
Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M 
Duża moc, wysoka efektywność 
i inteligentne sterowanie.
Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło się 
również zainteresowanie ze strony inwestorów komercyjnych. Zainteresowanie tym bardziej naturalne, 
iż w przypadku dużych obiektów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło oszczędności z zastosowania 
odnawialnych źródeł ciepła mogę być również większe. 
Przełomowym rozwiązaniem, które prezentujemy są pompy DHP-M, gruntowe pompy ciepła 
o modulowanej mocy do 84 kW z nowym, zaawansowanym system sterowania. 

Artykuł techniczny | DHP-M

heating.danfoss.pl
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Grafika 1: Budowa gruntowej pompy ciepła DHP-M.  Opis komponentów 1) 
Sprężarka spiralna, 2) Falownik 3) Elektroniczny zawór rozprężny, 4) Pompa 
obiegowa obiegu dolego źródła 5) Pompa obiegowa obiegu  grzewczego 
(skraplacza), 6) Wymiennik gorącego gazu

Fotografia 1: Gruntowa pompa ciepła DHP-M, wymiary: 900 mm szerokość,    
756 mm długość, 1744 mm wysokość. 

 Obiekty o  dużej powierzchni takie jak sklepy, 
magazyny, hotele, centra handlowe czy zakłady 
produkcyjne są często zlokalizowane na granicy terenów 
zurbanizowanych i  nie zawsze z  dostępem do pełnej 
infrastruktury miejskiej. W  przypadku kiedy inwestor 
ma ograniczony wybór jakim jest gaz ziemny, gaz 
LPG czy olej opałowy, czyli paliwa najdroższe, warto 
zastanowić się nad alternatywą jaką jest pompa ciepła. 
Zwłaszcza, że urządzenie to poza produkcją ciepła 
może również chłodzić w  okresie letnim. Dodatkową 
wartością jest to iż pompy ciepła mogą być zastosowane 
nie tylko w  obiektach nowobudowanych, lecz również 
modernizowanych. Przy modernizacji istniejącej, olejowej 
lub gazowej instalacji grzewczej z  zastosowaniem 
pompy ciepła (np. jako systemu biwalentnego) można 
przy mniejszym nakładzie inwestycyjnym, korzystać 
z  corocznych oszczędności na kosztach ogrzewania, 
a równocześnie zredukować emisję dwutlenku węgla. 
 Zatem warto na tym etapie się zatrzymać, aby określić 
kryteria oceny i porównań. Zanim to zrobimy zastanówmy 
się przez chwilę nad współczesnymi wymaganiami jakie 
stawiają inwestorzy instytucjonalni i  architekci przed 
pompami ciepła średniej i dużej mocy. 

Wymagania rynku 
 W  budynkach komercyjnych czy użyteczności  
publicznej regularnie pojawiają się pomieszczenia 
z  dużymi przeszkleniami czy pomieszczenia takiej jak 
sale konferencyjne, gdzie poza ogrzewaniem istotne 
jest również usunięcie nadwyżki ciepła w  okresie 

letnim, a  także zimowym - więc nie tylko ogrzewanie 
i  ciepła woda, lecz również chłodzenie. Ponadto 
w  obiektach o  dużej powierzchni, o  zróżnicowanej 
infrastrukturze zachodzi potrzeba podłączenia źródła 
ciepła do centralnego systemu sterowania tzw. Building 
Management System (BMS). Kolejnym wymaganiem 
jest możliwość zestopniowania mocy. Zestopniowanie 
mocy wymaga użycia kilku pomp ciepła i  połączenia 
ich w  kaskadę ze źródłem szczytowym, co podnosi 
sprawność całego układu i zwiększa bezpieczeństwo. 
 Podczas prac projektowych inżynierowie, w  jednym 
z  najnowocześniejszych europejskich labolatoriów, 
postawili sobie trzy podstawowe cele, które powinna 
spełniać nowoczesna, gruntowa pompa ciepła:  
1. Wysoka efektywność (SPF - Seasonal Performance 

Factor) podczas całorocznej eksploatacji dla grzania, 
ciepłej wody użytkowej jak i chłodzenia 

2. Inteligentne sterowanie - możliwość podłączenia 
pompy do centralnego systemu sterowania 
infrastrukturą budynku tzw. BMS i/lub podłączenie 
pompy do internetu w celu zdalnej kontroli 

