepła wody w basenie
Pasywna stacja chłodzenia z regulatorem N6
Grzanie i ciche lub dynamiczne chłodzenie
Konwektor wentylatorowy z podłączeniem 4 litrowym
Wyłączny obieg chłodzenia
Wyłączny obieg grzania
Źródło ciepła
Wieża hydrauliczna
Ochrona przed oparzeniem
Wieża hydrauliczna HWK 332

DDV 25
DDV 32
EB KPV
KPV 25

Podwójny bezciśnieniowy rozdzielacz (do 2,0 m³/h)*
Podwójny bezciśnieniowy rozdzielacz (do 2,5 m³/h)*
Moduł rozszerzający dla rozdzielacza kompaktowego (do 2,0 m³/h)*
Moduł rozszerzający z zaworem przelewowym (do 1,3 m³/h)*
w połączeniu z EB KPV (do 2,0 m³/h)*
Biwalentny moduł mieszający (do 2,0 m³/h)*
Moduł mieszający obiegu grzewczego
Belki rozdzielacza (do 2,5 m³/h)*
Moduł ciepłej wody / niemieszalny obieg grzewczy (do 2,5 m³/h)*

System rozdziału ciepłej wody:

MMB 25
MMH 25
VTB 25
WWM 25

* zalecany max. przepływ wody grzewczej
Termika solaru:
SST 25
SOLK 1204
SOLPU 1
SOLCU 1
SOLCU 2
T1
T2
T3

Stacja solarna ciepłej wody
Pole kolektora
Stacja sloneczna
Regulator solaru
Regulator solaru
Czujnik temperatury (czujnik kolektora)
Czujnik temperatury (zbiornik 1)
Czujnik temperatury (zbiornik 2 /opcjonalna funkcja wskazania)
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B3
B4
B7
E9
E10
E10.1
E10.2
E10.3
E10.5
F7
F10
K20
K21
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M25
N1
N2
N3/N4
N6
N12
N17.1
N17.2
N17.3
N17.4
R1
R2/2.1
R3
R4
R5
R9
R11
R13
SMF
TC
Y5
Y6
Y7
Y8

