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Informacje ze świata Dimplex.
Dbamy o idealne temperatury w mieszkaniach i budynkach. Od najmniejszych po bardzo duże, od prywatnych po przemysłowe...
zapewniamy ciepło, chłód i świeże powietrze. Po prostu lepszy system i wyższa wydajność! Dimplex Plus Magazin przedstawia
najważniejsze informacje ze świata Dimplex:
wydarzenia, produkty, przydatne wskazówki.
Po prostu więcej przyjemności z czytania!

Po prostu bardziej przyszłościowy.
„Myślimy systemowo.“
Wywiad z dyrektorem generalnym,
Jochenem Engelke.
Strona 6

Po prostu większa moc.
Maszyna wydajności.
Nowa seria produktów LA S-TU:
powietrzne pompy ciepła,
które wyznaczają nowe standardy.
Strona 14

Po prostu
większy komfort.
W końcu! Dimplex pozbywa
się krzywej grzewczej!
Nowa aplikacja Dimplex Smart Room Heating:
zawsze przyjemnie ciepło, maksymalnie wydajnie.
Strona 30

Po prostu bardziej pomysłowy.
Błyskawiczny system.
Nowy system dystrybucji powietrza Air 56:
mniej komponentów – niezwykle prosty i szybki w montażu.
Strona 42

Po prostu jeszcze więcej.
To wszystko... i wiele więcej!
Przegląd nowości Dimplex: system typu split [Hydrobox],
pompa ciepła do wody użytkowej DHW… i nie tylko.
Strona 78

Po prostu
wyższa
wydajność

Po prostu
jeszcze
łatwiej.

in
Made any
Germ
80

4

Po prostu
lepszy
system.

42

Simply
More y
Qualit

74

Po prostu
więcej
zleceń.
94

62%
14

80

12

Po prostu
bardziej
kompleksowo.
28

14

6

54

30

Spis treści
4

6

11

12

14

28

30

40

42

54

Wszystko pod jednym dachem.
Kto chce w przyszłości ogrzewać wydajnie,
powinien szukać sprytnych rozwiązań.
„Myślimy systemowo.“
Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja – w Dimplex
idzie to w parze. Wywiad z CEO, Jochenem Engelke.
Naszą pasją jest wydajność.
Dimplex należy do światowego koncernu.
Kieruje nim Irlandczyk, Sean O’Dr.
Wszystko będzie dobrze, a nawet – doskonale.
Do roku 2020 rynek pomp ciepła zwiększy się
prawie trzykrotnie. Dlaczego? – liczby i fakty.
Maszyna wydajności.
Nowa seria LA S-TU już dostępna!
Takich powietrznych pomp ciepła jeszcze nie było.
Nie bójmy się nowych etykiet!
Od jesieni 2015 r. nowe etykiety energetyczne UE
są obowiązkowe także dla urządzeń grzewczych.
Krzywa grzewcza? Zastąpiona przez aplikację!
Smart Room Heating już dostępna! Pierwsza
aplikacja, która „rozmawia” z pompą ciepła.
„Oszczędzanie energii staje się stylem życia.“
Wywiad z CMO – Henrikiem Rutenbeckiem
oraz CTO – Edgarem Timmem.
Błyskawiczny system.
System dystrybucji powietrza Air 56 już dostępny!
Elastyczniejszy, stabilniejszy i łatwiejszy w montażu.
Tutaj ogrzewamy!
Etiopia, Japonia, Syberia, Malta, Północna Irlandia –
pompy ciepła Dimplex pracują w każdym klimacie.
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Po prostu bardziej przyszłościowy.
Najmądrzejsze ogrzewanie akumulacyjne na świecie.

76

Po prostu bardziej kompleksowy.
Nasz system typu Split [Hydrobox].
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Nasze nowości w skrócie.
Wszystko to! I jeszcze więcej!
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Po prostu lepsza jakość.
Już od ponad 40 lat, w bawarskiej miejscowości
Kulmbach budowane są wyjątkowe pompy
ciepła Dimplex. Wizyta w zakładzie produkcyjnym
w Niemczech.
Po prostu lepiej przeszkoleni.
Brak specjalistów? Nie u nas! Dimplex posiada
profesjonalne zaplecze szkoleniowe.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Dobre wieści dla instalatorów i projektantów:
każdy, kto potrzebuje profesjonalnego wsparcia
zawsze może na nas liczyć.

Dziękujemy,
że jesteście
z nami!
Szanowni Partnerzy, serdecznie witamy w świecie Dimplex! Cieszymy się, że możemy zaprezentować nowości produktowe oraz zalety
naszych systemów. Pragniemy przekonać Was do rozwiązań Dimplex,
które, po prostu oferują wyższą wydajność!
Nawet jeśli obecne ceny ropy są niskie, to kierunek zmian w światowej
energetyce jest wciąż tematem przewodnim wśród polityków. Ale jedno
jest pewne – przełom energetyczny już się rozpoczął. Wspierają ją zmiany
w przepisach, dlatego z roku na rok wytwarza się coraz więcej „zielonej
energii”. Jest to świetna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi systemami grzewczymi, czy wentylacyjnymi. W dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Dimplex jest doskonałym partnerem
posiadającym ogromne doświadczenie. Z nami można w pełni wykorzystać
możliwości, jakie oferują nowe rynki energetyczne (str. 12).
Żaden inny producent nie oferuje tak szerokiej palety wysokowydajnych urządzeń grzewczych, chłodzących czy wentylacyjnych wykorzystujących „zieloną” energię. Nasze systemy są doskonałe zarówno do
budynków nowych, jak i modernizowanych: mieszkań, domów jednoi wielorodzinnych, hoteli, sal koncertowych czy obiektów przemysłowych.
I nawet jeśli nie potrzebujecie tak wydanych urządzeń, zawsze możecie
korzystać naszej wiedzy i doświadczenia, które zdobyliśmy w rozwoju
wysokowydajnych pomp ciepła (str. 54).
Innowacje, które zaprezentujemy po prostu będą kosztowały mniej: mniej
wysiłku, mniej czasu, a tym samym mniej pieniędzy – czy to przy składaniu
zamówienia, montażu, uruchomieniu, a nawet serwisie. Powietrzne pompy
ciepła serii LA S-TU (str. 14), rewolucyjna aplikacja Dimplex (str. 30), system
dystrybucji powietrza Air 56 (str. 42) – ale także nowe urządzenia typu split
[system Hydrobox] (str. 76), to najważniejsze produkty Dimplex zaprezentowane na ISH 2015 zorientowane na potrzeby instalatorów, projektantów
oraz użytkowników. Najważniejszą zaletą wszystkich naszych nowości
jest współdziałanie z innymi komponentami Dimplex. Dzięki temu można
w pełni wyposażyć domy i przeprowadzać renowacje budynków, ciesząc
się jednocześnie uznaniem swoich klientów. Po prostu brak kłopotów
z dopasowaniem. Po prostu lepszy system!
Niezależnie od tego, z jakim projektem się zmagacie i czego sobie życzy
inwestor: po prostu zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji, a oprócz doskonałych urządzeń oferujemy również doskonałe zaplecze szkoleniowe
skierowane do profesjonalistów (s. 94).
Zapraszamy do lektury!
Ludger Kämpfer
Kierownik działu sprzedaży

3

Duży czy mały, prywatny czy
komercyjny, latem czy zimą…
w Niemczech na Syberii czy
w Japonii. Każdy, kto korzysta
z dowolnego budynku, pragnie
jednego – po prostu komfortowej temperatury uzyskiwanej
oszczędnie, jak to tylko możliwe.
Aby spełnić to życzenie, nie wystarczy już zaoferować pojedynczego, funkcjonalnego produktu,
dlatego w Dimplex konsekwentnie myślimy systemowo. Projektujemy rozwiązania, których
poszczególne komponenty są
do siebie doskonale dopasowane. Poza tym nasze systemy są
również łatwe w montażu.

Po prostu
lepszy
system.

1 Instalacja fotowoltaiczna i turbina wiatrowa. Nie posiadamy jeszcze
w naszej ofercie ogniw fotowoltaicznych
ani turbin wiatrowych. Jednak nasze systemy grzewcze, chłodzące i wentylacyjne
przystosowane są do wykorzystania ich
zalet – w postaci ekologicznego prądu pozyskiwanego z własnych źródeł.

2 Pompy ciepła. Oto układ grzewczy i chłodniczy przyszłości – żaden inny
system nie pracuje tak wydajnie. Dimplex
jest pionierem pomp ciepła w Niemczech – w naszej siedzibie w Kulmbach
produkujemy je już od 40 lat. Żaden inny
producent nie oferuje tak szerokiej palety
pomp ciepła w zakresie od 6 do 130 kW.
> Strony: 14, 54, 76.
3 Aplikacja. Jesteśmy znani z naszej
precyzyjnej i inteligentnej techniki regulacyjnej. Teraz Dimplex, prezentując nową
aplikację Smart Room Heating, zaczyna
również rewolucję w obsłudze.
> Strona 30.
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4 Wentylacja. Im lepsza izolacja budynku, tym ważniejsza jest wentylacja –
dla efektywności energetycznej, zdrowia
i utrzymania wartości obiektu. Dimplex
na nowo wynalazł system dystrybucji powietrza, który jest łatwiejszy w montażu
niż klocki Lego!
> Strona 42.
5 Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne. Idealne do wykorzystania prądu
z odnawialnych źródeł – dokładnie wtedy,
gdy jest on dostępny i tani! Piece akumulacyjne Quantum, są jeszcze bardziej wydajne w połączeniu z systemem zarządzania
energią, inteligentnym Smart Eco System.
> Strona 74.
6 Ogrzewacz bezpośredni. Czasem
konieczne jest po prostu, by szybko zrobiło
się ciepło! W takich przypadkach najlepszy
wybór to wolnostojące grzejniki konwektorowe Dimplex. Polecamy je szczególnie
do rzadko używanych pomieszczeń (np.
na poddaszu). Wystarczy ustawić, podłączyć, nagrzać i gotowe.
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Dyrektor generalny Glen Dimplex Deutschland, Jochen Engelke (48) kieruje przedsiębiorstwem, w którym myślenie systemowe jest niejako zapisane w genach. Od ponad 40 lat w siedzibie w Kulmbach w Górnej Frankonii
doskonalona jest idea budowy idealnego obiegu chłodniczego. Ponieważ
tę technologię można z powodzeniem zastosować zarówno do chłodzenia, jak i wydajnego do ogrzewania, inżynierowie Glen Dimplex opracowali
nie tylko najszerszy asortyment wysokowydajnych pomp ciepła na rynku
(od 6 do 130 kW) ale uzupełnili go o efektywne rozwiązania wentylacyjne.
Pod marką RIEDEL powstają jednocześnie także maszyny do chłodzenia
precyzyjnego, przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań na
całym świecie, m.in. do laserów i tomografów komputerowych. „Nie można
rozdzielać tego, co powinno być połączone”, mówi Jochen Engelke. „Korzystają na tym wszyscy, którzy instalują lub codziennie użytkują nasze produkty i rozwiązania systemowe”.
Panie Engelke, czy jest jakieś motto podkreślające tę postawę? „Po prostu właściwa
temperatura”, mówi szef – i dodaje z uśmiechem: „Być może brzmi to nieco mniej
ambitnie, niż jest w rzeczywistości”. Czy to w domu jednorodzinnym, czy w budynku
parlamentu na Malcie, w środku lata czy podczas syberyjskiej zimy… czy to ogrzewanie podłogowe w nowym budynku, tradycyjne grzejniki w starym budownictwie,
ciepła woda pod prysznicem w budynku niskoenergetycznym lub świeże powietrze
o przyjemnej temperaturze we wszystkich pomieszczeniach… Dimplex oferuje odpowiedni system do każdego zastosowania. Rozmowa z Jochenem Engelke o idealnym
współdziałaniu oraz wynikających z tego korzyściach dla instalatorów i projektantów.

„Myślimy
systemowo.“
6
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Panie Engelke,
od kiedy myśli Pan systemowo?
Jochen Engelke: Trudno powiedzieć… W każdym razie całkiem długo.
Studiowałem technologię chemiczną, w której system tkwi niejako w samej nazwie, jest to bowiem połączenie prawidłowości przyrodniczych
z ich bardzo konkretnymi zastosowaniami w instalacjach przemysłowych.
Także kiedy jestem na urlopie i stoję na desce surfingowej, cały czas
chodzi o to, by jak najlepiej wyważyć cały system: deska, żagiel, fale,
wiatr – to wszystko musi pasować do siebie w taki sposób, bym mógł jak
najszybciej poruszać się naprzód. I nie wylądować w wodzie.
W siedzibie w Kulmbach już od ponad czterech dziesięcioleci doprowadzacie obieg chłodniczy do perfekcji. Dzięki temu możliwe jest
pobieranie dostępnej za darmo energii ze środowiska do ogrzewania
lub chłodzenia. Ta fizyczna zasada została odkryta już w XIX wieku.
W jaki sposób ten system znajduje tu zastosowanie? Czy nie należałoby raczej powiedzieć: obieg chłodniczy pozostaje obiegiem chłodniczym, który pozostaje obiegiem chłodniczym! I gotowe.

Sys

Oczywiście, jeśli podstawowe prawa termodynamiki wykorzystywane są
do chłodzenia artykułów spożywczych... Wiemy o tym, co najmniej odkąd
Carl von Linde uzyskał na to paten w 1876 roku. Jednakże od tamtej pory
technologia była wciąż rozwijana, również przez nas. Żeby to się udało, konieczne jest traktowanie samego obiegu chłodniczego jako systemu, składającego się z pojedynczych komponentów, które muszą być do siebie
idealnie dopasowane. Czynnik chłodniczy, sprężarka, zawór rozprężny, wymiennik ciepła i pompy obiegowe. W zależności od dolnego źródła oraz
danego zastosowania, za każdym razem ustalane są nowe warunki ramowe,
do których trzeba dostosować elementy obiegu chłodniczego. Jest to niejako najmniejszy system, jakim się zajmujemy.
Specjalista do spraw ogrzewania nie musi się tym jednak zajmować,
jeśli zamówi pompę ciepła Dimplex?
Tak, nasi Partnerzy – mogą zaufać nam w ciemno: w pompach ciepła Dimplex
pracuje zawsze taka konfiguracja obiegu chłodniczego, która jest najbardziej właściwa dla danego modelu. Dla nas oznacza to między innymi taką
konfigurację, z którą można osiągnąć maksymalną wydajność. Ta ambicja
naprawdę nas napędza! Dążymy do tego, by po drodze od dolnego źródła, czyli np. powietrza, aż do żądanej temperatury zasilania, zużywać jak
najmniej energii. Jeśli o to chodzi, z moimi ludźmi nie ma żartów. Zawsze
powtarzam, że oni po prostu nie znoszą marnować energii! Najlepszym
dowodem na takie nastawienie jest nasza nowa seria LA S-TU. Jest to
prawdopodobnie najwydajniejsza powietrzna pompa ciepła do montażu
zewnętrznego, jaka została dotąd zbudowana.
Jaką rolę w produkcji odgrywa jakość materiałów?
Jest to również jeden z decydujących czynników, który w znacznym stopniu przyczynia się do długotrwałej stabilności systemu. Dlatego z pełną
świadomością utrzymujemy na przykład własny dział obróbki blachy lub
inwestujemy w wysokiej jakości miedź, z której produkowane jest orurowanie obiegu chłodniczego. Te działy naszej fabryki zawsze przypominają
mi manufakturę. Nasi lutowacze to wybitni znawcy swojego fachu, łączący
doświadczenie, staranność i zaangażowanie.
Z drugiej strony nawet najlepsza pompa ciepła na świecie jest warta tyle, ile system hydrauliczny, do którego została podłączona...
Jest to kolejny poziom systemu. Również tutaj konieczne jest jak najlepsze
zestawienie różnych komponentów, między innymi także pompy ciepła. Jak
wie każdy rzemieślnik, w tej dziedzinie nie ma żadnego schematu. Na przykład: jaka pompa obiegowa jest potrzebna, jakiej średnicy rury? W jaki sposób
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najlepiej podłączyć zbiornik buforowy lub ciepłą wodę użytkową? Szczególnie, jeśli oba te elementy nie zostały zainstalowane wcześniej przez naszą
firmę. Każda instalacja wymaga bardzo indywidualnego montażu i dostosowania. Komu uda się uniknąć błędów, ten uczyni mieszkańców domu
szczęśliwymi, a sobie oszczędzi uciążliwych prac serwisowych. Dlatego
Dimplex już od dawna bardzo pomaga swoim Partnerom: chociażby przez
dostęp do obszernej bazy schematów hydraulicznych, które dostępne są
w Internecie. Ale także przez nasz dział projektowy, który naprawdę cieszy
się z każdego zapytania! Im bardziej skomplikowany system, tym lepiej dla
naszego zespołu (śmiech).
W jaki sposób odbywa się sterowanie systemem na co dzień?
Specjalnie do tego celu wdrażamy naszą nową aplikację Dimplex Smart
Room Heating, którą po raz pierwszy zaprezentowaliśmy na ISH 2015. Stosowane dotąd aplikacje, zwykle nie łączą regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach bezpośrednio ze urządzeniem grzewczym –
w tym przypadku z naszą pompą ciepła. Nasze intuicyjne sterowanie za
pomocą smartfonów nareszcie pozwoli z tym skończyć. Nie można rozdzielać tego, co powinno być połączone. Podkręcanie termostatu w górę lub
w dół bez uwzględniania pompy ciepła nie jest wystarczające. Po prostu
dostarczamy lepszy system.
Tymczasem myślenie systemowe zatacza coraz szersze kręgi.
Bowiem instalacja grzewcza jest tylko jednym komponentem
systemu zarządzania energią w nowoczesnym budynku – wraz
z systemem wentylacyjnym, instalacją fotowoltaiczną, ogrzewaniem akumulacyjnym itp.
Dlatego oferujemy tak wiele różnych produktów. Również dlatego nasz
nowy system dystrybucji powietrza Air 56 spełnia takie wymogi – jest łatwiejszy w montażu i połączeniu niż jakikolwiek konkurencyjny produkt.
Ponadto nasze pompy ciepła, już teraz są nastawione na współpracę
z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi Smart Grid wykorzystującymi jako priorytet odnawialne źródła energii. Jeśli więc nad Morzem
Północnym szaleje sztorm i turbiny wiatrowe przesyłają mnóstwo zielonej
energii, nasze inteligentne produkty potrafią to wykryć i na przykład nagrzać wodę do kąpieli.
Jednak w przyszłości system nie będzie kończył się na budynku?

