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Powietrze, podobnie jak grunt jest nośnikiem energii, którą można bardzo efektywnie 
wykorzystać za pomocą pomp ciepła powietrze/woda serii LA TU. Jednak aby cały sys-
tem działał możliwie wydajnie, oprócz pompy ciepła, niezbędny jest prawidłowy dobór 
pozostałych elementów instalacji. Dlatego fachowcy Dimplex, przygotowali kompletne 
pakiety z wykorzystaniem pomp ciepła powietrze/woda LA 9-25TU, które oprócz dosko-
nałego dopasowania wszystkich komponentów i promocyjnej ceny, mają jeszcze jedną 
bardzo ważną zaletę – można je niezwykle łatwo obsłużyć za pomocą smartfonu*.
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LA TU – wysoka wydajność i niskie 
koszty eksploatacyjne
Pompy ciepła powietrze/woda serii 
LA TU są bardzo wydajne, ich wskaźnik 
wydajności COP może wynosić nawet 
3,9 (A2W35, EN 14511), dlatego śmiało 
można go porównać do pomp ciepła 
typu solanka/woda. Przekłada się to na 
niskie koszty eksploatacyjne oraz krótki 
czas zwrotu inwestycji. Dodatkowo, ich 
montaż nie wymaga prac związanych 
z położeniem kolektorów lub sond 

gruntowych, tak jak to ma miejsce 
w pompach solanka/woda. LA TU są 
również niezwykle ciche, gdyż Dimplex 
stosuje wentylatory z innowacyjnie 
uformowanymi łopatkami zapewniające 
niemal bezgłośną pracę. Urządzenia 
przeznaczone są do montażu zewnętrz-
nego i cechuje je wysoka odporność na 
niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Wszystkie zalety pomp ciepła serii LA TU 
użytkownik z pewnością doceni podczas 
wieloletniej, bezproblemowej pracy.

Pakiety z pompami ciepła powietrze/woda Dimplex LA 9-25TU

ŚWIETNIE DOPASOWANIE ZESTAWY,
KTÓRE OBSŁUŻYSZ SMARTFONEM…  

Zalety pomp ciepła powietrze-woda LA 9-25TU:

 konstrukcja zoptymalizowana do pracy w polskich 

warunkach klimatycznych

 wskaźnik wydajności – COP do 3,9 (A2W35, EN 14511) 

porównywalny z pompami ciepła solanka/woda

 temperatura zasilania do 58°C

 cicha praca dzięki unikalnemu wentylatorowi 

 2 sprężarki w urządzeniach LA 17-25TU – doskonałe 

dopasowanie mocy oraz dłuższa żywotność 

 układ łagodnego startu – eliminacja efektu 

migotania oświetlenia w budynku przy starcie 

i ochrona sprężarki

 zaawansowana automatyka WPM Econ + 

umożliwiająca zdalny dostęp poprzez sieci Ethernet, 

KNX, EIB, MODBUS

 niewielkie wymiary urządzenia – oszczędność miejsca

 niskie koszty eksploatacji, krótki czas zwrotu inwestycji

 bezawaryjna praca

 5 lat gwarancji

* Wymagana aplikacja „HeatPump” dostępna na urządzenia wykorzystujące system iOS (iPhone) oraz Android.

Pakiety z pompami ciepła powietrze/woda Dimplex LA 9-25TU

PROMOCJA
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Model Nr artykułu Opis Cena detaliczna**
LA 9TU 358520 Pompa ciepła powietrze/woda 

49 000,00

PSW 200 339830 Zasobnik buforowy o pojemności o poj. 200 litrów

CTHK 634 322150 Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego

WWSP 332 346610 Podgrzewacz c.w.u. o pojemności o poj. 300 litrów

FLH 25M 349430 Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.

DDV 25 358390 Grupa pompowa

UP 60 340300 Pompa obiegowa

UP 60 340300 Pompa obiegowa

NWPM 356960 Moduł zdalnego sterowania

Skład pakietów:
 niskotemperaturowa pompa ciepła 

powietrze/woda o wysokiej 

sprawności do montażu zewnętrznego: 

LA 9TU / LA 12TU / LA 17TU / LA 25TU

 moduł komunikacji przez sieć Ethernet 

NWPM, umożliwiającego komunikację 

za pomocą komputera lub smartfonu

 wolnostojący zasobnik buforowy 

PSW 200 lub PSW 500 w izolacji piankowej 

o pojemności 200 l lub 500l

 grzałka elektryczna do zasobnika 

buforowego jako szczytowe źródło ciepła 

o mocy 6kW (zasilanie 400V)

 wysokiej sprawności podgrzewacz c.w.u. 

