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Naprawdę wydajny system, oprócz samej pompy ciepła, potrzebuje odpowiednio dobranych, 

pozostałych elementów instalacji, dlatego asortyment wyposażenia dodatkowego Dimplex jest 

doskonale dopasowany do wymagań pracy naszych pomp ciepła. W efekcie każdy element 

z naszej oferty doskonale współpracuje z pozostałymi komponentami systemu wykorzystujące-

go urządzenia Dimplex.

Żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę, okresowo wprowadzamy promo-
cje cenowe na wybrane produkty. Rok 2016 jest pod tym względem wyjątkowy! 
Jest to rok pełen promocji, w którym każdy znajdzie atrakcyjną ofertę dopasowa-
ną do własnych potrzeb. Łatwo jest oszczędzać z Dimplex!

Łatwo jest 
oszczędzać
z Dimplex!

Oferta

specjalna

Dimplex
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Promocyjne pakiety z pompami ciepła i rekuperacją DL 50WE2/R

KOMFORT PLUS SI 6-18TU (z opcjonalną zamianą bufora PSW 100 na PSP 100E 
oraz rozszerzeniem o moduł zdalnego sterowania NWPM).

KOMFORT / KOMFORT PLUS – pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 7-14TE / SI 6-18TU i osprzętem – pakiety z gruntowymi pompami ciepła SI 7-14TE / SI 6-18TU i osprzętem

Skład pakietów:Skład pakietów:

· Wysokowydajna gruntowa pompa ciepła serii · Wysokowydajna gruntowa pompa ciepła serii 
SI 7-14TE (KOMFORT) lub SI 6-18TU (KOMFORT PLUS) SI 7-14TE (KOMFORT) lub SI 6-18TU (KOMFORT PLUS) 
o wysokich współczynnikach COP.o wysokich współczynnikach COP.

· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW.· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW.

· Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP.· Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP.

· Rozdzielacz kompaktowy KPV 25 (SI 7-11TE) · Rozdzielacz kompaktowy KPV 25 (SI 7-11TE) 
lub podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy lub podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy 
DDV 25/32 (SI 14TE, SI 6-18TU).DDV 25/32 (SI 14TE, SI 6-18TU).

· Dwie energooszczędne pompy obiegowe (c.o./c.w.u).· Dwie energooszczędne pompy obiegowe (c.o./c.w.u).

· Pompa obiegowa dolnego źródła ciepła.· Pompa obiegowa dolnego źródła ciepła.

· Grzałka elektryczna do wygrzewu antybakteryjnego · Grzałka elektryczna do wygrzewu antybakteryjnego 
zasobnika c.w.u.zasobnika c.w.u.

Zestaw rekuperacji decentralnej Dimplex 
DL 50WE2/R w cenie 3 800,00 złotych

DESIGN PLUS SIK 6-14TES.

ECONO / DESIGN PLUS – pakiety z kompaktowymi pompami ciepła SIK 6-14TES i osprzętem

Skład pakietów:

· Gruntowa, kompaktowa pompa ciepła serii SIK 6-14 TES · Gruntowa, kompaktowa pompa ciepła serii SIK 6-14 TES 
wyposażona w automatykę WPM Econ5Plus oraz wyposażona w automatykę WPM Econ5Plus oraz 
komponenty instalacji dolnego / górnego źródła 
ciepła: 2 elektroniczne pompy obiegowe, 2 naczynia ciepła: 2 elektroniczne pompy obiegowe, 2 naczynia 
wzbiorcze, niezbędne zabezpieczenia: zawory 
bezpieczeństwa i manometry ciśnienia.

· Zbiornik buforowy serii PSP E w stylistyce pompy · Zbiornik buforowy serii PSP E w stylistyce pompy 
ciepła do zabudowy pod pompą ciepła.

· Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP (ECONO) · Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP (ECONO) 
lub zasobnik c.w.u. WWSP 442E w stylistyce pompy lub zasobnik c.w.u. WWSP 442E w stylistyce pompy 
ciepła, do zabudowy obok (DESIGN PLUS).

EXCLUSIVE S LA 9-18S-TU
(z opcjonalnym rozszerzeniem o moduł zdalnego sterowania NWPM).