tem

Tak, ponieważ system budynku będzie częścią większej całości, składającej
się z poszczególnych, decentralnych jednostek do pozyskiwania, gromadzenia i użycia energii. Stoi za tym rozwój, który nazywamy przełomem energetycznym. Jest to prawdopodobnie największe wyzwanie, z jakim nasza
branża kiedykolwiek musiała się zmierzyć. Wiążą się z tym także ogromne
szanse – przede wszystkim w połączeniu z cyfryzacją, która przecież i tak
wszystko zmienia i będzie zmieniać dalej.
Systemy, będące częścią systemów, które są częścią systemów...
Bez wątpienia brzmi to ekscytująco, ale jednocześnie wydaje się
bardzo skomplikowane. Czy instalatorzy i projektanci nie czują się
w tym wszystkim zagubieniu? Nie mówiąc już o użytkownikach…
Bardzo dobrze rozumiem to uczucie – ale jednocześnie pragnę uspokoić:
są przecież tacy partnerzy, jak Dimplex! Bardzo konsekwentnie planujemy
z wyprzedzeniem i nikogo nie pozostawimy samego na drodze do przyszłości. Nasi klienci, będący instalatorami i projektantami odnoszą bezpośrednie korzyści z tego, że jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu.
Grupa Glen Dimplex ma szersze spojrzenie na zagadnienie niż inni gracze
na rynku – jednak nie tracimy celu, jakim jest zapewnienie efektywności
energetycznej z wykorzystaniem ekologicznego prądu, pozyskiwanego w
zrównoważony sposób. Jest to niejako nasze motto, tworzące ramy dla
naszej pracy. •
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„Nie można
rozdzielać tego,
co powinno
być połączone“
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Wydajność z pasji.
Sean O’Driscoll.
Na Wyspach Brytyjskich używane jest powiedzenie, które raz na zawsze wyjaśnia odmienny sposób obchodzenia się z cennymi
zasobami. Mówi się, że „Szkoci nauczyli się
oszczędności od Irlandczyków”. Nic więc
dziwnego, że spółka – matka Dimplex jest
koncernem irlandzkim. Nasze elektryczne
technologie służące do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia są obecne na całym świecie.
Łącznie zatrudniamy ponad 10000 pracowników. Główna siedziba: Dublin. W końcu
oszczędzać można nie tylko pieniądze, można też oszczędzać energię!

„You win
again.”
To nie Bee Gees – to BEEGY! To określenie, którego
brzmienie nawiązuje do nazwy najpopularniejszego
zespołu disco-popowego wszechczasów, oznacza
„Better Energy” i stanowi decydujący krok
w przyszłość dla ekologicznego, decentralnego
zaopatrzenia w energię. Informacje dotyczące nowej
spółki joint venture Glen Dimplex.
„Stayin’ alive”, „How deep is your love” i... „You win again”: Muzyka zespołu Bee Gees ukształtowała całe pokolenia. Pełne energii, dyskotekowe kawałki, wnoszące na parkiet powiew
świeżości… to nie najgorsza ścieżka dźwiękowa do założenia nowej i jak dotąd niepowtarzalnej spółki joint venture, która decydująco wpłynie na przyszłość zaopatrzenia w energię
w Niemczech. „Nie, zespól Bee Gees początkowo zupełnie nie przyszedł nam do głowy”,
śmieje się dr Christian Feißt, jeden z dwóch prezesów BEEGY. „Od początku chodziło nam o
zwrot „lepsza energia”, czyli po angielsku: „better energy”. Po skróceniu otrzymujemy BEEGY.
Jednakże muzyka Bee Gees rzeczywiście doskonale do nas pasuje”.

Tak jak zespół, również marka BEEGY powstała ze współpracy utalentowanych indywidualiOd 1998 roku prezesem zarządu Grupy Glen stów, którzy połączyli swoje specyficzne umiejętności w jedną, całość. Do partnerów spółki
Dimplex jest Sean O’Driscoll, który w 1990 joint venture należą: duży i innowacyjny dostawca energii, firma MVV Energie AG – czołowy
dołączył do przedsiębiorstwa jako dyrektor specjalista w zakresie instalacji fotowoltaicznych, spółka BayWa AG – ekspert do spraw
finansowy. Jednak już wcześniej irlandczyk sieciowych, firma GreenCom – opracowująca inteligentną sieć elektryczną przyszłości,
oddawał się swej pasji, jaką jest wydajność – a także firma Glen Dimplex – wiodący projektant i producent inteligentnych urządzeń, któjeszcze jako partner w KPMG, jednej z naj- rych potrzebuje każdy, kto chce odnosić korzyści z przełomu energetycznego, od pompy
większych firm audytorskich. „Jakie środki ciepła po ogrzewanie akumulacyjne. „Chcemy zaoferować naszym klientom decentralny
trzeba zastosować, by osiągnąć cel? To py- system zarządzania energią – wszystko z jednego źródła”, zapowiada drugi prezes spółtanie wciąż mi towarzyszy”, mówi O’Driscoll. ki BEEGY GmbH, Marco Demuth: „Towarzyszymy Państwu od doradztwa, przez projekW Grupie Glen Dimplex rozwinął je jeszcze towanie i montaż, aż po eksploatację systemu. Niezależnie od tego, czy jest to instalacja
bardziej, aż powstała wizja przedsiębior- fotowoltaiczna, pompa ciepła w ogrodzie, czy też elektrociepłownia dla całego osiedla”.
stwa, wykorzystującego energię odnawial- Po wielu doświadczeniach z wciąż rosnącymi kosztami energii, efekt BEEGY jest już pewny:
ną – i to tak wydajnie, jak tylko możliwe. „To „You win again” – wraz z przełomem energetycznym, a nie przeciwko niemu. •
fascynujące, jak zmieniła się przy tym nasza
rola jako użytkowników energii”, mówi Sean
O’Driscoll. „Mamy więcej możliwości współtworzenia – i uczestniczenia w oszczędzaniu”. Dzięki instalacji fotowoltaicznej na
dachu lub turbinie wiatrowej w ogrodzie,
dzięki pompie ciepła i ogrzewaniu akumulacyjnemu – oraz inteligentnemu połączeniu
wszystkich elementów. „Przełom energetyczny wiąże się z decentralizacją. Konsumenci energii stają się jej prosumentami”,
wyjaśnia Sean O’Driscoll. „W Glen Dimplex
opracowujemy najwydajniejsze rozwiązania
systemowe, które są stosunkowo łatwe
w instalacji oraz w użytkowaniu”. •
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Wszystko będzie
dobrze, a nawet –
doskonale!

2.
Prawda przemawia ustami ludzi.
Dzisiaj ponad połowa Niemców nastawia się na rosnące
ceny gazu i ropy.

Ceny ropy są obecnie niskie, a ceny energii elektrycznej wysokie. Zgadza się. Jednak po pierwsze – nie zawsze tak
będzie. A po drugie mamy do czynienia z przełomem energetycznym, którego pragną ludzie – i który wymaga wciąż
coraz większej wydajności i mniejszej emisji CO2. I tu zyskuje pompa ciepła. A oto w jaki sposób: bez trudu spełnia
wszystkie wymogi (str. 28)! Potrzeba modernizacji starych
systemów grzewczych, dążenie do niezależności… Gdyby
pompy ciepła Dimplex nie były jeszcze dostępne, właśnie
trzeba byłoby je teraz wynaleźć!

62%

Wśród ankietowanych
rodzin liczy się
z rosnącymi cenami
gazu i ropy.

3.
Paliwa kopalne prowadzą w ślepy zaułek.
W perspektywie długoterminowej jedno jest pewne: zasoby ropy
i gazu są ograniczone. Prąd ze źródeł odnawialnych taki nie jest.

1.
Przygnębiające perspektywy?
Cena ropy naftowej jest niska jedynie z przyczyn politycznych.
Cena prądu będzie przynajmniej bardziej elastyczna.

Rozwój cen oleju napędowego w Niemczech:
kiedy kraje OPEC znów będą chciały więcej zarabiać,
ceny wzrosną. (EUR /100 l oleju grzewczego.)
86,64
Styczeń
2013

82,09

80,64

Lipiec
2013

Styczeń
2014

78,73
Lipiec
2014

Ropa i gaz

Energie odnawialne.

56,91
Styczeń
2015

Rozwój cen energii elektrycznej w Niemczech: reforma
ustawy o energiach odnawialnych (EEG) spowoduje
zmniejszenie obciążenia przez dopłaty, tzw. repartycji EEG.
(Średnia cena prądu w trzyosobowym gospodarstwie
domowym w ct/kWh).
29,14

4.
Przełom energetyczny jest pożądany.
Dlatego nie ma dla niego żadnej alternatywy!
Prawie dwie trzecie Niemców go popiera.

15,13
Podatki, opłaty i dopłaty.
6,63

7,38
2006
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2008

2010

2012

2014

Opłata sieciowa wraz
z pomiarem, rozliczeniem
oraz obsługą liczników.
Zapotrzebowanie,
sprzedaż.

57%

Niemców popiera
przełom
energetyczny.

5.
Pożądana jest niezależność energetyczna.
Również w obliczu kryzysu na Ukrainie, Niemcy życzyliby sobie
większej niezależności przez zastosowanie energii odnawialnej.

75,5 %

42,9 %

Niemców chciałoby
zmniejszenia zależności
od importu gazu i ropy. %

60

Niemców chciałoby zmniejszenia zależności
od importu gazu i ropy nawet przy niewielkim
wzroście cen energii.

6.
Wzrasta presja modernizacji.
A liczba starych systemów grzewczych w domach/mieszkaniach jest wciąż ogromna – cóż za potencjał modernizacyjny!

Udział starszych systemów grzewczych. (> 15 lat)

M ie

szkania

Do

my

jednorodzin

53%

ne

Do

41%

my

wielorodzin

ne

60 %

7.
Rynek rośnie już teraz.
Nadchodzi trend na pompy ciepła!
Wiążą się z tym ogromne szanse sprzedażowe. Od zaraz!

Prognoza popytu na pompy ciepła.
(liczba sztuk)

2020

160.000
58.000
235.000
2015

2030

„Strażnicy portfela.“
Wraz ze swą firmą doradczą „Querschiesser” świadczącą
usługi dla przedsiębiorstw, uchodzi on za jednego z czołowych
ekspertów w całej branży techniki grzewczej w Niemczech.
Wywiad z Hansem-Arno Kloepem o tym, co dla instalatorów
oznacza przełom energetyczny.
Nawet jeśli ceny ropy są obecnie niskie:
czy przełom energetyczny trwale zmieni ten rynek?
Obecne niskie ceny ropy mają podłoże polityczne, na pewno się to
zmieni. Najpóźniej w roku 2035 osiągnięty zostanie tak zwany „peak oil”
(szczyt wydobycia ropy naftowej), potem wydobycie ropy nie będzie się
już opłacało – będzie bowiem za drogie. Przestawienie się na energie
odnawialne będzie więc coraz wyraźniej kształtowało rynek.
Co do tej pory się zmieniło?
Najważniejsza zmiana dotyczy motywacj do przestawienia się na
zrównoważone systemy grzewcze bez paliw kopalnych: początkowo
chodziło o to, by zrobić coś dla środowiska naturalnego – tymczasem każdy pragnie długofalowo zabezpieczyć się przed rosnącymi
cenami energii. Chodzi więc o wydajność. Dlatego wzrasta znaczenie
specjalisty w zakresie ogrzewania: dla klientów już od dawna jest
on „strażnikiem portfela”. Co oznacza, że pomaga im oszczędzać.
Stosując klasyczny kocioł na olej grzewczy, nie można już liczyć na
oszczędność w perspektywie długoterminowej.
Czy przemianie ulegnie wyobrażenie o zawodzie instalatora?
Czy to przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej, czy farmy wiatrowej na Morzu Północnym: energie odnawialne produkowane są
w postaci prądu. Dlatego coraz większe znaczenie mają systemy
grzewcze, które wykorzystują prąd do generowania ciepła. Fachowcy potrzebują w związku z tym dodatkowej wiedzy. Można by powiedzieć, że muszą się dokształcać jako „elektroinstalatorzy techniki
grzewczej”. Instalatorzy maja już tego świadomość, czasem brakuje
im jednak konkretnego wsparcia.
W jaki sposób na tej drodze do przyszłości instalatorzy
mogą odnosić korzyści ze współpracy z takimi firmami,
jak Dimplex które oferują rozwiązania systemowe?
Bardzo łatwo: jeśli rozwiązania systemowe pozwolą instalatorom
na oszczędność czasu i pieniędzy oraz unikanie ryzyka, na przykład podczas uruchomienia… wtedy współpraca z dostawcą jest
opłacalna. Szczególnie, gdy dochodzą do tego usługi serwisowe
i szkolenia, czy atrakcyjne warunki gwarancji, które naprawdę pomagają, na przykład w obszarze techniki chłodniczej.
Jakim argumentem instalatorzy mogą przekonać
niezdecydowanych klientów do zainwestowania
w zrównoważony system grzewczy zamiast wydawania
mnóstwa pieniędzy np. na wyposażenie łazienki?
Ten argument brzmi: utrzymanie wartości! Załóżmy, że buduję domek na peryferiach miasta i zostało mi jeszcze 30 000 Euro… Jeśli
wydam całość na modną łazienkę, początkowo będę miał coś dla
siebie – jednak w przypadku sprzedaży uzyskam maksymalnie połowę ceny. Jeśli jednak zainwestuję te pieniądze w nowoczesną
instalację grzewczą z pompą ciepła, która w perspektywie długoterminowej będzie mnie zabezpieczała przed rosnącymi cenami energii, mogę liczyć na więcej. •
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Maszyna
wydajności.
Po prostu większa moc.
Po prostu mniej marnotrawstwa,
mniej hałasu, mniej nudy…

15

Powietrzna pompa ciepła ma w sobie coś wspaniałego,
co wciąż fascynuje inwestorów i osoby przeprowadzające modernizacje domów. Jak to możliwe, że z powietrza
zewnętrznego pobierane jest wystarczająco dużo energii,
by wystarczyło do ogrzania całego domu, a także podgrzania wody do kąpieli... nawet w mroźne, zimowe dni?
Jak udaje się to osiągnąć w sposób wydajny – zużywając
tylko tyle prądu, ile jest absolutnie konieczne? Oto mamy
przed sobą urządzenie – proste, kompaktowe, najwyższej
jakości, z charakterystycznym wzorem na obudowie nadającym jej wrażenie lekkości. Jakby urządzenie chciało
przyciągnąć spojrzenia i zwrócić uwagę na swoje wnętrze:
„Hej, tutaj pobija się rekordy wydajności!”.

Takiej powietrznej pompy ciepła do montażu zewnętrznego jeszcze nie było. Nowa seria urządzeń LA S-TU Dimplex wyznacza nowe standardy. Nie możemy się oprzeć pokusie, żeby ich
wszystkich nie przytoczyć:

1
Po prostu do wielu zastosowań. Po prostu mniej rozczarowań. Trzy zakresy mocy, wszystkie mieszczące się w tej samej
obudowie: 9, 12 i 18 kW – a tym samym odpowiednie do zastosowania w nowo wybudowanych obiektach, jak i do modernizacji w starszym budownictwie.
2
Po prostu większa moc. Po prostu mniej marnotrawstwa,
ponieważ wszystkie modele osiągają klasę efektywności energetycznej od A++ (przy temperaturze zasilania 35˚C) do A+++
(klasa energetyczna dla systemów).
3
Po prostu cicha praca. Po prostu mniejsza emisja dźwięku.
Pompa ciepła jedynie lekko szumi..., jak delikatny wiatr, dzięki
zoptymalizowanemu obiegowi powietrza oraz wentylatorom EC.
4
Po prostu więcej możliwości. Po prostu mniej ograniczeń.
LA S-TU dostępne są też w wersji rewersyjnej (LA S-TUR),
czyli z opcją chłodzenia w gorące dni.

