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Artyku  promocyjny

Firma De Dietrich stawia 

sprzyjanie rodowisku naturalnemu 

i oszcz dno  energii jako swoje 

dwa podstawowe priorytety 

w procesie rozwoju. Wynikiem 

tej filozofii jest rozwijanie 

najnowocze niejszych systemów 

grzewczych charakteryzuj cych 

si  wysok  wydajno ci  pracy, 

oszcz dno ci  energii i dba o ci

o rodowisko naturalne.

S o ce i deszcz dostarczaj  wielk
ilo  bezp atnej i odnawialnej energii, 
przekazywanej do gruntu i powietrza. 
Pompy ciep a to idealny sposób na jej 
wykorzystanie, poprzez przetwarzanie 
jej w ciep o, z którego mog  korzysta
mieszka cy domów. W zale no ci od 
ród a, z którego pobierana jest energia, 

pompy ciep a korzystaj  ze zjawiska 
aerotermii, je li energia pobierana jest 
z otaczaj cego powietrza oraz o geotermii, 
je eli ród em energii jest grunt. 

Zjawisko aerotermii

Pobieranie ciep a z powietrza atmosferycz-

nego, umo liwia zastosowanie pomp ciep a

powietrze/woda.

Dost pne s  trzy szeregi pomp:

Szereg ROE-II, o mocy 6 do 16 kW, do

 pracy w temperaturze do - 15°C

 Warunki eksploatacyjne:

 Graniczne temp. eksploat. w trybie

 grzania: 

 Woda: + 25 °C/+ 54 °C, 

 Powietrze zewn.: - 15 °C/+ 30°C

 Graniczne temp. eksploat. w trybie 

 ch odzenia:

 Woda: + 7 °C/+ 20 °C,

 Powietrze zewn.: + 18 °C/+ 42 °C

ROE+, o mocy 11 do 16 kW, do pracy 

 w temperaturze do - 20°C (maksymalna 

 temperatura zasilania 55 °C)

 Warunki eksploatacyjne:

 Graniczne temp. eksploat. w trybie 

 grzania:

 Woda: + 18 °C/+ 55 °C, 

 Powietrze zewn.: - 20 °C/+ 35°C

 Graniczne temp. eksploat. w trybie 

 ch odzenia:

 Woda: + 7 °C/+ 20 °C,

 Powietrze zewn.: + 15 °C/+ 40 °C 

 Maksymalne ci nienie robocze: 2,5 bar

ROE+ TH o mocy 16 do 21 kW, wysoko-

 temperaturowy o temperaturze zasilania

 do 65°C, do pracy w temperaturze do - 20°C

 Warunki eksploatacyjne:

 Graniczne temp. eksploat. w trybie grzania:

 Woda: + 18 °C/+ 65 °C, 

 Powietrze zewn.: - 20 °C/+ 35°C

 Maksymalne ci nienie robocze: 2,5 bar

Zjawisko geotermii

Ciep o pobierane jest z zewn trz, z gruntu.

Firma De Dietrich oferuje  dwa rodzaje 

pomp ciep a, odpowiadaj ce takiemu sche-

matowi.

SOLO, od 7 do 17 kW, pompa ciep a

 grunt/woda z poborem  w uk adzie 

 zamkni tym z gruntu, przy czym 

 mog  to by

 kolektory poziome (gruntowe) lub 

 sondy pionowe (w odwiertach),

 Warunki eksploatacyjne:

 Graniczne temp. eksploat. w trybie grzania:

 Woda: + 18 °C/+ 55 °C, 

 Grunt: - 5 °C/+ 25°C

 Graniczne temp. eksploat. w trybie 

 ch odzenia:

 Woda: + 7 °C/+ 20 °C,

 Grunt: + 5 °C/+ 25 °C

 Maksymalne ci nienie robocze: 2,5 bar

NAPO, od 9 do 22 kW, pompa ciep a

 woda/woda pobieraj ce wod  z warstwy

 wodono nej. 

 Warunki eksploatacyjne:

 Graniczne temperatury robocze: 

 Woda: + 18 °C/+ 55 °C, 

 Woda gruntowa: + 7 °C/+ 25 °C

 Maksymalne ci nienie robocze: 2,5 bar

Szczegó y techniczne i ceny pomp cie-

p a s  zawarte w nowym katalogu firmy De 

Dietrich na rok 2008. W przygotowaniu jest 

nowa strona internetowa firmy De Dietrich, 

po wi cona w ca o ci zagadnieniu pomp 

ciep a tej marki.

POMPY CIEP A – kolejny uk on De Dietrich w stron  ekologii

De Dietrich

Technika Grzewcza Sp. z o.o.

ul. Mydlana 1

51-502 Wroc aw

tel. 071 345 00 51, faks 071 345 00 64

www.dedietrich.pl

Pompy ciep a ROE II i ROE+ TH charak-

teryzuj  si  podwy szonymi parametra-

mi eksploatacyjnymi (wspó czynnik efek-

tywno ci od 3,6 do 4,1 przy temp. zewn. 

+ 7° C, zale nie od modelu) oraz zwart

konstrukcj , cich  prac  i nowoczesnym 

wzornictwem. Typoszeregi ROE II 

i ROE+ w okresie letnim mog  funkcjo-

nowa w trybie klimatyzacji i zapewnia-

j c komfort równie  w czasie upa ów.

Pompy ciep a SOLO i NAPO umo liwia-

j  du  oszcz dno  energii przez ca y

rok. Dzi ki zwartej konstrukcji (0,37 m 

zajmowanej powierzchni) i cichej pracy 

mo na je umieszcza  wsz dzie.

Tak jak w wypadku pomp ciep a powie-

trze/woda, pompy SOLO i NAPO posia-

daj  modu  hydrauliczny (MIT-II), do 

którego, je li to konieczne, mo e by

pod czone wsparcie realizowane grza -

k  elektryczn  lub kot em grzewczym.
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