WWSP 332 lub WWSP 880 o pojemności 

300 l lub 400 l wyposażony w anodę 

antykorozyjną

 grupa pompowa DDV umożliwiająca 

przyłączenie układu c.o, c.w.u., obiegów 

grzewczych oraz proste zrównoważenie 

hydrauliczne układu

 wysokiej jakości pompy obiegowe Wilo 

(do c.o. i przygotowania c.w.u.)

 kołnierzowa grzałka elektryczna 

do wygrzewu antybakteryjnego 

o mocy 2,5 kW

** Cena detaliczna netto pakietów Exclusive LA9-25TU w promocji „Alternatywy 4” [PLN].
    Czas trwania promocji „Alternatywy 4”: 01.08.2013 - 31.10.2013.

Model Nr artykułu Opis Cena detaliczna**
LA 12TU 358530 Pompa ciepła powietrze/woda

57 000,00

PSW 200 339830 Zasobnik buforowy wolnostojący o poj. 200 litrów

CTHK 634 322150 Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego

WWSP 332 346610 Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący o poj. 300 litrów

FLH 25M 349430 Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.

DDV 25 358390 Grupa pompowa

UP 60 340300 Pompa obiegowa

UP 60 340300 Pompa obiegowa

NWPM 356960 Moduł zdalnego sterowania

Model Nr artykułu Opis Cena detaliczna**
LA 17TU 358540 Pompa ciepła powietrze/woda

76 500,00

PSW 200 339830 Zasobnik buforowy wolnostojący o poj. 200 litrów

CTHK 634 322150 Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego

WWSP 332 346610 Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący o poj. 300 litrów

FLH 25M 349430 Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.

DDV 32 348450 Grupa pompowa

UP 70-32 354020 Pompa obiegowa

UP 60 340300 Pompa obiegowa

NWPM 356960 Moduł zdalnego sterowania

Pakiet Exclusive LA 17TU

Pakiet Exclusive LA 12TU

Pakiet Exclusive LA 9TU

Model Nr artykułu Opis Cena detaliczna**
LA 25TU 358550 Pompa ciepła powietrze/woda

83 500,00

PSW 500 339210 Zasobnik buforowy wolnostojący 500 litrów

CTHK 634 322150 Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego

WWSP 880 337880 Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący 400 litrów

FLH 25M 349430 Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.

DDV 40 367720 Grupa pompowa

UP 70-32 354020 Pompa obiegowa

UP 60 340300 Pompa obiegowa

NWPM 356960 Moduł zdalnego sterowania

Pakiet Exclusive LA 25TU

Ceny pakietów Exclusive LA 9-25TU dostępnych w promocji „Alternatywy 4”

Obsługa za pomocą smartfonu

Dimplex nie tylko dba o najwyższą wydaj-

ność, oszczędność i jakość pomp ciepła, 

pragniemy również aby nasze urządzenia 

były możliwie łatwe w obsłudze. Wszystkie 

zestawy z niniejszej broszury zostały wy-

posażone w moduł NWPM umożliwiają-

cy zdalną komunikację przez sieć Ethernet. 

Wszystko czego użytkownik potrzebuje do 

obsługi instalacji przez 24 godziny na dobę 

(również poza domem – np. w czasie podróży), 

to aplikacja „HeatPump” oraz smartfon*. 



Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących 
w skład promocyjnych pakietów Exclusive LA 9-25TU

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.dimplex.pl
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1  Zasobnik buforowy c.o. WWSP

2  Grzałka do zasobnika buforowego

3  Grupa pompowa DDV

4  Pompa obiegowa (c.w.u.)

5  Pompa obiegowa (c.o.)
6  Pompa ciepła LA TU

7  Regulator WMP Econ+ z modułem NWPM

8  Podgrzewacz c.w.u. PSW

9  Grzałka podgrzewacza c.w.u.

Podstawowe parametry pracy pomp ciepła LA 9-25TU:
 dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania): -25°C
 górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania): +35°C
 czynnik chłodniczy: R410A / R404A
 napięcie sterujące: ~230 V
 przyłącze grzania: 1″
 napięcie zasilania: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
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