Po prostu
większa
moc.
Po prostu
mniej
marnotrawstwa,
mniej
hałasu,
mniej
nudy…
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5
Po prostu bardziej oryginalna. Po prostu mniej nudy.
Cała obudowa wraz z nowoczesną osłoną i charakterystycznym
wzorem może zostać wykonana w każdym z 1625 kolorów
z palety RAL.
6
Po prostu większe bezpieczeństwo. Po prostu mniej
zmartwień. Podobnie jak w innych produktach Dimplex, również
dla pomp ciepła serii LA S-TU dostępna jest opcja przedłużenia
gwarancji do 5 lat .
7
Po prostu łatwy montaż. Po prostu mniej stresu przy montażu.
Dzięki pomysłowej konstrukcji i ograniczeniu liczby przyłączy
fachowcy oszczędzają nawet 50% czasu na montaż!
Nowe pompy ciepła serii LA S-TU – tak przyznajemy, że nazwa
brzmi skromnie – jednak specjaliści Dimplex nie lubią się przechwalać. „Litera „S” oznacza „superior” (pol. lepszy), wyjaśnia
skromnie Jens Rammensee, szef działu zarządzania produktem
w Dimplex. A Ghanbar Shirkhani, który jako szef działu projektowania pomp ciepła, wraz ze swoim zespołem skonstruował ten
fantastyczny model, dodaje: „podczas projektowania, tak długo optymalizowaliśmy wszystkie komponenty oraz ich działanie,
aż osiągnęliśmy wszystkie nasze cele”. Na twarzy Shirkhaniego, który pracuje w przedsiębiorstwie od 25 lat, pojawia się lekki
uśmiech. Cień dumy z tego, co udało się osiągnąć w przypadku
LA S-TU. Ghanbar Shirkhani i Jens Rammensee przedstawią nam
najważniejsze cechy tej „maszyny wydajności”. •

Jeden
rozmiar
do wszystkiego.
9
kW

12
kW

18
kW

Jedna wielkość obudowy.
Trzy zakresy mocy.
Do nowych i modernizowanych budynków.
Jens Rammensee już wiele razy słyszał ten zarzut przeciwko powietrznym pompom ciepła.
„Niestety jest on całkowicie nieprawdziwy”, wyjaśnia szef działu zarządzania produktami Dimplex.
„Wiele osób sądzi, że technologia pomp ciepła to dobry wybór tylko do nowych budynków – ponieważ tam najczęściej stosowane jest ogrzewanie podłogowe, które pracuje przy niskich temperaturach zasilania”. Klasyczne grzejniki stosowane w starszych obiektach – wymagają wyższych
temperatur, których powietrzne pompy ciepła rzekomo nie mogą dostarczyć w sposób wydajny.
Tak się mówi. „Ale to nieprawda!”, podkreśla Rammensee: „Wszystko jest kwestią wydajności. Model LA S-TU o mocy 18 kW bez trudu radzi sobie z wydajnym nagrzewaniem grzejników do żądanej
temperatury”. Dlatego idealnie nadaje się do tego, by podczas renowacji starszych budynków
zmodernizować również system grzewczy, tak aby był zrównoważony długoterminowo.
W serii urządzeń LA S-TU dostępne są również modele o mocy 9 i 12 kW: „Dzięki temu każdy,
kto buduje dom dla siebie, a także inwestor, planujący nową instalację lub modernizację ogrzewania podłogowego, jest doskonale wyposażony”, mówi Jens Rammensee. „Zakres mocy pomp
ciepła rozciąga się od 9 kW do zastosowania w domu jednorodzinnym, po 12 kW do zabudowy
wielorodzinnej”. Tych różnic w modelach LA S-TU nie widać jednak na zewnątrz: szefowi działu rozwoju, Ghanbarowi Shirkhaniemu, oraz jego ludziom udało się zaprojektować jedną obudowę o wymiarach odpowiednią do wszystkich trzech kategorii. „Dzięki temu urządzenie o mocy
9 kW pracuje bardzo cicho”, mówi Shirkhani, „a wersja 18 kW jest po prostu bardzo mała, jak na
to, co potrafi”. •
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Nic nie słyszę!
Dlaczego nowe pompy ciepła
serii LA S-TU pracują tak cicho?
Niektóre powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego są
uciążliwe, tak dla właścicieli, jak i dla sąsiadów – „pomocy, jest za
głośno!” Dzięki nowym pompom ciepła serii LA S-TU nikt nie będzie musiał kupować zatyczek do uszu ani obawiać się gwałtownych
skarg. „Ta kwestia staje się coraz ważniejsza, przecież zabudowa
jest również coraz bardziej gęsta”, wyjaśnia szef działu rozwoju pomp
ciepła, Ghanbar Shirkhani. „Uwzględniamy to od samego początku”. Wynik nie jest może widoczny, ale z pewnością słyszalny: tylko
57 dB (A) (poziom mocy akustycznej LA 9S-TU). Wentylatory EC
w najnowszej serii pomp ciepła obracają się bardzo wydajnie –
a przy tym prawie bezszelestnie. Zoptymalizowany obieg powietrza
wewnątrz obudowy precyzyjnie filtruje również niskie częstotliwości,
które dla ludzi odczuwane są jako nieprzyjemne. W efekcie pozostaje tylko cichy szmer delikatnego wiatru. •
Zapraszamy do kalkulatora emisji dźwięku online:
www.dimplex.de/schallrechner

A co w ciepłe lato?
LA S-TUR z opcją chłodzenia –
sposób na gorące dni.
Pompa ciepła wprawdzie nazywa się „pompą ciepła”, jednak technologia, w której działa, to obieg chłodniczy. Została ona opracowana
w XIX wieku, aby pozyskiwać z powietrza energię do chłodzenia
łatwo psujących się produktów. Jednym z pierwszych zastosowań
było przechowywanie zapasów piwa w Bawarii, które wcześniej
musiały być składowane w zacienionych kasztanowcami piwnicach
ogródków piwnych. Dzisiaj w gorące, letnie dni także można szukać
ochłody w cieniu drzew. Jednak lepszym sposobem będzie pozostanie w domu! Wszystkie modele LA S-TU są bowiem dostępne także
w wersji rewersyjnej (LA S-TUR). Oznacza to, że obieg chłodniczy
może także pracować w drugą stronę i wydajnie przekształcać, na
przykład prąd z instalacji fotowoltaicznej, który latem dostępny jest
w większych ilościach i schładzać do przyjemnej temperatury wodę
przepływającą przez system ogrzewania powierzchniowego. •
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Kolor dla każdego.
Różnorodność w 1625 barwach.
Kto powiedział, że pompa ciepła musi być nudna? Nowe urządzenia
serii LA S-TU są nie tylko niezwykle wydajne, ale mogą być także
nadzwyczaj oryginalne… dostępne są bowiem w 1625 kolorach z
palety RAL! Dzięki temu urządzenie można doskonale dopasować
do fasady budynku, harmonijnie wkomponować w zieleń lub zastosować jako wyraźny akcent dodając indywidualnego charakteru
w miejscu montażu. No i jeszcze ta charakterystyczna obudowa…
sprawia ona, że każdy kolor staje się o ton jaśniejszy. Dodatkowo,
na życzenie dostępna jest również osłona przeciwdeszczowa, która
także wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem. •

1625

20
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RAL
6018

57
dB (A)

5

lat
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A ++

9
kW
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A +++

18
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58
dB (A
)
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RAL
7031

5
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Cała na zielono.
Nowe etykiety energetyczne.
Bez obaw, LA S-TU
otrzymała nawet A+++!
Dotąd w dziedzinie pomp ciepła istniała tylko jedna wartość, według
której mogli się orientować wszyscy specjaliści. Jedna liczba, na
którą powoływali się inżynierowie, by zaimponować sobie wzajemnie
– prawie jak niegdyś podczas gry w Autoquartett. „COP mojej pompy
ciepła wynosi…! A twojej?” COP to skrót oznaczający „Coefficient
of Performance”, co oznacza „współczynnik wydajności”. Wartość
ta określa stosunek uzyskiwanej mocy grzewczej do zastosowanej
mocy elektrycznej. W przypadku powietrznych pomp ciepła, wartość COP jest uzależniona od określonych punktów pracy, czyli od
temperatury zewnętrznej oraz uzyskiwanej temperatury zasilania.
W skrócie – COP mierzy wydajność, im wyższa wartość tego
wskaźnika, tym wydajniejsza jest praca pompy ciepła. „Wartości
COP pomp ciepła serii LA S-TU są doskonałe”, podkreśla kierownik
ds. zarządzania produktem, Jens Rammensee, „a w wielu punktach
pracy są to obecnie absolutnie czołowe wartości”. Dotyczy to na
przykład wersji 9 kW: przy temperaturze 2°C i temperaturze zasilania
35°C, ten model osiąga COP o wartości 4,0, a jeśli pompa ciepła nie
pracuje ciągle, lecz w trybie obciążenia częściowego, COP wynosi
nawet 4,2. Robi wrażenie?
Parę słów na ten temat etykiet energetycznych. Dyrektywa UE wprowadza znane z lodówek etykiety energetyczne także dla urządzeń
grzewczych. Dzięki temu będzie można znacznie łatwiej zrozumieć
parametry, jakimi może poszczycić się model LA 12S-TU. Wszystkie
parametry znajdują się głęboko na zielonym obszarze. Sama pompa
ciepła osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A++. Jeśli
dojdzie do tego wieża hydrauliczna Dimplex z przygotowaniem c.w.u.,
na etykiecie systemowej znajdzie się najwyższa klasa efektywności A
dostępna dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Model LA 18STU ustanawia wręcz nowy rekord: instalacja grzewcza z pompą ciepła i sterownikiem, w niskotemperaturowym systemie grzewczym
o temperaturze zasilania 35°C osiąga niewiarygodny wynik A+++
. Jest to przekonujący dowód na to, że konsekwentne myślenie
systemowe przynosi korzyści”, uważa Jens Rammensee. „Nasze
wstępnie skonfigurowane pakiety produktów stanowią po prostu
znaczne ułatwienie dla instalatorów, a u użytkowników po prostu
wydajniej pracują”.
Jeszcze jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: Panie Ghanbar
Shirkhani – w jaki sposób Pan to osiągnął? Kierownik do spaw rozwoju nie chce zdradzić zbyt wiele. „Podobnie, jak w przypadku zegarmistrza”, mówi tylko. „Decydujące jest współdziałanie poszczególnych komponentów. Żeby wciąż ulepszać tę konstrukcję, potrzeba
wielkiego doświadczenia. A także sporo intuicji”. Pierwszy krok, jak
twierdzi Shirkhani, trzeba wykonać w głowie. „Jakich elementów potrzebuję, by osiągnąć cel? Jeśli na samym początku krzywo położę
cegłę, wyjdzie mi krzywa wieża”. Potem następuje etap projektowania na papierze, w komputerze... I wciąż dokonywane są obliczenia,
wyliczenia, przeliczenia. Aż na samym końcu, mniej więcej po roku,
w laboratorium stanie bardzo wydajne urządzenie. •
A+++
A

++

A+
A
B
C
D
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A+++

Po prostu szybszy montaż.
LA S-TU oszczędza także czas
podczas montażu!
Czy jako instalatorzy majcie czas do stracenia? Czy stres na budowie
jest potrzebny? Raczej nie, dlatego nowe pompy ciepła serii LA S-TU
zostały dostosowane również do Waszych potrzeb. W porównaniu
do konkurencyjnych modeli, pompy ciepła serii LA S-TU można
zamontować nawet dwa razy szybciej! A przy tym wszystko pójdzie
bez kłopotu. Oto na czym to polega:
•

Cała konstrukcja przygotowana jest do montażu zewnętrznego –
brak jest konieczności mozolnych czynności przy użyciu
zestawów osłon blaszanych.

•

Montaż blisko ścian (0,5 metra) minimalizuje prace ziemne.

•

Panele frontowe są wstępnie zamontowane!

•

Wlot i wylot: wystarczą dwa przewody hydrauliczne.

•

Zoptymalizowana instalacja elektryczna: łatwa do podłączenia.

•

W połączeniu z wieżą hydrauliczną Dimplex: zintegrowane
wszystkie komponenty hydrauliczne i elektryczne w jednej
obudowie. Żaden inny producent nie oferuje takiego rozwiązania,
pozwala ono na zaoszczędzenie nawet siedem godzin montażu!

•

Wygoda dla instalatora widoczna w każdym detalu: np. uchwyty
do przenoszenia w pompach ciepła LA S-TU, czy praktyczne
opakowanie transportowe w przypadku wieży hydraulicznej.
Dbamy o to by montaż był najłatwiejszy, jak to tylko możliwe.

Korzyści.
Fakty.
System.

Po prostu
więcej

Wysokowydajne
powietrzne
pompa ciepła
LA 9, 12, 18S-TU(R).

Instalator
Po prostu jeszcze łatwiej
50% oszczędności czasu podczas montażu.
Po prostu mniej błędów.
Łatwy rozruch dzięki predefiniowanej
procedurze EasyOn.

Klient
Po prostu wyższa wydajność.
COP do 4,2. Klasa efektywności
energetycznej do A+++ (etykieta systemowa).
Po prostu więcej dla każdego.
9, 12, 18 kW – do nowych
i modernizowanych obiektów.
Po prostu ciszej.
Dzięki zoptymalizowanemu obiegowi
powietrza w obudowie oraz wentylatorom EC.
Po prostu więcej chłodu.
LA S-TUR – pompy ciepła do grzania i chłodzenia.
Po prostu bardziej oryginalna.
Obudowa dostępna aż w 1625 kolorach.
Po prostu mniej zmartwień.
Możliwość przedłużenia gwarancji
do pięciu lat.

System
Doskonała współpraca z:

x
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i
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wieżą hydrauliczną Dimplex
HWK 332,

aplikacją Dimplex
Smart Room Heating App.
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Widoczna na ilustracjach wyżej osłona przeciwdeszczowa
dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
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Lodówki, pralki i odkurzacze mają to już za sobą. Teraz kolej na pompy ciepła: od 26 września 2015 r. zastosowanie
etykiety energetycznej zgodnej z wytycznymi UE dla nowych
urządzeń grzewczych jest obowiązkowe! Chcielibyśmy przybliżyć, o co w tym chodzi.

Nowe
etykiety
już są!

Etykiety energetyczne mogą być przyznawane nie tylko dla pojedynczych urządzeń, przewidziano również etykiety kombinowane dla urządzeń grzewczych w połączeniu z zasobnikiem c.w.u. oraz dla rozwiązań
systemowych wykorzystujących np. kolektory słoneczne, systemy regulacji itp. Dzięki temu instalatorzy i handlowcy otrzymują jeszcze lepsze argumenty przemawiające za rozsądnymi inwestycjami w cały
system od jednego producenta! Ważna informacja dotycząca etykiety: klasa efektywności energetycznej, która w przypadku pojedynczych
urządzeń sięga od bardzo dobrej (A++, lub od roku 2019: A+++) do braku efektywności (G) – obejmuje łącznie dziewięć stopni. W końcu można bezpośrednio porównać ze sobą wszystkie urządzenia grzewcze.
O ile z pompami ciepła nie ma problemu – z łatwością osiągają one
najlepsze wartości A++/A+, to kotły grzewcze (olejowe, gazowe, na
biomasę) mogą w najlepszym przypadku uzyskać wartość A – lub też
spaść do poziomu C i D. Nie trzeba więc obawiać się nowych etykiet.
Wystarczy po prostu wykorzystać związane z nimi szanse. •

Wydajny zawodnik.
Etykieta dla pojedynczych urządzeń grzewczych do 70 kW.
1

Pole na nazwę urządzenia
lub znak towarowy albo
oznaczenie modelu dostawcy.

1

2

5

Skala klas efektywności
3

Poziom mocy akustycznej
wewnątrz budynku.

6

4

Poziom mocy akustycznej
na zewnątrz budynku.

2

5

Wartości temperatury urządzeń grzewczych
– średnia temperatura zasilania (55°C)
– niska temperatura zasilania (35°C).
6

3

7

Klasy efektywności energetycznej
dla pojedynczych urządzen grzewczych
w zastosowaniach średnio- i niskotemperaturowych.
7

4

8

Znamionowa moc grzewcza
dla średnich, chłodniejszych i cieplejszych
warunków klimatycznych oraz zastosowań
średnio- i niskotemperaturowych.
8

Mapa temperatur w Europie
z trzema strefami temperatury służącymi
jako punkty odniesienia.
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Pompy ciepła
osiągają*
* na etykietach systemowych

Dwa razy mocniejszy.
Etykieta kombinowana dla pomp ciepła
z zasobnikami c.w.u.

1

Klasa efektywności energetycznej
funkcji przygotowania c.w.u.
2

Opcjonalny piktogram,
jeśli eksploatacja możliwa jest
wyłącznie w okresach
pozaszczytowych.

Osiągnięcie zespołowe.
Etykieta systemowa.
1

Klasa efektywności
urządzenia grzewczego (tutaj pompy ciepła).
2

Instalacja solarna

1

6

3

Zasobnik c.w.u.

2

4

System regulacji

3

5

4

Zadaniem rozporządzenia EnEV w sprawie oszczędzania energii jest zwiększenie wydajności budynków. Co się
zmieni? Co instalatorzy muszą wiedzieć? Pięć pytań i odpowiedzi.

Czego dotyczy EnEV 2014?
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie
oszczędności energii (EnEV), która weszła
w życie w 2014 roku, zaostrza wymogi
energetyczne dla budynków, aby poprawić ich bilans energetyczny.

1

2

Nie bójmy się
EnEV!