termostat ciepłej wody
termostat basenu
Termostat, obieg pierwotny
Kołnierzowy grzejnik ciepłej wody
Drugi generator ciepła (2 GC)
Grzałka nurnikowa
Kocioł olejowy/gazowy
Kocioł na paliwa stałe
Instalacja solarna
Czujnik temperatury bezpieczeństwa
Przełącznik przepływu
Stycznik 2. generatora ciepła
Stycznik grzejnika nurnikowego ciepłej wody
Pierwotna pompa trybu grzania
Pierwotna pompa trybu chłodzenia
Pompa cyrkulacyjna ogrzewania biegu głównego
pompa cyrkulacyjna ogrzewania 1. obiegu grzewczego
Pompa cyrkulacyjna ogrzewania 2. obiegu grzewczego
Dodatkowa pompa cyrkulacyjna
Pompa cyrkulacyjna chłodzenia
Pompa obiegowa ciepłej wody
Pompa cyrkulacyjna basenu
Pompa obiegowa ogrzewania 3. obiegu cichego grzania/chłodzenia
mieszalnik
Mieszacz 2. obiegu grzania/chłodzenia
Pompa obiegowa ogrzewania iÂ przygotowania ciepłej wody użytkowej
Regulator ogrzewania
Regulator chłodzenia rewersyjnych pomp ciepła
Stacje klimatyzacji pomieszczeń
Regulator pasywnego chłodzenia
Regulator solaru
Moduł chłodzenia, ogólny
Moduł chłodzenia, aktywny
Moduł chłodzenia, pasywny
Moduł solarny WPM Econ SOL
Czujnik zewnętrzny
Czujnik na powrocie
Czujnik ciepłej wody
Czujnik na powrocie wody chłodzącej
Czujnik temperatury 2. obiegu grzewczego
Czujnik dopływu (ochrona przed mrozem)
Czujnik dopływu wody chłodzącej
Czujnik temperatury 3. obiegu grzewczego / biwalentny regeneracyjny
Filtr zanieczyszczeń
Regulator temperatury w pomieszczeniu
Trójdrogowy zawór rozdzielczy
Zawór dwudrogowy
Trójdrogowy zawór mieszający
Zawór trójdrogowy (czas zamknięcia max. 10 sek.)
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
Y12
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
Zewnętrzny czterodrożny zawór przełączający
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 5/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20191000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 9/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20133000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 10/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111100
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 11/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20132400
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. Bez obiegów grzewczych
7. Obieg grzewczy bez regulatora
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 12/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20100020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 13/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 14/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 15/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20121020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 16/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20121021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 17/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 18/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 19/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131024
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 20/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20191020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 21/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 22/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122024
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 23/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20132020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 24/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20123020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 25/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20133020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 26/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20133024
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 27/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 28/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131121
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 29/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 30/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122121
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. System czteroprzewodowy
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 31/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20129220
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
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Strona 32/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
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Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20124420
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Równoległe grzanie i ciche chłodzenie
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Równoległe grzanie i dynamiczne chłodzenie
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
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Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111031
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20121031
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
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Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
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Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131141
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Strona 43/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131241
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Strona 44/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20121050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Strona 46/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
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Strona 47/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131150
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
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Strona 48/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111061
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20121061
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
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Strona 52/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20123060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Równoległe grzanie i dynamiczne chłodzenie
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 54/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20133660
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 55/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 56/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20111071
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 57/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20121071
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 58/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20131070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 59/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20122070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 60/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20123070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 61/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 62/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211001
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 63/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 64/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221001
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 65/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 66/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231004
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 67/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20291000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 68/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 69/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 70/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232001
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 71/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 72/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223001
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 73/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20233000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 74/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231100
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 75/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 76/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 77/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 78/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 79/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 80/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 81/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20291020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 82/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 83/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 84/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 85/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 86/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 87/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20233020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 88/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20233021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 89/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 90/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231121
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 91/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 92/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 93/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 94/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232320
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 95/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 96/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211031
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 97/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 98/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221031
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 99/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 100/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 101/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211130
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 102/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231140
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 103/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231240
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 104/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232340
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 105/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 106/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 107/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 108/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231150
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 109/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20232150
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223150
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211061
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221061
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Strona 115/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223060
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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Strona 117/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
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Strona 118/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20211071
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20221071
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Strona 120/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20231070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 121/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20222070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 122/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20223070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 123/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20321000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 124/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20331000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 125/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20391000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 126/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20322000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 127/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20332000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 128/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20332100
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 129/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20331200
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 130/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20321020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 131/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20331020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 132/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20391020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 133/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20322020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 134/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20332020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 135/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20332021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 136/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20332024
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 137/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20331120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 138/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20332121
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 139/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20321220
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 140/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20322320
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 141/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20322321
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 142/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20421000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 143/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20421020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 144/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20431020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 145/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20432020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 146/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20421120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 147/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20421121
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 148/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20422120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Równoległe grzanie i ciche chłodzenie
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 149/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20421521
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych
producentów
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 150/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20431090
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych
producentów
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 151/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20432090
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych
producentów
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 152/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20432091
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC z kombi. zbiornikiem innych
producentów
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 153/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20431190
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. Pompa ciepła i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 154/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20533040
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie
ogrzewania
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 155/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20632020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie
ogrzewania
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 156/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20632120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie
ogrzewania
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 157/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20634040
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie
ogrzewania
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 158/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20632440
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie
ogrzewania
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 159/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20634440
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie ogrzewania
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC, grzejnik nurnikowy i zewnętrzne wspomaganie
ogrzewania
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 160/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20634050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem grzewczym
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem
grzewczym
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 161/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20834040
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem grzewczym
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem
grzewczym
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 162/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20832440
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem grzewczym
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Uniwersalna dla potrzeb klientów
3. PC z zewnętrznym wspomaganiem grzania i kotłem
grzewczym
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 163/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 20834440
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 164/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22111000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 165/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22111020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 166/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22121020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 167/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22122020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 168/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22121120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 169/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22122120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 170/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22122121
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 171/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22111030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 172/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22111050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 173/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22122250
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 174/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22211000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 175/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22221000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 176/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22211020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 177/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22221020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 178/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22222020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 179/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22211120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 180/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22222120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła z
kombinowanym zbiornikiem
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 181/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22211030
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 182/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22211050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 183/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22221150
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Kompaktowa budowa do łatwej i szybkiej instalacji
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Dynamiczne chłodzenie konwektorami wentylatorowymi
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 184/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 22222250
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 185/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 186/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26122000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 187/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131404
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 188/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 189/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7.
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 190/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26191020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 191/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26132020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 192/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26132021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 193/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 194/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26132320
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 195/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26132420
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 196/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131040
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 197/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26132040
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i kombi. zb. PWD 750 na
zasadzie przepływu
5. Bez chłodzenia
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 198/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26133040
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Równoległe grzanie i dynamiczne chłodzenie
6. 3 ob. grz. dla 2 ogrzewań powierzchn. i 1 przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 199/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26133650
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. Bez obiegów grzewczych
7. Obieg grzewczy bez regulatora
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 200/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26100070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła woda z PC z dwoma równoległymi zbiornikami
ciepłej wody
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 201/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26131070
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Zawór przelewowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 202/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26211000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 203/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26231000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 204/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26222000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 205/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26231020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 206/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26231021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 207/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26222020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 208/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26232020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z funkcją podgrzewania basenu
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 209/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26232021
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 210/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26331000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 211/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26331020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. WPM EconPlus z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 212/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26331024
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i kocioł grzewczy
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i kocioł grzewczy
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 213/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26332050
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Dodatkowy wymiennik ciepła
3. Pompa ciepła i energie odnawialne (np. drewno, solar)
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 214/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 26432020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Podłączenia równoległe
3. Tylko pompa ciepła
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodzenie systemami ogrzewania
powierzchniowego
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 215/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 29132120
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Podłączenia równoległe
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Przygotowywanie ciepłej wody bez udziału pompy ciepła
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 216/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 29231000
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Podłączenia równoległe
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Bez chłodzenia
6. 1 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. lub przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 217/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 29231020
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Podłączenia równoległe
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strona 218/220
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
E-mail: projektierung@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Internet: 20.04.2014
połączenie: 29232320
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Telefax: +49 (0)9221 709-565

Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Podłączenia równoległe
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła w. przy pom. PC i grzałka kołnierzowa do term.
dezynfekcji
5. Ciche chłodz. systemami ogrzewania powierzchn. z
mieszalnikiem
6. 1 obieg grzewczy dla ogrzewania powierzchniowego z
mieszalnikiem
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
WYBRANE KROKI:
1. Pompa ciepła solanka/woda
2. Podłączenia równoległe
3. Pompa ciepła i grzałka nurnikowa
4. Ciepła woda przy pomocy pompy ciepła ze
wspomaganiem solarnym
5. Ciche & dynamiczne chłodzenie
6. 2 ob. grz. dla ogrzewania powierzchn. i przy pomocy
kaloryferów
7. Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
8. Menedżer PC z regulacją zależną od temperatury
zewnętrznej
Wskazówka:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania
elementów i powinno służyć jako
pomoc do przeprowadzenia
własnych projektów. Wymiary
przewodów rurowych powinny
zostać określone przez
odpowiedzialnego instalatora
systemu. Aktualną wersję można w
każdej chwili ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/p
lanowanie-online/schematy-po3-cze
n.html. Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN
EN 12828 instalacji
bezpieczeństwa, elementów
utrzymania stałego ciśnienia oraz
ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń
zamykających do prac
konserwacyjnych i serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy
ciepła i istniejącego ewentualnie
zewnętrznego urządzenia
regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
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