
Artykuł promocyjny

W ciągu ostatnich lat systemy grzewcze  
z pompą ciepła stały się bardziej popular-
ne głównie ze względu na rosnące ceny gazu 
czy oleju opałowego. Odpowiednio dobrany 
energooszczędny system powinien spełniać 
wszelkie oczekiwania względem komfor-
tu cieplnego, chłodzenia, oraz ogrzewania 
wody w basenie. Eliminuje to konieczność 
inwestowania w kilka oddzielnych rozwią-
zań. Pompy ciepła Danfoss, wykorzystując 
odnawialne źródła energii spełniają wszel-
kie wymagania nowoczesnego i ekologiczne-
go ogrzewania, a wybierając takie rozwiąza-
nie, można uzyskać dofinansowanie.

Autoryzowani Partnerzy firmy Danfoss 
pozyskują dla klientów dotacje na zakup 
pompy ciepła. Wystarczy wybrać firmę part-
nerską Danfoss i odwiedzić ich przedstawi-
cieli. Autoryzowani Partnerzy Danfoss to 

wyspecjalizowane i przeszkolone grono  
instalatorów, którzy wykonują dokładne ob-
liczenia i dobierają produkt odpowiedni do 
potrzeb mieszkańców i budynku. Po omó-
wieniu szczegółów dotyczących wyboru 
rozwiązania i podjęciu przez klienta decyzji 
o zakupie, nie musi on martwić się o kwe-
stie formalne – wszystkimi szczegółami zaj-
muje się firma partnerska. Klient dostaje 
komplet uzupełnionych dokumentów, które 
następnie musi złożyć w banku. Działalność 
naszych partnerów cechuje bardzo wysoki 
procent skuteczności. 

Zobacz dom z pompą ciepła z dofinansowa-
nej inwestycji na YouTube:  
http://youtu.be/6MR2O0n_E4k.

Przykładem osób, którzy wybrali pompę  
ciepła Danfoss i za pośrednictwem Auto ry
zowanego Partnera, firmy Danpol, uzyska-
li dofinansowanie na zakup pompy ciepła są 
Państwo Śpionkowie. Po 10 latach korzystania 
z kotła na olej opałowy Państwo Śpionkowie 
podjęli decyzję o zmianie systemu grzewcze-
go. Zdecydowali się oni na powietrzną pompę 
ciepła Danfoss – DHPAQ,  z pozostawieniem 
źródła szczytowego – oleju opałowego. 

W 2010 roku, przed modernizacją syste-
mu grzewczego, rachunki za ogrzewanie wy-
nosiły ok. 12000 zł. Po modernizacji koszty 
ogrzewania, produkcji ciepłej wody użyt
kowej i chłodzenia zostały zredukowane  
o ponad 50%. Sąsiedzi państwa Czesławy  
i Krzysztofa Śpionków podziwiają instalację, 
efektywność i ekologiczność rozwiązania  
i sami zastanawiają się nad zastosowaniem 
go w swoich domach.

Porównanie kosztów ogrzewania przed 
modernizacją i po modernizacji:

Danfoss oferuje elastyczne rozwiązania. 
Pompa ciepła może funkcjonować zarówno 
jako samodzielne źródło ciepła, jak i współ-
pracować z już istniejącym źródłem ciepła. 
Cechuje ją swoboda konfuguracji i nieza-
wodność.

CHCESZ miEć POmPę CiEPłA W nAj-
lEPSZEj CEniE? SKOnTAKTuj Się Z nAmi:
tel. 22 755 09 00, pompyciepla@danfoss.com
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Energooszczędny dom z pompą ciepła 
a uzyskanie dofinansowania

Krok 4
Spodziewaj się pozytywnej odpowiedzi

Krok 1
Odwiedź Autoryzowanego Partnera Danfoss  
i wspólnie z nim wybierz pompę ciepła

Krok 2
Autoryzowany Partner zajmie się wszystkimi 
kwestiami formalnymi

Krok 3
Złóż w Banku dokumenty oraz wniosek  
o dofinansowanie 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Oszczędność warta uwagi
Kalkulacja wydatków na ogrzewanie Państwa Czesławy i Krzysztofa Śpionek.

Wcześniejsza konsumpcja energii:

Aktualna konsumpcja:

Źródło szczytowe:

Podsumowanie:

Danfoss naszej rodzinie i znajomym, a jeśli 
są sceptyczni, pokazujemy instalację i rachunki, 
które są o ponad 50% niższe niż przy poprzed-
nim rozwiązaniu.” Pan Krzysztof podsumo-
wuje z uśmiechem.

Rozwiązanie zastosowane przez 
Państwa Śpionek
DHP-AQ powietrzna pompa ciepła o mocy  
16 kW w wersji z wewnętrznym modułem 
sterowania „Mini”. Pompa ciepła produ-
kuje ciepło i ciepłą wodę wykorzystując 
energię z powietrza na zewnątrz. Zestaw 
składa się z dwóch elementów: modułu 
zewnętrznego i wewnętrznego. Element 
stojący na zewnątrz budynku jest odpo-
wiedzialny za produkcję ciepła dostarcza-

nego do domu. Jest on wyposażony  
w układ chłodniczy wraz ze sprężarką typu 
scroll, wentylatorem i chłodnicą. Nadzór 
nad funkcjonowaniem modułu zewnętrz-
nego pełni moduł wewnętrzny wyposa-
żony w wyświetlacz i klawiaturę. Wbu- 
dowany w nim sterownik czuwa nad opty-
malną regulacją układu chłodniczego, 
a także zarządza produkcją ciepła na rzecz 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. Dzięki podłączeniu do modułu 
MINI szeregu czujników temperatur insta-
lacji grzewczej oraz zasobnika ciepłej 
wody o pojemności 140 l pompa ciepła 
DHP-AQ skutecznie pilnuje zadanych przez 
użytkownika temperatur w pomieszcze-
niach i ciepłej wody użytkowej.

Decyzja o wyborze pompy ciepła 
Danfoss była prosta. Instalator 
pokazał nam swoje dotychczasowe 
instalacje w oparciu o pompy tego 
producenta i zapewnił, pokazując 
wyniki badań Szwedzkiej Agencji 
Energii, że pompa DHP-AQ jest 
najlepsza pod względem 
efektywności jak i cichej pracy.

Czesława Śpionek

Porównanie kosztów ogrzewania w PLN

6000
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Roczny 
koszt oleju 
opałowego 

12 300 zł

Zredukowane koszty  

o 

pozostałego w zbiorniku  

Zużycie energii elektrycznej 
przez pompę ciepła na rok 

4 172 zł
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specy� kacjach już 
uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji naszych urządzeń.
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Chcesz mieć pompę ciepła  
w najlepszej cenie…