Co się zmieniło w odniesieniu
do nowych budynków?
Instalacje oceniane są na podstawie współczynnika energii pierwotnej wynoszącego
2,4 zamiast 2,6. Tym samym poprawia się
klasyfikacja pomp ciepła na świadectwie
energetycznym.
Co się zmieniło w odniesieniu
do istniejących instalacji?
Kotły grzewcze starsze niż 30 lat mogą być
dalej eksploatowane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.
Co się zmieniło w odniesieniu
do wszystkich budynków?
W nowych świadectwach energetycznych
podawana jest teraz także klasa efektywności
energetycznej budynku. Wynika ona z wymaganej energii końcowej budynku. Pompy ciepła Dimplex uzyskują doskonały wynik (A/A+),
ponieważ pozyskują do ok. 75% potrzebnej
energii ze środowiska naturalnego. Tylko do
pozostałej części potrzebują prądu – z którym obchodzą się wyjątkowo oszczędnie.
Co zmieni się w przyszłości?
Od 01.01.2016 r. wzrastają wymogi dotyczące jakości przegród zewnętrznych nowych budynków oraz wydajności technik
instalacyjnych. Jednocześnie współczynnik energii pierwotnej dla instalacji obniża
się do 1,8. Tym samym uwzględniony jest
rosnący udział energii odnawialnych. To dobre prognozy dla rynku pomp ciepła. •

Dodatkowe urządzenie grzewcze
6

5

Klasa efektywności energetycznej
dla rozwiązań systemowych

29
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Po prostu
większy
komfort.
Po prostu
mniej
marnotrawstwa.
Nowa aplikacja Dimplex
Smart Room Heating
ułatwia osiągnięcie
maksymalnej wydajności.
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Więcej ciepła czy większa oszczędność? Jak dotąd użytkownik systemu grzewczego miał – najogólniej ujmując,
dwie możliwości. Wybierał pomiędzy komfortem a wydajnością – często nie potrafiąc ocenić, jaki to będzie miało wpływ na niego samego i zasobność jego portfela.
W zależności od preferencji klienta, instalator zwykle ustawiał krzywą grzewczą pompy ciepła możliwie na najniższą
wartość lub o kilka stopni wyżej. W efekcie zdarzało się, że
użytkownik odczuwał przyjemne ciepło, licząc się z wyższymi kosztami – lub od czasu do czasu zakładał dodatkowy sweter. Tak było kiedyś! Teraz
nie trzeba już wybierać, ponieważ nowa aplikacja Dimplex
Smart Room Heating łączy
najwyższy możliwy komfort
z najwyższą wydajnością! Jak
to działa? Bardzo łatwo: regulacja za pomocą termostatu nie jest już konieczna,
można bowiem bardzo wygodnie komunikować się
z pompą ciepła – bezpośrednio za pomocą smartfonu. Korzystając z aplikacji Dimplex
Smart Room Heating każdy
może indywidualnie regulować temperaturę aż w dziesięciu pomieszczeniach. Zawsze
można przy tym wykorzystać
maksymalną wydajność: niezależnie od tego, czy użytkownik czuje się najbardziej
komfortowo przy 18 czy też
23 stopniach, pompa ciepła
(a dokładniej sterownik pompy ciepła, który steruje całą
instalacją grzewczą) ustala najniższą możliwą, a tym
samym najbardziej wydajną
i oszczędną – temperaturę zasilania dla żądanej temperatury.
Dimplex znosi sztywną krzywą grzewczą i wyznacza nowe
kryterium – subiektywne odczuwanie temperatury. Można powiedzieć, że jest to rewolucja
w sposobie regulacji systemu grzewczego! To nie krzywa
grzewcza decyduje, czy jest wystarczająco ciepło, lecz
każdy z mieszkańców. Dla instalatorów oznacza to nową
technikę regulacyjną. Wystarczy, że jednorazowo ustawi się maksymalną potrzebną temperaturę, czyli punkt
końcowy obecnej krzywej grzewczej i gotowe. Resztę
użytkownik reguluje samodzielnie. Za pomocą aplikacji
wpływa na pracę pompy. W dalszej części zaprezentujemy
32 co potrafi aplikacja Dimplex Smart Room Heating. •

Krzywa
grzewcza?
Zastąpiona
przez
aplikację!

Cieplej i chłodniej.
Wartości temperatury można
odczytać nie tylko na podstawie
wskazania za pomocą
cyfr, lecz także sekwencji
kolorów (od niebieskiego
przez żółto-pomarańczowy
po czerwony), które nadają
całemu wyświetlaczowi
niepowtarzalny wygląd.
Tak ładny, że choćby tylko
dlatego chce się zmienić
ustawienie temperatury!
Stan obecny i docelowy.
Duże cyfry wskazują temperaturę
rzeczywistą w każdym pokoju oraz
wartość zadaną, która została
efektywnie określona przez aplikację
Dimplex Smart Room Heating.

W górę i w dół.
Włączyć i wyłączyć.
Intuicyjnie obsługiwane regulatory
i przełączniki: jednym dotknięciem
palca można ustawić docelową
temperaturę – i aktywować
przełącznik szybkiego nagrzewania.

Chwilowo i powtarzalnie.
Oczywiście temperaturę można regulować w każdej chwili.
Można również tworzyć profi le
na każdy dzień. Jedno zawsze
pozostaje bez zmian: pompa
ciepła grzeje automatycznie
w tak wydajny sposób,
jak to tylko możliwe.
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Dla szczęśliwych posiadaczy pomp ciepła.
Czyli nowa aplikacja Dimplex Smart Room Heating
oferuje…

Indywidualną regulację
temperatury w dziesięciu
pomieszczeniach!
Ponieważ zawsze zachowujesz
podgląd i możesz regulować komfortową
temperaturę w każdym pomieszczeniu
bez utraty wydajności,
co do jednej dziesiątej stopnia.
Aplikacja umożliwia także
regulowanie systemu wentylacji.
Różne scenariusze
użytkowania!
Ponieważ można utworzyć indywidualne
profile temperatury dla każdego
pomieszczenia i na każdy dzień.
Na przykład w pokojach dziecięcych
i salonie w ciągu dnia powinno być
cieplej, a wieczorem ciut chłodniej?
Muśnięcie palcem i gotowe.
Mniej usterek!
Ponieważ właściwie ustawiona przez
aplikację Dimplex Smart Room Heating
pompa ciepła, która w każdej chwili
pracuje wydajnie i efektywnie, wykazuje
znacznie mniej oznak zużycia, a tym samym
jest znacznie mniej podatna na usterki.
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Najwyższy komfort!
Ponieważ w każdej chwili
to Twoje indywidualne odczucie
temperatury, a nie ustawiona
wcześniej krzywa grzewcza
decyduje, czy jest wystarczająco
ciepło w pomieszczeniu.
Najwyższą wydajność!
Ponieważ można być pewnym,
że pompa ciepła zawsze określi
najniższą możliwą temperaturę
zasilania. Automatycznie.
Łatwą obsługę!
Ponieważ interfejs aplikacji jest
bardzo intuicyjny i łatwo można
regulować docelową temperaturę.
Ciepło w poszczególnych
pomieszczeniach można
rozpoznać po kolorach,
pod kontrolą jest więc informacja,
czy i w jaki sposób pompa ciepła
aktualnie pracuje.
Niesamowitą przejrzystość!
Ponieważ w każdej chwili
dostępny jest podgląd w czasie
rzeczywistym: po prostu wiesz,
jaka temperatura panuje w każdym
pokoju oraz w jaki sposób i kiedy
pracuje pompa ciepła.

Nie ma
żadnych
minusów!
Tak łatwo instalatorzy
mogą przekonać
swoich klientów
do nowej aplikacji
Dimplex Smart Room Heating.
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„Najważniejsze jest
doświadczenie”.
Tino Bär
zmusza pompy ciepła
do namysłu,
a aplikacje do mówienia.
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W firmie nazywany jest po prostu „zaklinaczem pomp ciepła”. Każdy,
kto porozmawia chić chwilę z Tino Bärem, szybko rozumie, dlaczego: ten człowiek po prostu wie wszystko o współpracy hydrauliki ze
sterowaniem. „Chyba rzeczywiście jestem swego rodzaju nerdem.
Ustaliłem na przykład, że powietrze jest najcieplejsze po południu,
o wpół do trzeciej – a nie w południe, jak można by przypuszczać.
Wiedząc to, można odpowiednio ustawić swoją pompę ciepła. Ale
spokojnie, moje dwie córki dbają o to, bym nie zajmował się jedynie pompami ciepła”, śmieje się Bär. Na jego biurku leżą niezliczone
analizy krzywych grzewczych, a na ścianie znajduje się duża instalacja, za pomocą której można symulować równoległe połączenie
14 pomp ciepła. Tutaj, pomiędzy wszystkimi tymi przyciskami, regulatorami
i migającymi diodami, zrodził się pomysł na nową aplikację Dimplex
Smart Room Heating. To pierwsza
aplikacja, która komunikuje się bezpośrednio z pompą ciepła, dzięki
czemu gwarantuje najwyższą wydajność. „Moim zadaniem jest porównanie ze sobą jak największej
liczby pomp ciepła”, wyjaśnia Bär.
„Regularnie kontroluję wartości dostarczane przez wszystkie nasze
instalacje testowe i potrafię już na
pierwszy rzut oka rozpoznać, czy
urządzenie jest prawidłowo ustawione. Najważniejsze jest doświadczenie”. Z wykształcenia technik
zaopatrzenia i środowiska, już dziewięć lat pracuje jako kierownik ds.
zarządzania produktem i specjalista ds. aplikacji w firmie Dimplex,
a wciąż każda krzywa grzewcza stanowi nowe wyzwanie: czy stosunek
pomiędzy przygotowaniem ciepłej
wody użytkowej a mocą grzewczą
jest odpowiedni? W jaki sposób
można jeszcze lepiej dostroić do
siebie czasy pracy i przestoju? Bär:
„Gdy tylko widzę potencjał ulepszeń,
zadaję sobie pytanie: co należałoby zmienić w oprogramowaniu?” Inteligentne i czułe programowanie
zyskało w ostatnich latach na znaczeniu, obecnie udział oprogramowania w technologii pomp ciepła
wynosi około 20 procent. „Za pięć
lat będzie to już 40 procent”, przewiduje Bär. Dlaczego? „Obieg
chłodniczy jest znany od XIX wieku
i prawdopodobnie przez następne
sto lat nic się w tej technologii nie
zmieni. Również potencjał tkwiący
w komponentach mechanicznych jest
ograniczony: pewnego dnia sprężarka
zostanie maksymalnie zoptymalizowana. Nie można przechytrzyć
fizyki. Dlatego zajmowanie się oprogramowaniem jest coraz ważniejsze. Na tym polu możemy jeszcze udoskonalić współdziałanie
pomiędzy obiegiem chłodniczym, a systemem grzewczym, ponieważ mamy tu największe szanse na opracowanie jeszcze wydajniejszych algorytmów. Tu wkracza nasza nowa aplikacja”. Jak szacuje
Tino Bär, ponad 80% wszystkich pomp ciepła w Niemczech nie jest
właściwie wyregulowanych. Całkiem dużo, nieprawdaż? „Powiedzmy, że jest sporo do zrobienia”, śmieje się zaklinacz pomp ciepła.
„W zależności od instalacji możliwe jest potencjalne zwiększenie wydajności od 4 do 30%. Pompa ciepła może wykazywać wysoką

wartość COP (Coefficient of Performance), ostatecznie jednak pracuje tylko tak wydajnie, jak zostanie ustawiona”. Jaki jest najczęściej
popełniany błąd podczas regulacji? „Najczęściej nie ma równowagi
hydraulicznej. Strumień objętościowy gorącej wody nie odpowiada
wymogom temperaturowym poszczególnych pomieszczeń i dochodzi do strat energii. Dzięki nowej aplikacji Dimplex Smart Room
Heating właśnie tego problemu udało się pozbyć, bowiem dzięki regulacji w poszczególnych pomieszczeniach, pompa ciepła ma bezpośredni dostęp do każdego pomieszczenia”. Pompa ciepła cały
czas wie, jaka temperatura panuje w poszczególnych pomieszczeniach – i może ją regulować niezależnie dla każdego z nich? „W
rzeczy samej. Aplikacja stale komunikuje się z pompą ciepła, na przykład informując ją, że w pokoju dziennym ma
być o trzy stopnie cieplej. Następnie
pompa ciepła rozważa, w jaki sposób może uzyskać te trzy stopnie przy
jak najmniejszym dodatkowym nakładzie. Często odbywa się to przez inteligentne przesunięcie strumienia
objętościowego. Niezależnie od tego,
jak ciepło lub jak zimno ma być w pomieszczeniach, pompa ciepła zawsze
będzie pracowała maksymalnie wydajnie”. Na pytanie, czy on sam będzie
korzystał z aplikacji Dimplex Smart
Room Heating, Tino Bär odpowiada
bez wahania: „Oczywiście!” Mimo to
po chwili musi przyznać, że jego pompa ciepła Dimplex jest jedną z niewielu w całym kraju, która została idealnie
ustawiona… a jej efektywność Bär
może w każdej chwili skontrolować na
żywo, nie wychodząc z biura. Jej pokazową krzywą grzewczą pokazał na
samym początku rozmowy jako wyjątkowo dobry przykład. Ale dla jego córek... aplikacja Dimplex Smart Room
Heating jest oczywiście wspaniałym
pomysłem. Dzięki niej zaklinacz pomp
ciepła może spokojnie udać się na
posiłek lub wyjechać w podróż służbową. Bowiem w domu, wszystko
pracuje z maksymalną wydajnością! •

Kiedy wydajność jest naprawdę wydajna?
Kiedy system ogrzewania jest właściwie
wyregulowany? Z jakich środków można
skorzystać, by regulacja przebiegała jeszcze
bardziej inteligentnie? Tymi pytaniami
kierownik produktu, Tino Bär zajmuje
się w Dimplex już od dziewięciu lat.
Człowiek, który rozumie mowę pomp ciepła,
od samego początku uczestniczył w tworzeniu
nowej aplikacji Dimplex Smart Room Heating.
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W łazience i w kuchni idealna
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Dimplex Smart Room Heating
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Korzyści.
Fakty.
System.

Po prostu
więcej

Niezależna regulacja
temperatury w 10
pomieszczeniach
Dimplex Smart
Room Heating App.

Instalator
Po prostu łatwiejsza regulacja.
Regulacja systemu grzewczego u klienta
jest dziecinnie prosta, w pełni intuicyjna.

80 % wszystkich
pomp ciepła
w Niemczech
nie jest właściwie
wyregulowanych.

Po prostu łatwiejsza diagnostyka.
Rzut oka i już wiadomo jak pracuje system.
Po prostu większe zadowolenie.
Mniej napraw związanych z nieprawidłowymi
nastawami systemu.

Klient
Po prostu brak krzywej grzewczej.
Nie trzeba już wybierać pomiędzy komfortem,
a wydajnością systemu.
Po prostu wyższa komfort.
Indywidualna regulacja temperatury
w każdym pomieszczeniu.
Po prostu większa wydajność.
Bezpośredni dostęp do pompy ciepła –
automatycznie zoptymalizowana eksploatacja.
Po prostu łatwiej.
Intuicyjna obsługa.
Po prostu większa kontrola.
Przejrzysty podgląd zużycia energii.

System
Doskonała współpraca z:

wysokowydajnymi powietrznymi
pompami ciepła serii LA S-TU,

regulatorem temperatury
pomieszczenia Dimplex Smart RTC.
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„Oszczędzanie
energii
staje się
stylem
życia.”

Przyszłość należy do inteligentnych
rozwiązań, co do tego wszyscy są
zgodni. Lodówka powinna zastanowić
się, co będzie na kolację, a samochód,
którym nawet nie będziemy musieli kierować, zawiezie nas do domu.
Jaka będzie pompa ciepła przyszłości? Będzie z nami rozmawiać, wiedzieć, kiedy chcemy wziąć prysznic
i reagować, jeśli wieczorem wrócimy
później do domu? Rozmowa z szefem
działu marketingu, Henrikiem Rutenbeckiem, oraz kierownikiem technicznym, Edgarem Timmem o przełomie
energetycznym, czynnikach chłodniczych i złotym wieku.
Już w roku 1871 Carl von Linde położył
podwaliny pod wytwarzanie chłodu
przy pomocy urządzenia. Od tamtej
por y w tej fizycznej zasadzie nic się nie
zmieniło. Gdzie widzi Pan tera – w epoce
cyfr yzacji, potencjał dalszego rozwoju
pompy ciepła?
Timm: W latach siedemdziesiątych, kiedy
byłem jeszcze na studiach, jeden z profesorów zawsze powtarzał technikom chłodniczym: dla was innowacją jest kolor drzwi
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lodówki. I szczerze mówiąc, wtedy tak właśnie było, bowiem pod względem technologii niewiele się działo. Nikt nie zajmował się
wówczas wydajnością i emisją CO2. Teraz
całkowicie się to zmieniło. Wciąż pracujemy
nad tym, by poprawić wydajność naszych
pomp ciepła.
Jakie są dostępne możliwości,
by zwiększyć wydajność?
T: Zasada fizyczna pozostaje bez zmian,
czyli obieg czynnika chłodniczego nie
zmienia się. Można jednak spróbować
pewnych zmian w zastosowanych komponentach. Na przykład sam czynnik chłodniczy. W tym obszarze wiele się dzieje,
w branży samochodowych instalacji klimatyzacyjnych już przestawia się na hydrofluoroolefiny (HFO), czyli syntetyczne czynniki
chłodnicze. Jeśli chodzi o pompy ciepła,
nie jest jeszcze pewne, dokąd prowadzi
droga. Nasza branża wciąż eksperymentuje. Nasze urządzenia powinny pracować
z maksymalną wydajnością, poza tym musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo
i komfort. Zmiana jednego komponentu –
jak na przykład czynnika chłodniczego, pociąga za sobą daleko idące skutki. To tak,
jakby w czasie meczu wymieniono ważnego zawodnika. Wprawdzie gra toczy się
dalej, ale jednak wszystko się zmienia. To
prawdziwe wyzwanie.
Rutenbeck: Dużą szansę stanowią czynniki polityczne, jak na przykład rozporządzenie w sprawie oszczędności energii (EnEV).
Właśnie dlatego, że wymagają ciągłej optymalizacji oraz rozważania alternatywnych
czynników chłodniczych lub gazów.
Jak szef działu marketingu radzi sobie
z całą tą techniką?
R: Bardzo dobrze. Lubię wyzwania. (śmiech).
Bardzo dobrze się uzupełniamy, wspólnie zastanawiamy się, jakie funkcje i usługi
mogą przyczynić się do ulepszenia naszych
pomp ciepła. Edgar realizuje nasze pomysły
na poziomie technicznym, a ja dbam o to, by
je rozpowszechnić. Po prostu staram się zapewnić im rozgłos.
T: Tak, jesteśmy jak dwie strony medalu.
Co jest interesujące z marketingowego
punktu widzenia? Jaka jest Pana wizja
pompy ciepła przyszłości?
R: Jednym z najważniejszych zadań będzie
sprawienie, by wydajność pompy ciepła
była widoczna dla klientów, a tym samym lepiej zrozumiała. Sądzę, że mamy wiele możliwości przedstawienia skomplikowanych
procesów technicznych w przejrzysty i prosty sposób. Chcemy, by można było poczuć
pracę pompy ciepła.