EXCLUSIVE (S) – pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 11-16TAS / LA 9-18S-TU i osprzętem– pakiety z powietrznymi pompami ciepła LA 11-16TAS / LA 9-18S-TU i osprzętem

Skład pakietów:Skład pakietów:

· Powietrzna pompa ciepła serii  LA 11-16TAS · Powietrzna pompa ciepła serii  LA 11-16TAS 
(EXCLUSIVE) lub LA 9-18S-TU (EXCLUSIVE S).(EXCLUSIVE) lub LA 9-18S-TU (EXCLUSIVE S).

· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW.· Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW.

· Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP.· Wolnostojący zasobnik c.w.u. serii WWSP.

· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25.· Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25.

· Dwie energooszczędne pompy obiegowe (c.o./c.w.u).· Dwie energooszczędne pompy obiegowe (c.o./c.w.u).

· Grzałka elektryczna do wygrzewu antybakteryjnego · Grzałka elektryczna do wygrzewu antybakteryjnego 
zasobnika c.w.u.zasobnika c.w.u.

· Grzałka elektryczna, jako szczytowe źródło ciepła.· Grzałka elektryczna, jako szczytowe źródło ciepła.

Zestaw rekuperacji decentralnej Dimplex 
DL 50WE2/R w cenie 3 800,00 złotych

Zestaw rekuperacji decentralnej Dimplex 
DL 50WE2/R w cenie 3 800,00 złotych

 Ceny netto PLN, opis i parametry urządzeń z oferty specjalnej dostępne są w aktualnym cenniku Dimplex. Ilość urządzeń ograniczona, akcja trwa do wyczerpania zapasów.
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Promocyjne zestawy z pompami ciepła i rekuperacją DL 50WE2/R

Promocyjne pompy ciepła typu split z rekuperacją DL 50WE2/R

HPL…TU/HPL…S-TUW/HPL…S-TURW  – zestawy z powietrznymi i rewersyjnymi pompami ciepła

Zestaw rekuperacji decentralnej Dimplex 
DL 50WE2/R w cenie 3 800,00 złotych

Ceny netto PLN, opis i parametry urządzeń z oferty specjalnej dostępne są w aktualnym cenniku Dimplex. Ilość urządzeń ograniczona, akcja trwa do wyczerpania zapasów.

Skład zestawów HPL 6TUW:

· Wysokowydajna powietrzna pompa ciepła LA 6TU.

∙ Wieża hydrauliczna HWK 332.

HPL 6TUHPL 6TU

HPL 9-18S-TUW/TURW

Skład zestawów HPL 9-18S-TUW:

· Wysokowydajna powietrzna pompa ciepła 
LA 9S-TUW, LA 12S-TUW lub LA 18S-TUW (HPL…TUW).

∙ Wieża hydrauliczna HWK 332 Econ5P. 

Zestaw rekuperacji decentralnej Dimplex 
DL 50WE2/R w cenie 3 800,00 złotych

LAK 6-9IMR:

· System typu split do ogrzewania, chłodzenia 
i przygotowania c.w.u. z jednostką hydrobox.

LAK 6-9IMR, LAK 14ITR, LAW 6-9 IMR, LAW 14ITR – rewersyjne powietrzne pompy ciepła typu split

LAK 14ITR:

· System typu split do ogrzewania, chłodzenia 
i przygotowania c.w.u. z jednostką hydrobox.

LAW 6-9IMR:

· System typu split (splydro) do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania c.w.u.
z wieżą hydrauliczną HWK 332 Econ.

LAW 14ITR:

· System typu split (splydro) do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania c.w.u.
z wieżą hydrauliczną HWK 332 Econ.

LAW 14ITR (splydro)LAW 6-9IMR (splydro)LAW 6-9IMR (splydro)

LAK 6-9IMR (hydrobox) LAK 14ITR (hydrobox)LAK 14ITR (hydrobox)

Skład zestawów HPL 9-18S-TURW:

· Wysokowydajna powietrzna rewersyjna pompa ciepła 
LA 9S-TUR, LA 12S-TUR lub LA 18S-TUR (HPL…TURW).

∙ Wieża hydrauliczna HWK 332 Econ5P. 
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Promocyjne pompy ciepła z rekuperacją DL 50WE2/R i/lub zasobnikiem WWSP 229E

SI 7-11TE

DL 50WE2 + DL 50R

WWSP 229E

SIK 6-11TESWWSP 229E

SIW 6-11TES

DL 50WE2 + DL 50 R

SI 7-11TE z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E i rekuperacją decentralną DL 50WE2/R.

