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DHP-M pompa ciepła do budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej

Danfoss DHP-M jest gruntową pompą ciepła do zastosowań komercyjnych, ze sprężarką 
inwerterową o mocy do 84kW i jednym z najwyższych współczynnikiem rocznej 
efektywności (SPF) na rynku. Dzięki możliwości kaskadowego połączenia szesnastu 
jednostek DHP-M można osiągnąć całkowitą moc systemu na poziomie nawet 1344 kW. 
Monitorowanie i bieżąca kontrola możliwa jest zarówno poprzez nowoczesny dotykowy 
ekran, jak również stronę internetową. Inwerterowa technologia, zastosowana w DHP-M 
daje wyjątkową elastyczność dla dowolnych zmiennych warunków pracy jak również 
umożliwia wszechstronne zastosowanie pompy ciepła w dowolnych typach budynków.  
Pompa ciepła zapewnia ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową, jako jedyna 
na rynku potrafi jednocześnie grzać lub chłodzić.  Wymiennik gorącego gazu, jako 
standard  stosowany w pompach ciepła Danfoss, dodatkowo obniża koszty produkcji 
ciepłej wody.

Technologia inwerterowa  oznacza, że moc pompy jest precyzyjnie dostosowywana 
do zapotrzebowania na ciepło i chłód. Dzięki temu użytkownik unika dodatkowych 
wydatków na źródło szczytowe czy bufor. Obie technologie inwerterowa oraz gorącego 
gazu umożliwiają obniżenie kosztów instalacji jak również zapewniają wyjątkowo niskie 
koszty eksploatacji. 

Maksymalna wydajność 
Komfort i redukcja energii 

oszczędność energii 
osiągana z technologią 
sprężarki inwerterowej

  30%



Dane techniczne Danfoss DHP-M

Wartości pochodzą z pomiarów na ograniczonej ilości urządzeń.

1) B0/W35, wg PN-EN 14511 razem z pompą obiegową 
    przy prędkości sprężarki 3 600 obr/min

2) B0/W35, wg PN- EN 14825, dla klimatu Europy Północnej, 
    projektowe obciążenie cieplne  budynku 73 kW
3) Prędkość obrotowa sprężarki 1 500 - 6 000 obr./min.
4) Nominalny przepływ w obiegu grzewczym dla Δ10K, 
    w obiegu dolnego źródła Δ3K przy 3 600 obr./min.

5) Przy przepływie nominalnym
6)  Układ temperatur określa koperta pracy sprężarki
7) Minimalna temperatura powrotu z instalacji grzewczej 5°C.
8) Według EN12102 i EN ISO 3741.
9) Zgodnie z lokalnymi wymaganiami technicznymi

Połączenia

1 Obieg grzewczy - powrót
2 Obieg grzewczy - zasilanie
3 Obieg wymiennika gorącego gazu - zasilanie
4 Obieg wymiennika gorącego gazu - powrót
5 Obieg dolnego źródła - wyjście z pompy ciepła
6 Obieg dolnego źródła - wejście do pompy ciepła
7 Przejście dla przewodu zasilającego  
8 Przejście dla przewodów sygnałowych 
 i komunikacyjnych

VDJSB102

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 jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich 
spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DHP-M XL

Czynnik chłodniczy

Typ R410A
Ilość kg 8.7
Ciśnienie próbne (strona niska/strona wysoka) MPa 3.0/4.3
Ciśnienie robocze MPa 4.3

Sprężarka
Typ Scroll
Olej POE
Napięcie 3 N V 400
Moc znamionowa sprężarki kW 38.1 
Moc znamionowa pomp obiegowych kW 1
Zabezpieczenie A 63

Ogrzewanie

COP 1 4.71
Moc grzewcza 1 kW 52.0
Moc elektryczna 1 kW 11.0
SCOP 2 5.3
Zakres mocy 3 21 - 84

Przepływ nominalny 4 Obieg dolnego źródła l/s 3.34
Obieg grzewczy l/s 1.29

Ciśnienie dyspozycyjne 5 Obieg dolnego źródła kPa 77
Obieg grzewczy kPa 99

Ciśnienie maksymalne
Obieg dolnego źródła bar 6
Obieg grzewczy bar 6

Temperatura min./maks. 6 Obieg dolnego źródła °C 20/-10
Obieg grzewczy °C 65 7/20

Poziom natężenia dźwięku 3, 8 dB (A) 46–63
Czynnik obiegu dolnego źródła Alkohol etylowy o temperaturze krzepnięcia -17°C ± 2 9

Ciężar kg 550
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