Wiele mówi się o podłączaniu urządzeń
do Internetu. Czy wasze rozważania
również idą w tym kierunku?
R: Tak, to fascynująca perspektywa. Mamy
zamiar połączyć świat wirtualny z realnym.
Maszyny będą coraz bardziej inteligentne
i będą mogły przez Internet wymieniać się informacjami, rejestrować warunki i wykonywać
działania. Maszyny uczą się komunikować,
a człowiek musi nauczyć się z tym obchodzić.
Jakie korzyści z tego rozwoju odnoszą
posiadacze pomp ciepła?
R: Mogą na przykład zobaczyć na swoim smartfonie, ile prądu produkuje właśnie
ich instalacja fotowoltaiczna na dachu oraz
w jaki sposób ta energia wykorzystywana
jest przez pompę ciepła. Nie chodzi o to, by
szczegółowo wyjaśniać fizyczne zasady, lecz
o to, by wzbudzić w kliencie fascynację pracą pompy ciepła, aby potrafił wykorzystać
jej wartość dodatkową. Budujemy zaufanie
przez komunikację.
T: Mówię to na podstawie doświadczenia. Nie
można lekceważyć komunikacji z klientami.
Często słyszę takie pytania: czy pompa ciepła działa także przy ujemnych temperaturach? To, czego się nie rozumie, budzi lęk.
Dlatego pragniemy, by technika była bardziej
namacalna, a tym samym zrozumiała.
Przełom energetyczny już dawno
zagościł w społeczeństwie.
Jak zmieniło się nasze myślenie?
R: Bardziej świadomie obchodzimy się
z energią. Energia jest droga, cenna, należy
obchodzić się z nią jak najbardziej efektywnie.
Jest to jasne praktycznie dla każdego. Sądzę, że wkrótce oszczędność energii stanie
się częścią naszego stylu życia. Wieczorami
będziemy siadać z przyjaciółmi, wyjmować
smartfony i mówić: zobacz ile CO2 udało mi
się dziś zaoszczędzić, ile energii wyprodukowałem i jak mało zużyłem. Można powiedzieć,
że pompa ciepła – która dotąd była raczej
szarą skrzynką bez specjalnego potencjału, by wzbudzać zainteresowanie – stanie się
obiektem lifestyle’owym. W Dimplex już teraz
można wybrać spośród 1625 wariantów kolorystycznych pompy ciepła – od zielonego
lub czerwonego po fiolet.
T: Zasadniczo widzę to tak samo, jednak inaczej bym to sformułował. (śmiech). Pompa ciepła wychodzi z ukrycia i w końcu pojawia się
w społeczeństwie. Wkładając 100% ekologicznego prądu, można z niej uzyskać ponad 400% energii odnawialnej. To niezwykłe,
nie potrafi tego żadna inna technologia. Dla
kogoś takiego jak ja, który od 25 lat zajmuje się tą technologią, nadchodzi złoty wiek.
To najlepszy moment na budowanie obiegów czynnika chłodniczego. •

Fascynacja pompą ciepła: Edgar Timm od 25 lat zajmuje
się obiegiem chłodniczym (który poprawnie nazywa się
„obiegiem czynnika chłodniczego”).
Od pięciu lat, jako kierownik techniczny
w Glen Dimplex, konsekwentnie zwiększa wydajność.

Rzut oka w przyszłość: Henrik Rutenbeck dołączył
do Dimplex w roku 2014 jako szef działu marketingu. Dąży do
tego, by pompa ciepła z szarej, blaszanej skrzynki zmieniła
się w nowoczesny obiekt o charakterze lifestyle’owym – który
można indywidualnie zaprojektować
i wtopić w otoczenie.
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Żeby zaprojektować rurę wentylacyjną, która może
tościowym powietrza. Dwuwarstwowa konstrukcja gwarantuje najbyć wyginana we wszystkie strony, dzięki czemu nie
wyższą stabilność. Zewnętrzna rura wytrzyma nawet niezamierzone
potrzebuje dodatkowych kształtek, trzeba zacząć od
przydepnięcie roboczym butem na budowie. Warstwa wewnętrzna
właściwej koncepcji. Rura wentylacyjna, którą pod- jest wyjątkowo elastyczna i przylega do warstwy zewnętrznej, dzięki
czas remontów można wbudować w podwieszany czemu nawet w wąskich zakrętach gwarantowany jest idealny strusufit, a w nowym budownictwie – poprowadzić w war- mień powietrza. Ponadto materiał – zaprojektowany przez naszego
stwie izolacyjnej pod jastrychem lub zabetonować. własnego eksperta do spraw tworzyw sztucznych – jest odpowiedRura wentylacyjna, która stanowi centralny element
ni do kontaktu z żywnością i gwarantuje najwyższą jakość powieinnowacyjnego systemu dystrybucji powietrza, skła- trza. Nowy system dystrybucji powietrza Air 56 dostarczany jest
dającego się z minimalnej ilości komponentów, któ- w opakowaniu zabezpieczonym przed dostępem wody i powietrza
ry można zainstalować tak łatwo i szybko, jak klocki – dzięki genialnemu systemowi łącznia, rury i elementy łącznikowe
Lego. Po prostu błyskawicznie!
pozostają higienicznie zamknięte podczas wszystkich faz budowy. Nie ma więc niebezpieczeństwa zabrudzenia czy zakurzenia!
Rura wentylacyjna po prostu rozprowadza powietrze w budynku. Najłatwiejszy jest jednak montaż: wystarczy zdjąć pokrywkę zaCzy coś takiego można wynaleźć na nowo? Nam się to udało! Sys- bezpieczającą, połączyć, a klips zamykający zatrzaskuje się samotem dystrybucji powietrza Air 56 składa się z rur z tworzywa sztucz- czynnie… i gotowe. Jeszcze nikt tak szybko nigdy nie montował
nego, o średnicy wynoszącej zaledwie 56 milimetrów. Wymiar ten
systemu dystrybucji powietrza.
jest jedyny w swoim rodzaju i łączy zalety innych rodzajów rur dostępnych na rynku. Rura Air 56 jest bardzo elastyczna niczym najlep- Również planowanie i ofertowanie ułatwiamy klientom tak bardzo,
sze rury okrągłe oraz wydajna niczym kanały owalne. W górę, w bok, jak to tylko możliwe: wystarczy podać liczbę metrów kwadratowych,
czy przez narożnik: rury Air 56 można dowolnie wyginać, a dodatko- a my podamy cenę i zestawienie niezbędnych komponentów. Jewe elementy stosowane do zmiany kierunku nie będą już potrzebne. śli w fazie budowy wystąpią nieprzewidziane zmiany, błyskawicznie
Ponieważ wysokość montażowa wszystkich rur i komponentów roz- dostarczymy brakujące komponenty.
dzielczych wynosi 60 milimetrów, system Air 56 może być montowany w podłodze nie tylko w warstwie betonowej, lecz także izolacyjnej. Na kolejnych stronach dowiecie się w jaki sposób nowy system dysJednocześnie Air 56 robi wrażenie imponującym strumieniem obję- trybucji powietrza Dimplex Air 56 po prostu wszystko ułatwia. •
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„Jedna rura w

Prosto, w górę, w prawo, w górę, w lewo, w dół,
a może znowu w górę… Można ją dowolnie
obracać i zginać, a nowa rura Air 56 pozostaje elastyczna i pozwala prawie na wszystko.
A do tego można ją zainstalować w każdym
miejscu. Jest wyjątkowo stabilna, w pełni higieniczna, umożliwia łatwe czyszczenie i łączenie... Rainer Schmidt, szef produktu do spraw
systemów wentylacyjnych, był przy tym, gdy
w Dimplex na nowo wynaleziono rurę.
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każdym miejscu”.

Wraz z systemem Air 56 udało się Wam
na nowo wynaleźć wentylację pomieszczeń.
Czy taki był cel od samego początku?
Rainer Schmidt: Nie. (śmiech). Zupełnie nie. Chcieliśmy tylko
opracować system dystrybucji powietrza, który byłby jak najbardziej elastyczny i najprostszy w montażu. Nic więcej, ale też nic
mniej. Nie wiedzieliśmy, w jaki sposób osiągniemy ten cel. Zresztą
zwykle na początku nigdy tego nie wiadomo. Ale właśnie dzięki
temu takie procesy są tak fascynujące – no i czasami także całkiem wykańczające nerwowo.
Jak zacząć? Jak wygląda pierwszy krok?
Gromadziliśmy informacje, analizowaliśmy rynek i obserwowaliśmy. Nasi projektanci często odwiedzali place budowy, rozmawiali z instalatorami i wysłuchiwali ich życzeń. Chcieliśmy się
dowiedzieć, gdzie są słabe punkty. W słabych punktach tkwi
największy potencjał, właśnie na nich trzeba się skupić i dążyć
do usprawnień.
Na jakie słabe punkty natrafiliście?
Za mało było myślenia systemowego. To stało się dla nas bardzo
szybko jasne. Inni producenci mają w ofercie urządzenia wentylacyjne lub systemy dystrybucji powietrza. Istnieje więc misz-masz
najróżniejszych komponentów, które nie zawsze dobrze do siebie

pasują. Często cenniki zawierają ponad 50 pojedynczych części,
co sprawia, że zestawienie odpowiednich elementów jest naprawdę skomplikowane i uciążliwe. W końcu każdy centralny system
dystrybucji powietrza musi być projektowany inaczej! Ponadto
na budowie czasami dochodzi do zmian, na które trzeba w miarę
możliwości szybko reagować. Jest to tym trudniejsze, im więcej
komponentów ma się do dyspozycji.
A co jest szczególnie ważne dla instalatorów?
Poprawa tej sytuacji. Instalatorzy życzą sobie przede wszystkim
większej elastyczności całego systemu, mniej pojedynczych komponentów i łatwiejszego montażu.
Całkiem dużo życzeń, jak na jeden raz…
Można tak powiedzieć! Po tej fazie jedno było dla nas pewne:
chcemy zaoferować kompleksowe rozwiązanie, ponieważ tylko
w ten sposób można doskonale dostosować do siebie urządzenie
wentylacyjne i system dystrybucji powietrza oraz najbardziej ograniczyć liczbę komponentów. I to nam się udało! Dimplex jest
jedynym dostawcą, któr y samodzielnie projektuje i dostarcza
urządzenia wentylacyjne oraz systemy dystr ybucji powietrza.
W skład naszego nowego systemu Air 56 wchodzi jedynie
osiem różnych komponentów głównych. Nikt nie oferuje mniej.
Naprawdę pobiliśmy rekord.
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tami, rury muszą to wytrzymać. Nawet jeśli ktoś nadepnie na naszą
rurę ciężkim butem roboczym, nic się nie stanie. Stabilniej już się
nie da. Poza tym okrągłe rury wentylacyjne są łatwiejsze w czyszczeniu, niż owalne.
Klienci często pytają instalatorów, czy i w jaki sposób można
czyścić system wentylacyjny. W jaki sposób odbywa się to
w przypadku systemu Air 56?
Właściwie nie jest to konieczne. Jeśli system zostanie prawidłowo zamontowany i ustawiony, nie wymaga czyszczenia, ponieważ jest to
zamknięty, higieniczny system. Podczas dostawy wszystkie komponenty są zamknięte w sposób uniemożliwiający dostęp powietrza
i wody. Ważne jest, by tak pozostało także w fazie budowy. Opracowaliśmy więc system pokryw, dzięki którym instalator może bardzo łatwo połączyć otwarte rury i elementy łącznikowe. Pokrywa pasuje do
wszystkich otworów. Wentylacja jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy
dom jest gotowy do zamieszkania. Kiedy urządzenie pracuje – nawet
na najniższej mocy, ruch powietrza jest zawsze wystarczający do tego,
by kurz się nie osadzał. Inaczej jest, gdy urządzenie zostanie wyłączone,
na przykład kiedy właściciele wyjeżdżają na urlop. Należałoby raczej
tego nie robić, ewentualnie trzeba wówczas przeczyścić system –
jak już wspomniałem, dzięki okrągłemu przekrojowi systemu Air 56
przebiega to całkowicie bezproblemowo. Wystarczy zastosować
kulkę czyszczącą na drucie lub odkurzacz.
Nowy system dystrybucji powietrza przypomina klocki Lego
– tak łatwo go złożyć. Czy przez projektantów przemawiała
skłonność do gier?
(Śmiech). To możliwe. Ten projekt sprawił nam naprawdę wiele radości.
Mnie, jako kierownikowi produktu, także. Mogę sprzedawać tylko to,
co sam rozumiem i uważam za dobre. Nowy system połączeń od razu
pojąłem i sam wypróbowałem. Od razu wiedziałem: to będzie bomba.
56 milimetrów – nowa średnica rur jest niezwykła i wyjątkowa…
Tak, ta średnica jest naprawdę genialna, ponieważ dzięki niej rurę
wentylacyjną można montować absolutnie elastycznie. W przypadku modernizacji starych budynków rury montowane są w suficie
podwieszanym. W nowym budownictwie nie tylko w warstwie betonowej, lecz także izolacyjnej, bezpośrednio pod jastrychem, czyli
dopiero podczas ułożenia podłogi. Między sobą wciąż powtarzaliśmy: jedna rura w każdym miejscu! I to nam się udało. Maksymalna wysokość zabudowy wynosząca 60 milimetrów daje naprawdę
duże możliwości. Dostępna jest także wersja tej rury o średnicy 75
milimetrów – dzięki temu nasz nowy system dystrybucji powietrza
można bez problemu połączyć z tym „klasycznym” wymiarem.
Dwa lata temu pojawiły się owalne kanały powietrzne.
Dlaczego w Dimplex zdecydowaliście się na okrągłą rurę?
Owalne kanały są wprawdzie bardzo wydajne, jednak wymagają
zastosowania wielu kształtek. Wiąże się to więc ze zwiększeniem
liczby pojedynczych komponentów. Nasze rury można wyginać we
wszystkich kierunkach. Bez kształtek! Ponadto owalny kształt nie
jest zbyt stabilny, kanały często pękają podczas montażu. Na budowie nikt raczej nie obchodzi się delikatnie z tego rodzaju elemen-
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Dlaczego akurat w Dimplex wpadliście na rewolucyjny
pomysł, by na nowo wynaleźć rurę?
Ponieważ systemy sprawiają nam radość i mamy w firmie wysokiej
klasy specjalistów zajmujących się tworzywami sztucznymi – tak jak
w Sonneberg w Turyngii, gdzie powstają także znane odkurzacze
EIO. Poza tym oczywiście jest w tym nasza wielka pasja, a prawdopodobnie także odrobina szaleństwa, kiedy pojawiają się aspiracje,
by wszystko, od rury po regulację, zrobić samodzielnie. •
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Dążymy nie tylko do tego, żebyście jako instalatorzy mogli niezwykle łatwo i szybko zamontować system dystrybucji powietrza Air
56. Tak samo ważne jest dla nas, by również podczas prac przygotowawczych nie było kłopotów. Dlatego dbamy o kompleksową
obsługę. Wystarczy, że dostarczysz nam najważniejsze informacje
o budynku, takie jak powierzchnia, czy rzuty poziome kondygnacji
z informacjami o przeznaczeniu pomieszczeń oraz rysunki przekrojowe. To wszystko. My zajmiemy się resztą.
48

System ofertowania Dimplex jest wyjątkowo nieskomplikowany, rzadko który producent określa komponenty i koszty w tak prosty sposób. Elementy wyliczane
są w zestawach z jasno określonymi cenami. Cena
zawiera wszystko, co potrzebne jest do instalacji systemu dystrybucji powietrza w danym miejscu – od rur
przez rozdzielacze powietrza po zaślepki. Podczas
ofertowania zestawiamy szczegółową listę komponentów dla danego obiektu. Dla naszych Partnerów
oznacza to maksymalną przejrzystość, bezpieczeństwo i spokój. I nawet podczas rozpakowywania nie
trzeba tracić czasu – można błyskawicznie przystąpić do montażu! Więc na każdym etapie nasi Partnerzy odnoszą korzyści z tego, że system Air 56
potrzebuje mniej elementów, niż u konkurencji. Po
prostu lepsza obsługa, więc oddychaj spokojnie
i nie martwi się doborem. •
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Rozdzielacz powietrza
LG 56-20

Rozdzielacz powietrza
LG 56-8

Rozdzielacz powietrza
LG HS 56

Tuleja połączeniowa
KF VM 56

Rodzielacz powietrza wyposażony
w 20 przyłączy NW56,
1 przyłącze DN 160/125.

Rodzielacz powietrza wyposażony
w 8 przyłączy NW56 (z zestawem
rozszerzającym LG 56-8s – do 12
przyłączy), 1 przyłącze DN 125,
stosowany również jako przyłącze
anemostatu DN125.

Rodzielacz powietrza
wyposażony w 2 przyłącza NW56
oraz 1 przyłącze DN 175.

Tuleja połączeniowa
umożliwiająca połączenie
rur KF R 56 bądź
z rozdzielaczem LG HS 56
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5

6

7

8

Rura elastyczna
KF R 56

Zaślepka
KF VD 56

Pierścień uszczelniający
KF DR 56

Anemostaty
TV Z/A

Elastyczna rura powietrzna,
2-warstwowa (warstwa zewnętrzna:
karbowana, warstwa wewnętrzna:
gładka) niezwykle trwała – nadaje
się do bezpośredniej instalacji
w betonie lub warstwie izolacyjnej
(do 6 cm).

Zaślepka do rur i rozdzielaczy
zapewniająca doskonałe uszczelnienie
i pozwalająca na integrację całego
systemu, zarówno rur jak
i punktów łączeń.

Pierścień uszczelniający rurę powietrzną
i pozostałe elementy systemu. Zapewnia
doskonałe uszczelnienie, pozwala na integrowanie całego systemu, zarówno
rur jak i punktów połączeń.

Anemostaty doprowadzające
świeże powietrze do wnętrza,
usuwające zużyte powietrze
z pomieszczeń.
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Górą
i dołem.
Tak, a może tak: dzięki wysokości montażowej 60 mm
są maksymalnie elastyczne nasze rury wentylacyjne.
Mogą być montowane w podwieszanych sufitach podczas renowacji istniejących budynków, a w nowych
budynkach – w warstwie betonowej lub w późniejszej
fazie budowy, w warstwie izolacyjnej pod jastrychem.

Układanie w warstwie betonowej
Wykończenie podłogi
Jastrych > 4 cm
Warstwa izolacyjna 6 cm
Warstwa betonu (13 cm) > 18 cm
Strop 5 cm

Elastyczna rura z tworzywa sztucznego KF R 75
Elastyczna rura z tworzywa sztucznego KF R56

Układanie w warstwie izolacyjnej pod jastrychem
Wykończenie podłogi
Jastrych > 4 cm
Warstwa izolacyjna 6 cm
Warstwa betonu (13 cm) > 18 cm
Strop 5 cm

Elastyczna rura z tworzywa sztucznego KF R56
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Korzyści.
Fakty.
System.