SIK 6-11TES z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E i rekuperacją decentralną DL 50WE2/R.

SIW 6-11TES z rekuperacją decentralną DL 50WE2/R.

DL 50WE2 + DL 50R

Ceny netto PLN, opis i parametry urządzeń z oferty specjalnej dostępne są w aktualnym cenniku Dimplex. Ilość urządzeń ograniczona, akcja trwa do wyczerpania zapasów.

SIK 6TES + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229ESIK 6TES + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229E

Cena promocyjna: 33 000,00 złotych

SIK 11TES + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229ESIK 11TES + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229E

Cena promocyjna: 35 000,00 złotych

SIK 8TES + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229ESIK 8TES + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229E

Cena promocyjna: 34 000,00 złotych

SI 7TE + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229ESI 7TE + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229E

Cena promocyjna: 26 900,00 złotych

SI 11TE + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229ESI 11TE + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229E

Cena promocyjna: 28 900,00 złotych

SI 9TE + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229ESI 9TE + DL 50WE2/DL 50R + WWSP 229E

Cena promocyjna: 27 900,00 złotych

Zestaw rekuperacji decentralnej Dimplex 
DL 50WE2/R w cenie pompy ciepła

SIW 6TES – kompaktowa gruntowa pompa ciepła – kompaktowa gruntowa pompa ciepła

SIW 8TES – kompaktowa gruntowa pompa ciepła – kompaktowa gruntowa pompa ciepła

SIW 11TES – kompaktowa gruntowa pompa ciepła – kompaktowa gruntowa pompa ciepła
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Promocyjne pompy ciepła z modułem WWM2 / WPG2 lub rozdzielaczem ENERGEO

SI 9-11TE z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E, modułem WWM2/WPG2 * i 1 uruchomieniem pompy ciepła. z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E, modułem WWM2/WPG2 * i 1 uruchomieniem pompy ciepła.

SIK 6-11TES z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E, rozdzielaczem ENERGEO * i 1 uruchomieniem pompy ciepła. z zasobnikiem c.w.u. WWSP 229E, rozdzielaczem ENERGEO * i 1 uruchomieniem pompy ciepła.

SIW 6-11TES z rozdzielaczem ENERGEO i 1 uruchomieniem pompy ciepła.

Ceny netto PLN, opis i parametry urządzeń z oferty specjalnej dostępne są w aktualnym cenniku Dimplex. Ilość urządzeń ograniczona, akcja trwa do wyczerpania zapasów.

SI 7-11TE

WWM2/WPG2

WWSP 229E

SIK 6-11TESWWSP 229E

SIW 6-11TES

ENERGO

ENERGO

* WWM2/ WPG2 – moduł niemieszanego obiegu * WWM2/ WPG2 – moduł niemieszanego obiegu 
grzewczego z wbudowanym modułem grzewczego z wbudowanym modułem 
do bezpośredniego montażu pompy ładowania c.w.u.do bezpośredniego montażu pompy ładowania c.w.u.

 SI 7TE + WWM2/WPG2 + WWSP 229E + 1 uruchomienieSI 7TE + WWM2/WPG2 + WWSP 229E + 1 uruchomienie

Cena promocyjna: 26 900,00 złotych

SI 11TE + WWM2/WPG2 + WWSP 229E+ 1 uruchomienieSI 11TE + WWM2/WPG2 + WWSP 229E+ 1 uruchomienie

Cena promocyjna: 28 900,00 złotych

 SI 9TE + WWM2/WPG2 + WWSP 229E+ 1 uruchomienieSI 9TE + WWM2/WPG2 + WWSP 229E+ 1 uruchomienie

Cena promocyjna:: 27 900,00 złotych

 SIK 6TES + WWSP 229E + ENERGO + 1 uruchomienieSIK 6TES + WWSP 229E + ENERGO + 1 uruchomienie

Cena promocyjna: 33 000,00 złotych

SIK 11TES + WWSP 229E + ENERGO + 1 uruchomienieSIK 11TES + WWSP 229E + ENERGO + 1 uruchomienie