Po prostu
więcej

System dystrybucji
powietrza
Air 56.

Instalator
Po prostu większa elastyczność.
Pionowo, poziomo, dowolnie: jedna rura
do wszystkiego – w każdym kierunku.
Po prostu mniej skomplikowany.
Minimalna ilość komponentów systemu.
Po prostu jeszcze łatwiej.
Niezwykle łatwa instalacja –
tak łatwa, jak klocki Lego.
Po prostu bardziej pomysłowy.
Idealny do sufitów, warstwy betonowej
i izolacyjnej (maks. wys. montażu: 60 mm)
Po prostu większa stabilność.
Wszystkie komponenty systemu
są bardzo wytrzymałe.

Klient
Po prostu większa higiena.
Fabryczne zabezpieczenie przed dostępem
powietrza i wody jeszcze przed montażem.
Po prostu więcej możliwości.
System może być układany
na różnych etapach budowy.

System
Doskonała współpraca z:

Centrale wentylacyjne
Dimplex serii ZL…

Powietrzna pompa ciepła
Dimplex LWP 200 E.
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Grzejemy
na całym
świecie.
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03
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Kochamy wyzwania. Nie ważne czy to zabytkowe cerkwie na Syberii, które są skutecznie ogrzewane w temperaturze dochodzącej
nawet do -40˚C, czy zrównoważony układ grzewczo-chłodzący w nowym budynku parlamentu na Malcie. A może budynek Rady Pokoju
i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w Addis Abeba w Etiopii? Nie ma problemu! Jeśli coś można wymyślić – zawsze można to zrealizować.
„Naszym zadaniem jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów”, mówi Matthias Saller – Dyrektor Handlowy ds. Eksportu. „Na początku, wszystko co tak na prawdę powinniśmy zrobić to po prostu słuchać”. Staramy się więc zrozumieć to, co jest naprawdę ważne dla
urzeczywistnienia tych celów. A nie jest to łatwe, gdyż współpracujemy z inwestorami w bardzo odmiennych warunkach klimatycznych i
kulturowych, wystarczy np. przytoczyć odległą Japonię czy bliską Polskę. Drugim ważnym krokiem jest poznanie wymagań stawianych
systemowi dla danej inwestycji i „zaprojektowanie dla niej najlepszego możliwego rozwiązania”. Jak mówi Saller: „Dimplex stosuje unikalne
rozwiązania, których na próżno szukać u konkurencji. Jednak jedna cecha dla wszystkich naszych inwestycji jest wspólna – każdy projekt
to nowe wyzwanie i każdy uczy nas czegoś nowego.” •
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Kompleks
szklarni
Hokkaido,
Japonia

01

Dbamy o właściwy klimat.
To nie przypadek, że mała pomarańczowa odmiana
dyni znana jest jako „dynia Hokkaido” – pochodzi
ona z drugiej, co do wielkości wyspy Japonii. Jednak oprócz niej, na Hokkaido uprawia się również
inne warzywa. Ta wyspa położona na północy kraju
słynie z upraw ziemniaków oraz ryżu. Jest ona również popularnym miejscem dla miłośników sportów
zimowych. W zimie pada tam dużo śniegu i temperatura spada do -4°C/-12°C, za to lata są tam
niezbyt ciepłe – słupek rtęci pokazuje temperaturę
w granicach 17°C/22°C. Warunki klimatyczne na
Hokkaido są więc wyzwaniem dla upraw wielu
gatunków roślin, stąd częstym sposobem na poradzenie sobie z niezbyt przyjaznym klimatem jest
budowa szkarni. Bez względu na to, czy jest ciepło, czy pada śnieg muszą być one ogrzewane do
stałej temperatury wynoszącej około 22°C.
Centrum ogrodnicze Hokkaido Green House Co.
Ltd. zdecydowało się na modernizację systemu
grzewczego w swoim kompleksie szklarni i wymieniło wiekowe kotły olejowe na nowoczesne pompy
ciepła Dimplex. Po rozważeniu różnych wariantów,
zainstalowano tam powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego.
System działa już niezawodnie od czerwca 2012 r.
w temperaturze dochodzącej do -12°C. •
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Centrum
OffTEC
Enge-Sande,
Nemcy

02

Jak można podgrzać fale?
Ciemne chmury na horyzoncie, spieniona woda
na brzegu, nadciągający sztorm jest manifestacją
potężnej natury. Ale nawet takie siły można wykorzystywać dla dobra człowieka – turbiny wiatrowe zainstalowane na pełnym morzu są ważnym
dostawcą „zielonej energii”. Ich budowa i bieżące
utrzymanie w dobrej kondycji to jednak ogromne
wyzwanie. Niemiecka firma OffTEC specjalizuje się
w systemach bezpieczeństwa morskiego i szkoleniach w takich ekstremalnych warunkach. Dysponuje akwenem zdolnym wytworzyć sztuczne fale
o wysokości do ok. 2 metrów, a także odkrytym basenem do szkoleń w warunkach sztormowych. Plany modernizacji systemu grzewczego powierzono
specjalistom Dimplex. Instalacja musiała wykorzystywać energię z pobliskiej farmy wiatrowej i systemu solarnego do ogrzewania akwenu o objętości
2,000 m³, a także systemu grzewczego wewnątrz
budynku. Po przeprowadzeniu badań geologicznych terenu inwestycji, ustalono, że teren firmy
znajduje się na wydmie, co wykluczało wiercenie
otworów na sondy gruntowe. Właściwym wyborem
stały się więc powietrzne pompy ciepła – zainstalowano osiem urządzeń połączonych w układzie kaskadowym. Działają od 2014 roku i podzielono je
na dwie strefy tak, aby można było wykorzystać ich
maksymalną wydajność spełniając różne wymagania istniejących oraz nowych budynków. •

58

Zamek
Emsburg
Salzburg,
Austria

03

Ogrzewamy skarby dziedzictwa narodowego.
Schloss Emsburg (zamek Emsburg) został zbudowany w 1619 za czasów księcia Arcybiskupa Markusa Sittikusa. W 1650 roku stał się on własnością
Zakonu von Rehlingen, a w późniejszych czasach,
kupił go książę arcybiskup Johann Ernst von Thun
und Hohenstein. Od 1948 roku mieszkali tam Franciszkanie. Witamy w Austrii, kraju niezliczonych odznaczeń i wspaniałych zamków!
W 2010 roku zamek Emsburg wraz z przyległym 8-hektarowym terenem kupił urodzony
w Iranie biznesmen Haythem Al Wazzan, który
zlecił opracowanie nowoczesnego wydajnego
i przyjaznego dla środowiska systemu grzewczego w zamku oraz przyległych do niego sześciu
budynków gospodarczych. System musiał spełniać wymogi stawiane modernizacji obiektów
zabytkowych, dlatego instalacja np. ogrzewania
podłogowego nie wchodziła w grę i należało wykorzystać tradycyjne grzejniki, które wymagają
wysokich temperatur zasilania. Jeśli ktoś myśli,
że pompy ciepła Dimplex nie nadają się do instalacji wysokotemperaturowych jest w błędzie!
Wysokotemperaturowe pompy ciepła Dimplex
gwarantują temperaturę na zasilaniu sięgającą
70°C, stąd dedykowane są do zastosowania
w istniejących – starszych, a także zabytkowych
obiektach. Od 2013 roku zamek Emsburg emanuje nie tylko bogatą historią i zapierającą dech
w piersi architekturą, ale również przytulnym ciepłem w każdej komnacie, które wytwarzane jest
za pomocą czterech wysokotemperaturowych
gruntowych pomp ciepła Dimplex. •
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04
Centrum
Turystyczne
Giant’s Causeway
Irlandia Północna

Aktywnie i pasywnie.
Około 40 000 pionowych ciasno ułożonych kolumn bazaltowych, w większości sześciokątnych
– tak wygląda w skrócie Giant's Causeway czyli
Grobla Olbrzyma. Irlandzka legenda głosi, że groblę wybudował olbrzym Finn MacCumhaill, który
chciał przejść do Szkocji suchą stopą i tam pokonać swojego wroga Benandonnera. Patrząc
na tę niesamowitą formację skalną, prawie można uwierzyć w tę historię: grobla wchodzi w morze na ok. 150 metrów, same zaś bazalty mają od
1 do 2 metrów wysokości, a ich szerokość wynosi zaledwie 50 cm. W rzeczywistości formację
utworzył 50-60 mln lat temu wybuch wulkanu.
W 2010 roku na tym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO obszarze zaczęto budowę nowoczesnego centrum turystycznego, które
miało być wyposażone w system grzewczo-chłodzący. Wybrano zrównoważony system grzewczy
z chłodzeniem pasywnym Dimplex, który wykorzystuje, nie jedną pompę ciepła dużej mocy, ale trzy
mniejsze, które charakteryzują się mniejszym zużyciem energii i bardzo wysoką wydajnością przy
obciążeniu częściowym. Gruntowe pompy ciepła
Dimplex wykorzystują poziomy kolektor gruntowy
i zainstalowano je w końcu 2011 roku. •
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Budynek
Parlamentu
Valletta,
Malta

05

Grzejemy i chłodzimy perły architektury.
Valletta – stolica Malty jest jedną z najmniejszych
stolic w Uni Europejskiej, to miasteczko portowe na
śródziemnomorskiej wyspie jest bardzo malownicze.
Mieszkańcy, których nadal mieszka tu prawie 7000,
widzą to jednak nieco inaczej: wiekowe miasto stało się już bardzo niewygodne – jest to jedno z najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na
świecie. Budowa nowego budynku parlamentu miała wprowadzić powiew „świeżego powietrza” i stała się wielkim wydarzeniem, tym bardziej, że projekt
opracował sam Renzo Piano. Włoski architekt, laureat Nagrody Pritzkera – najwyższej nagrody przyznawanej architektom, którego w uznaniu zasług,
w 2013 r., prezydent Giorgio Napolitano mianował „Dożywotnim Senatorem”, zaprojektował obiekt
o zapierającej dech w piersi architekturze, który jednocześnie miał sprostać wymaganiom stawianym
budynkom niskoenergetycznym.
Opracowano więc zrównoważony system oparty
na trzech rewersyjnych gruntowych pompach ciepła Dimplex. Zakłada on grzanie i chłodzenie jednym
systemem oraz wykorzystanie ciepła odpadowego.
Od 2014 roku w budynku Parlamentu Malty jest zawsze przyjemnie chłodno bez względu jak bardzo
gorąca prowadzona jest tam dyskusja. •
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06
Herbarium
Hotel & Spa
Chomiąża Szlachecka,
Polska

Komfort i relaks.
Każdy potrzebuje chwili relaksu... np. podczas
odprężającej kąpieli w ciepłej wodzie, podczas
której na chwilę mogą odpłynąć również wszystkie kłopoty. Ale skąd ta ciepła woda się bierze?
Dla luksusowego Herbarium & Spa w Chomiąży
Szlacheckiej (woj. kuj.-pom.) zapewnienie doskonałych warunków dla gości jest sprawą priorytetową,
dlatego doskonałym wyborem okazał się Dimplex.
Zadaniem było opracowanie wydajnego systemu
grzewczo-chłodzącego zdolnego zaspokoić potrzeby obiektu o łącznej powierzchni 5000 m2, który
będzie łatwy w obsłudze. W efekcie system opiera
się na 2 gruntowych rewersyjnych pompach ciepła
do grzania i chłodzenia wykorzystujących również
ciepło odpadowe. Woda w spa podgrzewana jest
więc również przez energią cieplną wytworzoną
przez klimatyzację w pokojach gościnnych. Ponadto obiekt wykorzystuje 2 kotły gazowe działające
w trybie biwalentnym. Właściciel hotelu może polegać na tym systemie, więc goście mogą po prostu
zrelaksować się w komfortowych warunkach. •
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Teatr
Wielki
Shanghaj,
Chiny

07

W czarującym Shanghaju.
Chińska opera może pochwalić się bardzo bogatą
historią, która sięga aż do VI wieku naszej ery. Jednym z najbardziej znanych gatunków opery chińskiej jest Kunqu – najstarsza forma, która dotrwała
do naszych czasów i która została wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 roku.
Spektakle Kunqu są bardzo wystylizowane, pełne
widowiskowych, dynamicznych scen, charakterystyczne dla obsady są role młodego mężczyzny
i młodej kobiety. Przedstawieniom towarzyszy
charakterystyczny akompaniament muzyczny, nieodzownym elementem jest także niezwykle wyrafinowany makijaż. Widzowie mogą więc oczekiwać
niezwykłego widowiska nasyconego bogatymi
barwami. Profesjonalne zespoły uprawiające operę Kunqu działają obecnie w siedmiu miastach:
Pekinie, Szanghaju, Yongjia/Wenzhou, Chenzhou,
Hangzhou, Tajpej i Nankinie. W Shanghaju spektakle regularnie wystawiane są w Teatrze Wielkim,
który posiada aż 3 sceny i którego całkowita powierzchnia zajmuje ok. 12 000 m2.
Ale nie tylko spektakle robią ogromne wrażenie.
W maszynowni Teatru Wielkiego w Shanghaju działa kaskada składająca się z aż 8 rewersyjnych gruntowych pomp ciepła Dimplex. Widok jest naprawdę
niezwykły – tyle urządzeń ustawionych w rzędzie
i ogromne ilości połączeń, a także orurowania ze
stali nierdzewnej, na których widać niezliczoną ilość
refleksów świetlnych. Oczywiście, cały ten spektakularny system do grzania i chłodzenia zapewnia
idealne temperatury i to z maksymalną wydajnością.
Nic dodać, nic ująć – wielkie brawa! •
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08
Budynek
Rady Pokoju
i Bezpieczeństwa
Addis Abeba,
Etiopia

Wykorzystanie wielu źródeł energii.
Czy wiecie, że nazwa Addis Abeba, znaczy „nowy
kwiat”?, i że w stolicy Etiopii mieści się główna
siedziba Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki, a także Unii Afrykańskiej? Obie
instytucje są bardzo ważne dla Afryki, tak samo jak
ważne jest zapewnienie rozwoju oraz pokoju całego kontynentu. Dzięki pomocy Niemiec – Rada
Pokoju i Bezpieczeństwa przy Unii Afrykańskiej
ma obecnie nową siedzibę. Powierzchnia całego
kompleksu wyposażonego w biura dla ponad 360
pracowników i ogród z oczkiem wodnym zajmuje
ok. 13 500 m2.
Zainstalowany system gr zewczo-chłodzący
również pochodzi z Niemiec. Projekt i instalacja
systemu została wykonana przez Dimplex. Ważną częścią postawionych wymogów było wykorzystanie źródła energii z 2 zbiorników wodnych
o pojemności 100 m 2 i 140 m 2, a także terenu
z oczkiem wodnym. Rozwiązanie dla takich warunków wcale nie było proste, ale głowy naszych
specjalistów są „nie od parady”! Zaproponowane
rozwiązanie jest niepowtarzalne – system korzysta ze 100 m 2 zbiornika jako źródła wykorzystywanego na cele chłodzenia, a powstałe ciepło
odpadowe zasila 140 m 2 zbiornik wykorzystywany jak dolne źródło na cele grzewcze. Do pokrycia obciążeń szczytowych Dimplex wykorzystał
również oczko wodne podłączone do systemu
poprzez kolektor. Od 2014 roku Rada Pokoju
i Bezpieczeństwa przy Unii Afrykańskiej może
więc spokojnie pracować w doskonałych warunkach klimatycznych. •
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Hotel
Mahoroba
Hokkaido,
Japonia

09

Wykorzystujemy siły natury
Na wulkanicznej wyspie Hokkaido, znajdują się
gorące źródła zwane „onsen”, których temperatura wynosi nawet od 42°C-60°C. Wiele źródeł ma
właściwości lecznicze – zawierają one pierwiastki
i minerały. Nic więc dziwnego, że japońska tradycja gorących kąpieli może pochwalić się wielowiekową historią. Nawet 800 lat temu w zwyczaju były
spotkania i zażywanie gorących kąpieli przy jednoczesnym relaksie. Od wieków źródła były wykorzystywane do budowy kąpielisk i łaźni „sentō”.
Obecnie w Japonii istnieje ponad 3000 onsenów
– zarówno nad morzem, w lasach oraz w górach,
które wykorzystuje się do gorących kąpieli na
świeżym powietrzu.
Hotel Mahoroba, w którym działa kilka onsenów,
zlecił nam projekt i realizację energooszczędnego
systemu grzewczo-chłodzącego. Wymagania były
jasne: system miał chłodzić latem i ogrzewać zimą,
a także wykorzystywać ciepło odpadowe z wody
przelewowej stosowanej w zbiornikach onsenów.
W celu spełnienia wysokich wymagań energetycznych, zainstalowano osiem rewersyjnych gruntowych
pomp ciepła Dimplex działających od 2012 roku. •
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Cerkwie
Tiumeń,
[Syberia]
Rosja

10

Jak przechytrzyć syberyjską zimę?
Krajobraz syberyjski potrafi być otulony grubą warstwą śniegu nawet przez dziewięć miesięcy w roku.
Na zachodniej Syberii zdarzają się zimy gdzie temperatura waha się między -35°C, a -42°C. Ale nawet
w takich warunkach w okolicy miasta Tiumeń
mieszkańcy mogą wykorzystywać w cerkwiach
wysoką wydajność systemów grzewczych opartych na pompach ciepła Dimplex.
Od 2010 roku dwie gruntowe pompy ciepła ogrzewają 2. zabytkowe cerkwie o powierzchni 450 m2
i 230 m2. Dystrybucja ciepła realizowana jest za
pomocą 24 klimakonwektorów zainstalowanych
w każdym obiekcie. O ile, nawet w takich warunkach,
gruntowe pompy ciepła Dimplex nie mają problemu
z ogrzaniem, to prawdziwym wyzwaniem, okazało
się wywiercenie otworów na sondy gruntowe o głębokości 80-metrów. Obecnie mieszkańcy mogą cieszyć się przyjemnym ciepłem nawet podczas srogiej
zimy. Przyjemność jest jeszcze większa – bo instalacje są około 50 do 70% tańsze w eksploatacji,
w porównaniu do starego ogrzewania olejowego.
Aż trudno uwierzyć – to system zainstalowany
w ekstremalnie zimnym regionie Rosji, który nie wykorzystuje oleju opałowego ani gazu! •
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Firma
HERMOS
Mistelgau,
Niemcy

11

Wpieramy rozwój high-tech.
High-tech to nie tylko termin marketingowy, to
rzeczywiste rozwiązania, które łączą najwyższe
wymagania użytkowników z nowoczesną technologią oraz najwyższą wydajnością. Jest to
pojęcie, które doskonale znają osoby pracujące
w międzynarodowej grupie HERMOS specjalizującej się we wdrażaniu systemów automatyki, technologii informatycznych i integracji rozwiązań dla maszyn, instalacji oraz budynków.
HERMOS rozwija rozwiązania IT dla przemysłu
oraz zapewnia ich wdrożenie.
HERMOS potrzebował systemu grzewczego
i chłodzącego wykorzystującego wiele źródeł
energii z możliwością wykorzystania różnych
poziomów temperatur dla biur i hal produkcyjnych uzależnionych od prognoz pogody i rzeczywistej temperaturze zewnętrznej. Co więcej,
układ ten miał również działać tak, aby można
było na jego bazie równolegle testować i udoskonalić również własne rozwiązania automatyki
dla budynków i przemysłu. Można sobie tylko
wyobrazić, że stawiane przed Dimplex wymagania były bardzo wysokie.
Rozwiązanie? – instalacja z niezależnymi obiegami wykorzystującymi zarówno rewersyjne powietrzne pompy ciepła oraz rewersyjne gruntowe
pompy ciepła na cele grzewcze i chłodzenia. Zainstalowany system działa w firmie od 2013 roku,
wspierając i rozwój produktów HERMOS w komfortowych warunkach. •
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Po prostu
bardziej
przyszłościowy
Intelligent
Quantum

74

Korzyści w skrócie:
Po prostu łatwa modernizacja.
Tylko w Niemczech istnieje około 1,4 miliona domów wyposażonych w stare piece akumulacyjne. Nadszedł czas by wykorzystać ogromne
możliwości modernizacji. Inteligentne piece akumulacyjne Quantum, to najmądrzejsze elektryczne ogrzewanie akumulacyjne na świecie.
Po prostu wyższa wydajność.
Inteligentne piece akumulacyjne Quantum współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi oraz turbinami wiatrowymi. W takiej konfiguracji
może to dać nawet do 45% niższe koszty energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi piecami akumulacyjnymi.
Po prostu więcej natury.
Dzięki wykorzystaniu materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu, piece akumulacyjne Quantum są w 100% bezpieczne.
Po prostu więcej możliwości.
Niskie koszty inwestycyjne – idealne rozwiązanie nie tylko o niskim zapotrzebowaniu na energię, ale również np. w domkach letniskowych.
Po prostu więcej korzyści.
Współpraca z systemem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi przy udziale zmiennych taryf energii
(Smart Grid) umożliwiającymi jako priorytet efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Doskonała współpraca z:
Smart Eco System – innowacyjny system zarządzania energią Dimplex. Po prostu więcej oszczędności!

Dane techniczne
Classic
Slim-Line.

Design
Slim-Line.

Front: biały metal

Front: czarne szkło

Front: białe szkło

FSR 15 K

FSR 15 GSK

FSR 15 GWK

1500

808 x 664 x

C

175*/

D

182*

C

111 /

D

117

FSR 20 K

FSR 20 GSK

FSR 20 GWK

2000

958 x 664 x

C

175*/

D

182*

C

142 /

D

149

FSR 25 K

FSR 25 GSK

FSR 25 GWK

2500

1108 x 664 x

C

175*/

D

182*

C

173 /

D

181

FSR 30 K

FSR 30 GSK

FSR 30 GWK

3000

1258 x 664 x

C

175*/

D

182*

C

204 /

D

213

FSR 35 K

FSR 35 GSK

FSR 35 GWK

3500

1408 x 664 x

C

175*/

D

182*

C

235 /

D

245

Moc znamionowa
W 8h

szer. x wys. x gł.
mm

Wszystkie modele Slim-Line są standardowo dostarczane z uchwytem do montażu na ścianie
Na ściany teksturowe dostępne są wsporniki.

Classic
Line.

C
D

Moc znamionowa
W

Masa
kg

Classic Slim-Line
Design Slim-Line

szer. x wys. x gł.
mm

Masa
kg

Czas ładowania 8 h

Czas ładowania > 8 h

Czas ładowania < 8h

8h

> 8h

< 8h

VFR 20 / HFR 220

VFR 20 / HFR 216

VFR 20 / HFR 227

2000

1600

2700

622 x 664 x 250**

127

VFR 30 / HFR 330

VFR 30 / HFR 324

VFR 30 / HFR 340

3000

2400

4000

772 x 664 x 250**

178

VFR 40 / HFR 440

VFR 40 / HFR 432

VFR 40 / HFR 452

4000

3200

5200

922 x 664 x 250**

229

VFR 50 / HFR 550

VFR 50 / HFR 540

VFR 50 / HFR 564

5000

4000

6400

1072 x 664 x 250**

280

VFR 60 / HFR 660

VFR 60 / HFR 648

VFR 60 / HFR 676

6000

4800

7600

1222 x 664 x 250**

331

VFR 70 / HFR 770

VFR 70 / HFR 756

VFR 70 / HFR 790

7000

5600

9000

1372 x 664 x 250**

382

* Głębokość – należy dodać 25 mm mocowania ściennego
** Głębokość – należy dodać 35 mm mocowania ściennego
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Korzyści w skrócie:
Po prostu zawsze trafny wybór, po prostu jeszcze lepiej.
System typu split [Hydrobox] jest doskonale dopasowany: z modelami mocy o mocy 6 kW, 9 kW oraz 14 kW to doskonały wybór
spełniający praktycznie każde wymagania w tej klasie urządzeń.
Po prostu więcej możliwości.
System Hydrobox to jeden system spełniający funkcję ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.
Po prostu wyższa jakość.
Hydrobox wyposażony jest w doskonały system regulacji Dimplex. Niewiele urządzeń jest tak łatwych w konfiguracji i obsłudze.
Po prostu więcej oszczędności miejsca.
Jednostka wewnętrzna systemu Hydrobox przeznaczona jest na ścianie, dotyczy to również dedykowanego opcjonalnego bufora PSP 50.
Po prostu jeszcze szybciej.
System Hydrobox można uruchomić nawet szybciej, niż trwa instalacja ogrzewania podłogowego!

Doskonała współpraca:
jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także opcjonalnego bufora PSP 50 do montażu ściennego.

Dane techniczne
Rewersyjna powietrzna pompa ciepła typu split [system Hydrobox].
Model

LAK 6IMR

LAK 9IMR

LAK 14ITR

Efektywność / klasa efektywności energetycznej (temp. zasil. 35°C)

150%

165%

153%

Efektywność / klasa efektywności energetycznej (temp. zasil. 55°C)

110%

112%

110%

Maks. temperatura zasilania

55°C

55°C

55°C

Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (ogrzewanie)

– 20 / + 30 °C

– 20 / + 30 °C

– 20 / + 30 °C

Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (chłodzenie)

+10 / +43°C

+10 / +43°C

+10 / +43°C

Moc grzewcza / COP przy A-7/W35 1)

4,2 kW/2,8 2) · 4,2 kW/2,8 3)

6,7 kW/2,8 2) · 6,7 kW/2,8 3)

13,9 kW/2,9 2) · 13,9 kW/2,9 3)

Moc grzewcza / COP przy A2/W35 1)

4,8 kW/3,4 2) · 4,8 kW/3,4 3)

5,3 kW/3,6 2) · 6,2 kW/3,2 3)

10,5 kW/3,6 2) · 11,0 kW/3,2 3)

Moc grzewcza / COP przy A7/W35 1)

5,6 kW/4,8 2) · 5,6 kW/4,8 3)

5,6 kW/4,8 2) · 9,0 kW/4,3 3)

10,6 kW/4,1 2) · 14,7 kW/4,3 3)

Moc chłodzenia / EER przy A27/W7 1)

6,5 kW/3,3 3)

6,5 kW/3,3 3)

12,9 kW/3,0 3)

Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 część zewn. / wewn.

63 / 42 dB (A)

63 / 42 dB (A)

67 / 42 dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 m część zewn. / wewn.

51 / 35 dB (A)

51 / 35 dB (A)

54 / 35 dB (A)

Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego

R410A / 1,9 kg

R410A / 1,9 kg

R410A / 2,98 kg

Maks. przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne

1,6 m³/h / 20000 Pa

1,6 m³/h / 20000 Pa

2,4 m³/h / 30400 Pa

Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.) 4)

950 x 834 x 330 mm
450 x 670 x 240 mm

950 x 834 x 330 mm
450 x 670 x 240 mm

950 x 1380 x 330 mm
450 x 670 x 240 mm

Masa urządzenia: jednostka zewnętrzna / wewnętrzna

69 / 24 kg

69 / 24 kg

116 / 25 kg

Napięcie zasilania

1/N/PE ~230 V, 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

1/N/PE ~230 V, 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

4)

EN 14511
Wartości dla optymalnej pracy
3)
Wartości przy maksymalnej mocy grzewczej/chłodniczej
4)
Należy uwzględnić dodatkowe miejsce do przyłączenia rur, obsługi i konserwacji
Ze względu na wymagane kwalifikacje w zakresie chłodnictwa, uruchomienie musi być bezwzględnie przeprowadzone przez autoryzowany serwis (IN 03 WPS)
1)

2)
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Po prostu
bardziej
kompleksowy
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Wszystkie
nowości
w skrócie.

Pompy ciepła c.w.u.
serii DHW 300…
•

•
•

Alternatywa dla kolektorów
słonecznych – niezależność
od warunków pogodowych.
Praca urządzenia do temp. zewn. -7°C
(model DHW 300D+).
Współpraca z innymi urządzeniami
(kocioł, fotowoltaika, itp).

9
kW

12
kW

18
kW

Ko m p a k towa
pompa ciepła LIK 12TU.

Pompy ciepła
LA S-TU [9, 12 i 18 kW]

•

•

•

Kompaktowa pompa ciepła
do montażu wewnętrznego,
nie wymagająca dużej przestrzeni.
Wyposażona m.in. w: w zbiornik
buforowy (poj. 50 l) ze zintegrowaną
grzałką 2 kW, naczynie wzbiorcze
(poj. 24 l), zawór przelewowy.

•
•

50 % szybciej

Wysoka wydajność: COP do 4,2 –
etykieta efektywności energetycznej
A++ (przy temp. zasilania 35˚C).
Niezwykle cicha praca dzięki
wentylatorom EC.
Wersja LA S-TUR – powietrzna
pompa ciepła do grzania i chłodzenia.

Po prostu
lepszy
system.

Wieża hydrauliczna
HPK 300.
•

•

Połączenie szeregowego zbiornika
buforowego oraz zoptymalizowanych podzespołów pompy ciepła
w jednej kompaktowej obudowie.
Wyposażona m.in. w: zbiornik buforowy (poj. 300 l), podwójny rozdzielacz
bezciśnieniowy DDV, elektronicznie
regulowane pompy obiegowe.

Piece akumulacyjne
Quantum.
•
•

•

3 linie urządzeń: Classic Line, Classic
Slim-Line oraz Design Slim-line
Układ sterowania kompatybilny ze
Smart Grid, doskonałe wykorzystanie
OZE (możliwość współpracy z ogniwami
fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową).
Do 20% skuteczniejsza izolacja niż
piece akumulacyjne starszej generacji.

Smart
Eco
System

System typu split
[Hydrobox].
•

•

•

Jeden system spełniający funkcję
grzania i chłodzenia dynamicznego
o mocy 6, 9, 14 kW.
Budowa typu split – połączenie
rewersyjnej pompy ciepła z jednostką
wewnętrzną (hydrobox).
Wysoka wydajność.

Aplikacja Dimplex
Smart Room Heating
•
•

•

Wkrótce dostępna na iOS i Android.
Działanie bez krzywej grzewczej:
bezpośrednia kontrola pompy ciepła
i automatyczna optymalizacja
jej działania.
Intuicyjny interfejs i bardzo
prosta obsługa.

System dystrybucji
powietrza Air 56.
•
•
•

Niewielka ilość elementów (tylko 8).
Niewielka średnica rur (56 mm)
łatwy montaż w trudno dostępnych
miejscach.
Dwuwarstwowa konstrukcja
rur KF R 56 gwarantująca
najwyższą trwałość, stabilność
oraz elastyczność.

Po prostu
więcej

Profesjonalne zaplecze
szkoleniowe.
•

•

Formuła cyklicznych szkoleń
z zakresu systemów
wykorzystujących pompy ciepła.
Szerokie omówienia zagadnień
dotyczących rozwiązań stosowanych
w technice grzewczo-chłodzącej
oraz wentylacyjnej.

n
Made i ny
Germa
Simply
More
Quality

Po prostu
wyższa
jakość
Czy można skalkulować jakość? Jak to sprawdzić?,
Czy można się tego nauczyć? A może po prostu lepiej
to ujrzeć na własne oczy? Wycieczka do fabryki Glen
Dimplex w Kulmbach w Górnej Frankonii (Bawaria),
czyli do miejsca gdzie od ponad 40 lat, doskonali
się sztukę budowania układów chłodniczych.
80

81

1

2

1 2 Rury miedziane: podstawowy element w układzie chłodniczym. W Glen Dimplex są one starannie cięte,
gięte i lutowane. 3 4 Połączenie idealne: obserwacja techniki pracy lutowaczy to prawdziwa lekcja doświadczenia, dokładności i niesamowitego kunsztu, widocznego w każdym ich ruchu. Cały czas odnosi się wrażenie
uczestniczenia w pracy starej manufaktury. Kwalifikacje członków zespołu lutowaczy są weryfikowane wewnątrz
firmy raz w roku, a co dwa lata przez grupę ekspertów zewnętrznych. 5 Wysoka poprzeczka: Daniela Reuther,
szef działu kontroli jakości w Glen Dimplex jest pasjonatem spełniania wysokich wymagań – więc to nie tylko
jej praca. Kiedy budowała własny dom, drobiazgowo sprawdzała wilgotność każdej partii drewna przed montażem aby uniknąć problemów w przyszłości. 6 Miedź jest cennym produktem. Na początku 2015 roku cena za
1 kilogram wynosiła około 5 Euro. W Glen Dimplex bardzo dba się ten o surowiec, a odpady miedzi są zbierane
i poddawane recyklingowi. 7 Świeża para oczu: zespół Danieli Reuther podczas wstępnych testów nowo opracowanej pompy ciepła – dokładna precyzyjna kontrola, w tym przypadku temperatury zasilania i powrotu. Lepiej
znaleźć i skorygować ewentualne błędy teraz, niż po dostawie urządzeń.

3

4
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5

Jakość może wywoływać bardzo romantyczne skojarzenia: zapach świeżo upieczonego chleba z ręcznie wyrabianego ciasta
na bazie naturalnych składników, czy doskonale uszyta suknia wieczorowa, która pasuje jak ulał i jest niezwykle szykowna. Daniela
Reuther – szef działu kontroli jakości ma raczej przyziemne skojarzenia i trzeźwo opisuje ten termin. Zwykle mawia, że „jakość
oznacza zgodność z wymaganiami”. Jak widać Pani Reuther i jej zespół raczej nie należą
do romantyków. Jakość wyrażają przez najwyższe standardy, umiejętność znalezienia
najlepszych dostawców, czy właściwą analizę danych. Muszą mieć pewność, że przed
opuszczeniem fabryki, każda pompa ciepła jest dokładnie sprawdzona. Jakość musi
być widoczna i wymierna. Ale właśnie, czy tu
tkwi tajemnica jakości? Daniela Reuther, która bardzo wysoko ustawia poprzeczkę mówi:
„W dawnych czasach, kontrolerzy jakości
mieli reputację pedantycznych, gdyż zawsze
starali się wykryć błędy popełnione przez
innych. Dzisiaj widzimy siebie jako ważne
ogniwo pomiędzy wszystkimi działami i procesami w firmie: rozwój, produkcja, kontrola
zakupów. Jesteśmy zaangażowani w te procesy od samego początku, aż do ich zakończenia. Pomagamy znaleźć kompleksowe
rozwiązania i uniknąć błędów podejmowanych na każdym z etapów. Unikanie błędów
jest o wiele bardziej fascynujące niż ich poprawianie. Ale tworzenie kultury wysokiej
jakości jest możliwe tylko wtedy, kiedy robimy to wspólnie”. Następnie Daniela Reuther
zabiera nas na wycieczkę po zakładzie,
gdzie wykonuje się zarówno pompy ciepła
Dimplex jak i agregaty chłodnicze Riedel.
Jest to miejsce, w którym jakość szumi
w naszych uszach i niemal wyczuwa się ją
w powietrzu. Jakość „Made in Germany”,
znajduje się w każdy produkcie Dimplex. •
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"Unikanie błędów jest
o wiele bardziej fascynujące
niż ich poprawianie"

83

1

84

2

„Jakość oznacza
zgodność
z wymaganiami.”
1 Jakie to proste – laik może odróżnić agregat chłodniczy od pompy ciepła po pozycji wentylatorów, przeciwieństwie do większości pomp ciepła w większości agregatów
chłodniczych są one skierowane do góry. 2 Chirurgiczna precyzja: praca na linii
montażowej Glen Dimplex przypomina raczej salę operacyjną lub warsztat zegarmistrzowski. Mimo to, każda nowa pompa ciepła solanka-woda powstaje tu co 29 minut.
3 Spojrzenie do wewnątrz: rurka do rurki i rodzi się nowa maszyna. 4 Ręczna
robota: w fi rmie Glen Dimplex świadomie utrzymuje się nadal własną produkcję blach.
„Jeśli chodzi o blachy, znamy się na rzeczy” – wyjaśnia Daniela Reuther. „Własna produkcja blachy jest skutecznym sposobem zagwarantowania jakości, która spełnia nasze wymagania”. W tym czasie powstaje duży arkusz blachy wykrojonej przez prasę
hydrauliczną, naturalnie chłodzoną agregatem RIEDEL.