Cena promocyjna: 35 000,00 złotych

 SIK 8TES + WWSP 229E + ENERGO + 1 uruchomienieSIK 8TES + WWSP 229E + ENERGO + 1 uruchomienie

Cena promocyjna: 34 000,00 złotych

2- lub 3-obiegowy rozdzielacz dolnego źródła 
ciepła ENERGO w cenie pompy ciepła

1 uruchomienie pompy ciepła w cenie 
pompy ciepła

SIW 6TES – kompaktowa gruntowa pompa ciepła – kompaktowa gruntowa pompa ciepła

SIW 8TES – kompaktowa gruntowa pompa ciepła – kompaktowa gruntowa pompa ciepła

SIW 11TES – kompaktowa gruntowa pompa ciepła – kompaktowa gruntowa pompa ciepła

* 2- lub 3-obiegowy rozdzielacz dolnego źródła.* 2- lub 3-obiegowy rozdzielacz dolnego źródła.



  Maksymalna wydajność 
+ niskie koszty eksploatacji
+ bogate wyposażenie
+ doskonałe dopasowanie
+ inteligentne sterowanie
= systemy pomp ciepła Dimplex

Po prostu,
fakty mówią 
same 
za siebie



Pompy ciepła
Dimplex

Maksymalnie
wydajne

Doskonale
dopasowane

Po prostu
inteligentne

< (dBA)
Doskonałe wyciszenie,
dzięki któremu pompy ciepła 
Dimplex charakteryzują 
się minimalnym ciśnieniem 
akustycznym.

2520 kW
Do małego domku, 
jak i inwestycji komercyjnych. 
Pompy ciepła Dimplex oferują 
moc w zakresie od 6 do 180 kW, 
a w kaskadzie nawet do 2 520 kW!

100 %

100% współpraca
z systemem zarządzania
sieciami elektroenergetycznymi, 
wykorzystującymi odnawialne 
źródła energii oraz możliwość 
bezprzewodowego sterowania 
np. za pomocą smartfonu.

> 5  COP
Maksymalna wydajność
w pompach ciepła Dimplex,
w praktyce oznacza redukcję 
kosztów eksploatacyjnych 
do minimum.

100% dopasowanie
oznacza, że wszystkie 
komponenty systemów opartych 
na pompach ciepła Dimplex 
zostały dopasowane do wymagań 
ich pracy w 100%.

1000
Tysiące gotowych rozwiązań,
solidne zaplecze inżynierskie 
i najlepsi fachowcy w branży, 
są do Twojej dyspozycji, by pomóc 
rozwiązać każde zadanie!

100 %

40
40 lat doświadczenia
 – tyle posiada Dimplex 
w rozwoju innowacyjnych 
systemów grzewczych 
i chłodzących opartych 
na pompach ciepła.

80 %
Około 80% energii cieplnej 
dostępnej bezpłatnie z otoczenia, 
przy tylko ok. 20% udziale 
energii elektrycznej przekłada 
się na 100% mocy grzewczej.

Po prostuwięcej



Innowacyjne rozwiązania 
w trosce o środowisko.

Na tle rosnących cen paliw kopalnych, a także nie-
korzystnych zmian klimatu, ogromnego znaczenia
nabiera poszukiwanie nowych możliwości pozyski-
wania energii. Dlatego wdrażanie innowacyjnych 
i przyszłościowych technologii wykorzystujących 
odnawialne źródła energii jest jednym z głów-
nych obszarów działalności Dimplex. W ten spo-
sób aktywnie włączamy się w ochronę środowiska 
naturalnego i pomagamy zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne przyszłych pokoleń.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach.
Projekt nr 153/01.

Grupa Glen Dimplex jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz 
największym na świecie producentem elektrycznych systemów grzewczych. 
Dimplex to kompetentny partner dla profesjonalistów oraz specjalista, z prawie 
40-letnim doświadczeniem w rozwoju systemów opartych na pompach ciepła.

www.dimplex.pl
Po prostu odwiedź naszą stronę internetową, na której m.in. można 
zapoznać się z szeroką ofertą firmy Dimplex oraz znaleźć obszerną 
bazę schematów hydraulicznych wykorzystujących nasze innowa-
cyjne pompy ciepła.

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
tel.    61 842 58 05
fax: 61 842 58 06
office@dimplex.pl
www.dimplex.pl

Po prostu zadzwoń
+ 48 61 842 58 05