3
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100
Aż do 100…
… nowych powietrznych
pomp ciepła serii LA S-TU
produkowanych jest każdego
dnia. Każde urządzenie wymaga
wdrożenia około 20 oddzielnych
procesów produkcyjnych.

180
180 rur miedzianych…
… jest wyginanych każdego dnia
w Glen Dimplex. W większości
robi to maszyna posiadająca 5 000
różnych programów, ale niektóre
rury wygina się ręcznie.

270
270 pracowników…
… pracuje w dziale produkcji
Glen Dimplex Niemcy.

450 ºC
450ºC a nawet wyższa…
… jest temperatura podczas
lutowania. Tylko ten sposób
może być stosowany do łączenia
rur zawierających w przyszłości
czynnik chłodniczy.

„Jakość to ważne ogniwo
pomiędzy wszystkimi
działami i procesami.“
29

Cu
63,546

180 t
180 ton miedzi…
… jest przetwarzanych każdego
roku w firmie Glen Dimplex na
potrzeby produkcji agregatów
wody lodowej i pomp ciepła.

n
Made i ny
Germa
Simply
More
Quality
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21.000 m2
Łączna powierzchnia fabryk
Glen Dimplex Deutschland zajmuje ok. 21.000 m2 czyli mniej
więcej tyle, co 3 stadiony do
piłki nożnej. Są to zarówno zakłady w siedzibie w Kulmbach,
ale również zakłady w Sonneberg
(ok. 40 kilometrów od Kulmbach).
Oprócz pomp ciepła i urządzeń
chłodniczych produkuje się
tutaj znane odkurzacze EIO.
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10.000 pracowników
26 krajów
4 kontynenty
Glen Dimplex Deutschland jest częścią Grupy Glen Dimplex,
która obecna jest na całym świecie.

1

1 Pewną ręką: nawet w urządzeniach częściowo
zmontowanych, ostatnie połączenia muszą być lutowane. Każde połączenie musi być doskonałe, tak
aby zapobiec ulatnianiu się czynnika chłodniczego
2 Niebywałe doświadczenie: Michael Will jest częścią zespołu Działu Kontroli Jakości Danieli Reuther.
Sprawdza urządzenia które nie przeszły weryfikacji
i przeprowadza kompleksowe „3-dniowe testy” nowych urządzeń. Jego wnioski? „Każdy, kto bardzo dokładnie szuka, zawsze może znaleźć jakiś błąd!” Ale to
też oznacza, że następnym razem błędu można również łatwiej uniknąć. 3 Po pierwsze bezpieczeństwo:
Ochrona oczu i uszu jest bardzo ważna podczas pracy w zakładzie z dużym natężeniem światła i dźwięków.
4 Sowie skrzydła: kształt łopatek wentylatorów przypomina skrzydła sowy. Między innymi dlatego działają
one niezwykle cicho i wydajnie.

2
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Po prostu
lepiej
przeszkoleni.
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1

1 Bezpieczeństwo przede wszystkim: i to nie tylko podczas lutowania. „pracujemy z prądem elektrycznych i wieloma niebezpiecznymi substancjami chemicznymi”, mówi
Dyrektor Działu Szkolenia Helmut Lauterbach. „W związku z tym, w pracy zawsze należy intensywnie myśleć”.
2 Bliskie spotkanie: 21-letnia praktykantka uczy się
sprawdzać temperaturę czynnika w obiegu chłodniczym. 3 Ćwiczenia z lutowania: podczas lutowania
Lisa Köstner wygląda jakby miała do czynienia z ogniem
i lutowiem już od dawna – pełen profesjonalizm.
4 Wzorowy uczeń: Helmut Lauterbach jest bardzo
zadowolony z Lisy Köstner – jak z większości młodych
kobiet, które odbywają staż w Glen Dimplex.

2

4

3

Z jednej strony Lisa Köstner jest wyjątkiem
– wśród 43. stażystów w Glen Dimplex, bo 21-latka należy do niewielkiej grupy trzech młodych kobiet. Z drugiej strony Lisa, która ukończyła szkołę
średnią w odległym 15 km Burgkunstadt, czuje
się tutaj jak w domu: ”Moi rodzice mają tartak.
Dorastałam z trzema braćmi i zawsze chciałam
tworzyć coś własnymi rękoma – coś, jak skrzypce”, śmieje się. „Tutaj staram się robić wszystko
samodzielnie i wcale nie liczę na taryfę ulgową”.

Na stanowiska w Glen Dimplex, Pan Lauterbach potrzebuje ludzi naprawdę myślących. Niestety na dzisiejszym
rynku pracy coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych fachowców, dlatego w Dimplex preferuje się
szkolenia dla nowych pracowników. „Dla przykładu moi
dawni stażyści pracują teraz w dziale rozwoju. Jeden
z nich jest odpowiedzialny za zaawansowane zdalne
sterowanie dla naszych azjatyckich klientów”, mówi
Lauterbach z nieukrywaną dumą w głosie.

Lisa Köstner uczy się wiedzy praktycznej i teoretycznej
Szef Lisy jest zachwycony tym, że młode kobiety co- – giąć i lutować rur y miedziane, a także różnorodnych
raz częściej odbywają staż zawodowy w Glen Dimplex. schematów i wzorów termodynamicznych. Po zda„To wiele zmienia” mówi Dyrektor Działu Szkoleń Helmut niu egzaminów ma nadzieję na podjęcie stałej pracy
Lauterbach. „Młodzi mężczyźni stają się bardziej am- w firmie Glen Dimplex oraz podjęcie studiów i zdobybitni, starając się zrobić wrażenie na płci pięknej” mówi
cie tytułu magistra techniki chłodniczej. „W tej branży
z uśmiechem. Ale to nie wszystko. „Jedno jest pewne – znaczy to o wiele więcej niż się powszechnie uważa"
kontynuuje, dziewczyny, które udają się do pracy w takiej – uśmiecha się. •
dziedzinie jak technika chłodnicza, wiedzą czego chcą.”

93

3.

1.

Szkolenia.

4.

Pragniemy, aby wiedza naszych
Partnerów była zawsze na najwyższym poziomie! Program szkoleń
Dimplex nastawiony jest na maksymalne wsparcie współpracujących z nami
firm, a tym samym osiągnięcie przez
nie większego sukcesu! To naprawdę solidna podstawa dostosowana
do indywidualnych potrzeb wszystkich
uczestników szkoleń. Wiedza, którą
można zdobyć pomaga na każdym etapie pracy zawodowej: od projektu po realizację. Poniżej kilka przykładów:
Mocna podstawa
To podstawowy zakres wiedzy na temat urządzeń Dimplex – pomp ciepła, systemu regulacji oraz wentylacji
z odzyskiem ciepła.
Rozwiązanie systemowe
Obejmują zagadnienia dotyczące rozwiązań systemowych na bazie urządzeń Dimplex.
Systemy grzewczo-chłodzące
Dlaczego w pełni nie wykorzystać
możliwości drzemiących w urządzeniach Dimplex? Udział w szkoleniu
dotyczącym systemów grzewczo-chłodzących sprawia, że w niedługim czasie
można stać się ekspertem w dziedzinie wykorzystania zaawansowanych
możliwości naszych systemów!

6.

5.

Marketing
Porady i wskazówki dotyczące skutecznego zwiększenia sprzedaży –
coś dla instalatorów i handlowców.

2.

Wsparcie.
Dążymy, żeby nasi Partnerzy
byli zawsze dobrze przygotowani,
dlatego eksperci Dimplex zawsze
pomagają w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych problemów. Do dyspozycji jest również szereg narzędzi
dostępnych w Internecie: obszerna baza
schematów hydraulicznych, czy kalkulator kosztów.

1.

2.

Jesteśmy kompleksowym dostawcą, z ogromnym doświadczeniem, którym chętnie dzielimy się
z innymi. Nieważne czy to niewielka
instalacja do domku jednorodzinnego,
czy ogromna instalacja grzewczo-chłodząca z systemem rekuperacji. Nasi
Partnerzy nigdy nie pozostają sami –
i to na każdym etapie pracy: od sporządzenia oferty aż po realizację.
www.dimplex.de/nc/pl/professional/planowanie-online/schematy-polaczen
www.dimplex.de/online-planer/wp-rechner/index.php?lang=pl
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3.

Montaż.
Nie chcemy abyście tracili
swój czas i pieniądze. Dlatego nasze pompy ciepła są zaprojektowane
tak, aby były możliwie łatwe w montażu. Po prostu mniej połączeń i lepsze wyposażenie niż u konkurencji.
Uruchomienie instalacji nie
musi być kłopotliwe i zajmować
dużo czasu. Na przykład podczas
uruchomienia automatyki wystarczy
wybrać predefiniowane ustawienia
i wszystko powinno zadziałać jak
w zegarku. To takie proste! Oczywiście w trakcie czynności serwisowych można również skorzystać
z naszej pomocy – wszystko, żebyś
nie musiał tracić czasu i pieniędzy.

Jesteśmy
do Twojej
dyspozycji

Po prostu
więcej

4.

Gwarancja.
Dążymy do tego aby nasi
Partnerzy mieli więcej zadowolonych Klientów i mniej pracy
przy ewentualnej awarii. Jesteśmy
pewni jakości naszych produktów,
dlatego w trosce o komfort użytkowania urządzeń proponujemy możliwość
przedłużenia gwarancji do 5 lat!

5.

Promoc
ja

Dimplex

Akcje
promocyjne

Już od ponad 40 lat pracujemy,
aby urządzenia Dimplex były jak
najlepiej dopasowane do potrzeb
naszych klientów. Żeby uatrakcyjnić
naszą ofertę, okresowo wprowadzamy
akcje promocyjne skierowane zarówno
do naszych Partnerów jak i odbiorców
detalicznych.
www.dimplex.pl/
aktualnosci/#akcje-promocyjne

6.

Kontakt.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
tel.: + 48 842 58 05
e-mail: office@dimplex.pl

Po prostu
zawsze
z Tobą.
Po prostu
nigdy nie
jesteś sam.
Każdy Partner jest dla nas bardzo ważny. Im lepiej będziecie wyposażeni w narzędzia i wiedzę tym lepiej. Wasz sukces jest również naszym sukcesem, dlatego bardzo
duży nacisk kładziemy właśnie na wparcie. I dotyczy ono, nie tylko naszych wyjątkowych urządzeń i systemów, ale również kompleksowych i skoordynowanych działań,
które pomagają uczynić by Wasza praca stała się łatwiejsza.
Zapewne inni producenci obiecują dużo, jednak to nasi projektanci, instalatorzy, czy handlowcy
otrzymują bardzo wiele korzyści, które w efekcie kosztują dużo mniej – mniej wysiłku, mniej
czasu, a nawet mniej ryzyka. Rachunek jest prosty: po prostu większy zysk! Dlatego ciągle
udoskonalamy naszą ofertę i z każdym dniem oferujemy jeszcze więcej.
Twój sukces jeszcze nigdy
nie był tak blisko Ciebie!
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Po prostu
Twoje
notatki.
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Po prostu
więcej

Po prostu
wyższa
wydajność

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
Po prostu wyższa wydajność. Po prostu mniej marnotrawstwa.
60-479 Poznań
Po prostu większy komfort. Po prostu mniejszy nakład pracy.
tel. 61 842 58 05
fax: 61 842 58 06
Po prostu większa moc. Po prostu mniejsze zużycie energii.
office@dimplex.pl
www.dimplex.pl
Po prostu bardziej przyszłościowy. Po prostu mniej rozwiązań z przeszłości.
Po prostu bardziej pomysłowy. Po prostu mniej skomplikowany.
Po prostu więcej narzędzi. Po prostu mniej nieefektywnych rozwiązań.
Po prostu więcej odnawialnej energii. Po prostu mniejsza zależność od paliw kopalnych.
Po prostu więcej doświadczenia. Po prostu mniej komponentów systemu.
Po prostu bardziej po Twojej stronie. Po prostu więcej fachowego doradztwa.
Po prostu więcej od jednego dostawcy. Po prostu mniej biurokracji.
Po prostu większa oszczędność czasu. Po prostu mniej zmarnowanych godzin.
Po prostu więcej zadowolonych klientów. Po prostu mniej problemów i stresu.
Po prostu więcej innowacji energetycznych. Po prostu mniejsze oddziaływanie na klimat.
Po prostu lepszy system. Po prostu brak kłopotów z dopasowaniem.
Po prostu wyższa wydajność. Po prostu mniej marnotrawstwa.
Po prostu większy komfort. Po prostu mniejszy nakład pracy.
Po prostu większa moc. Po prostu mniejsze zużycie energii.
Po prostu bardziej przyszłościowy. Po prostu mniej rozwiązań z przeszłości.
Po prostu
Po prostu bardziej pomysłowy. Po prostu mniej skomplikowany. wyższa wydajność.
Po prostu więcej narzędzi. Po prostu mniej nieefektywnych rozwiązań.
Marka Dimplex symbolizuje ciągłe poszuod nowych
paliw kopalnych.
Po prostu więcej odnawialnej energii. Po prostu mniejsza zależność
kiwanie
możliwości jeszcze wydajniejszego wykorzystywania energii, a tym
Po prostu więcej doświadczenia. Po prostu mniej komponentów systemu.
samym ochrony cennych zasobów natudoradztwa.
Po prostu bardziej po Twojej stronie. Po prostu więcej fachowegoralnych.
Prace projektowe oraz produkcja
Po prostu więcej od jednego dostawcy. Po prostu mniej biurokracji.
naszych urządzeń realizowana jest już od
ponad 40
lat w Niemczech w bawarskiej
godzin.
Po prostu większa oszczędność czasu. Po prostu mniej zmarnowanych
siedzibie firmy w Kulmbach. Spółka Glen
Po prostu więcej zadowolonych klientów. Po prostu mniej problemów
Dimplexi stresu.
Deutschland GmbH specjalizuje
się we wdrażaniu innowacyjnych
na klimat. i przyszłoPo prostu więcej innowacji energetycznych. Po prostu mniejsze oddziaływanie
ściowych technologii w technice grzewPo prostu lepszy system. Po prostu brak kłopotów z dopasowaniem.
czej i wentylacyjnej przeznaczonych na
rynek indywidualny oraz komercyjny. PalePo prostu wyższa wydajność. Po prostu mniej marnotrawstwa.
ta rozwiązań Dimplex rozciąga się od wydajPo prostu większy komfort. Po prostu mniejszy nakład pracy.
nych urządzeń małej mocy przeznaczonych
Po prostu większa moc. Po prostu mniejsze zużycie energii.
do bardzo szerokiego zastosowania, aż
po
rozbudowane systemy, które zostaPo prostu bardziej przyszłościowy. Po prostu mniej rozwiązań z przeszłości.
ły przystosowane do wykorzystania odnaPo prostu bardziej pomysłowy. Po prostu mniej skomplikowany. wialnych źródeł energii. Oferta Dimplex to
zarówno pompy ciepła do grzania, chłodzePo prostu więcej narzędzi. Po prostu mniej nieefektywnych rozwiązań.
nia i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
od paliw kopalnych.
Po prostu więcej odnawialnej energii. Po prostu mniejsza zależność
energooszczędne systemy wentylacyjne
Po prostu więcej doświadczenia. Po prostu mniej komponentów systemu.
z odzyskiem ciepła, a także nowa generainteligentnych pieców akumulacyjnych.
doradztwa.
Po prostu bardziej po Twojej stronie. Po prostu więcej fachowegocja
Po prostu więcej od jednego dostawcy. Po prostu mniej biurokracji.
Odnosimy korzyści z przynależności
do działającej
Po prostu większa oszczędność czasu. Po prostu mniej zmarnowanych
godzin.na całym świecie grupy Glen Dimplex. Jako największy
Po prostu więcej zadowolonych klientów. Po prostu mniej problemów
i stresu.
na świecie producent elektrycznych
Po prostu więcej innowacji energetycznych. Po prostu mniejsze oddziaływanie
na klimat.
urządzeń grzewczych,
zatrudniający
10
000
pracowników
i
osiągający
Po prostu lepszy system. Po prostu brak kłopotów z dopasowaniem.
roczny obrót rzędu 2 miliardów euro,
Po prostu wyższa wydajność. Po prostu mniej marnotrawstwa.
dąży ona do tego, by wydajność energetyczna z zastosowaniem ekoloPo prostu większy komfort. Po prostu mniejszy nakład pracy.
gicznego, neutralnego pod względem
Po prostu większa moc. Po prostu mniejsze zużycie energii.
emisji CO2 prądu stała się faktem.
Po prostu bardziej przyszłościowy. Po prostu mniej rozwiązań z przeszłości.
Po prostu bardziej pomysłowy. Po prostu mniej skomplikowany.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach.

Po prostu wyższa wydajność. Po prostu mniej marnotrawstwa.
Po prostu większy komfort. Po prostu mniejszy nakład pracy.
Po prostu większa moc. Po prostu mniejsze zużycie energii.
Po prostu bardziej przyszłościowy. Po prostu mniej rozwiązań z przeszłości.
Po prostu bardziej pomysłowy. Po prostu mniej skomplikowany.
Po prostu więcej narzędzi. Po prostu mniej nieefektywnych rozwiązań.
Po prostu więcej odnawialnej energii. Po prostu mniejsza zależność od paliw kopalnych.
Po prostu więcej doświadczenia. Po prostu mniej komponentów systemu.
Po prostu bardziej po Twojej stronie. Po prostu więcej fachowego doradztwa.
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