3. Niski poziom emisji dźwięku  

Płynne dostosowanie mocy do zapotrzebowania na 
ciepło przy jednoczesnym wysokim współczynniku 
efektywności (SPF / SCOP)
Podstawową częścią pompy ciepła jest  układ 
chłodniczy, który można określić jako “motor“ pompy 
ciepła. Dobry układ chłodniczy charakteryzują trzy 
elementy: odpowiedni projekt, czynnik chłodniczy oraz 
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prawidłowo dobrane komponenty.  Prace rozwojowe 
uwzględniały wszystkie powyższe aspekty. W  efekcie 
uzyskano wysokoefektywną gruntową pompę ciepła 
wykorzystującą czynnik R410A. 
 W  układzie chłodniczym zastosowano najnowszą 
sprężarkę spiralną Danfoss serii VZH o płynnej, zmiennej 
wydajności. Zmienne obroty silnika sprężarki uzyskuje 
się poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilania przy 
prawie niezmiennym prądzie zasilania. Częstotliwość 
zmienia się w przedziale 25÷100 Hz. 
 W  efekcie uzyskuje się możliwość ciągłej regulacji 
w zakresie 25 ÷ 100% maksymalnej wydajności sprężarki.  
Pompa ciepła ze sprężarką sterowaną falownikiem ma 
dwie zasadnicze zalety z punktu widzenia użytkownika. 
W  sposób płynny dostosowuje produkcję ciepła do 
bieżącego zapotrzebowania, co daje pełen komfort 
cieplny przy niższym zużyciu energii. Jest to szczególnie 
istotne w  inwestycjach, gdzie miedzy zimą a  latem jest 
duża różnica w  zapotrzebowaniu na ciepło i  w  okresie 
letnim pompa służy jedynie do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Ponadto w  wybranych sytuacjach 
zaprojektowanie systemu grzewczego z pompą gruntową 
ze zmienną wydajnością mocy umożliwia zrezygnowanie   
ze źródła szczytowego oraz buforów ciepła, co zmniejsza 
koszty  inwestycyjne i upraszcza instalację. Pompa ciepła 
z modulowaną mocą oznacza, iż użytkownik zapłaci tyle 
ile w danym momencie potrzebuje ciepła lub chłodu, nie 
mniej, nie więcej.
 Warto podkreslić iż pompy ciepła ze sprężarką 
z falownikiem są ok.  30 % bardziej wydajne od pomp ze 

sprężarką o stałej prędkości obrotowej oraz ok. 10-15 % 
bardziej wydajne od pomp wyposażonych w połączone 
dwie sprężarki, tak zwany tandem. 
 Dodatkowym atutem pomp ciepła ze spreżarką 
sterowaną falownikiem jest niższy prąd rozruchu. Przy 
podobnej mocy sprężarek zastosowanie falownika 
umożliwia obniżenie prądu rozruchu o  ok. 70 % Jest to 
szczególnie istotne w  miejscach gdzie sieć energtyczna 
ma określone limity czy też dla awaryjnych generatorów  
prądotwórczych. Sprężarka serii VZH posiada szereg 
innowacji konstrukcyjnych, które czynią ją lepszą od 
konkurencji i idealną do aplikacji pomp ciepła: 
• szeroka „koperta” pracy umożliwiająca szeroki zakres 

pracy i  otrzymanie wyższych temperatur skraplania 
przy niskich temperaturach parowania 

• optymalny kształt geometryczny spiral 
zaprojektowany do warunków pracy, ponadto 
zredukowany zostały luz w kierunku promieniowym,  
co ogranicza przecieki czynnika 

• optymalnie dostosowana do urządzeń pracujących 
w  nowych budynkach, w  których wymagana 
temperatura zasilania wynosi ok. 50⁰C - jej wysoka 
efektywność ogranicza zużycie energii elektrycznej

• opatentowane uszczelnienie w  kierunku osiowym 
spirali tzw. “tip seal technology” zapewniające  
najwyższą sprawność wolumetryczną, a  co za tym 
idzie  bezpośrednio przekłada się to na wysokie COP 
w zmieniających sie warunkach pracy 

•  sprężarka jest wyposażona w  silnik z  magnesami 
stałymi w którym współczynnik mocy jest praktycznie 

Fotografia 2: Sprężarka spiralna Performer serii VZH z falownikiem Grafika 2: Przekrój sprężarki spiralnej serii VZH: 1) Spirale, 2) Bezołowione 
łożyska polimerowe, 3) Wtrysk oleju, 4) Magnesy stałe w silniku, 
5) Filtr cząstek stałych oleju  
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stały w  całym zakresie zmian obciążenia; silniki tej 
konstrukcji są o ok. 5 % bardziej efektywne niż typowe 
silniki indukcyjne 

• bezołowiowe łożyska polimerowe, które zapewniają 
wysokie osiągi pracy przy różnych obciążeniach 
i różnych prędkościach obrotowych

• układ wtrysku oleju został zaprojektowany w  celu 
zapewnienia właściwego smarowania sprężarki 
w szerokim zakresie prędkości obrotowej, 

• ograniczony został współczynnik cyrkulacji oleju 
(OCR - oil circulation ratio), zapewnia to prawidłowe 
oddzielenie oleju od czynnika chłodniczego 

• dzięki sterowaniu falownikiem sprężarka zasilana jest 
bez asymetrii faz, jak również  jest odporna na zmianę 
kolejności faz

 W  pompie DHP-M w  układzie chłodniczym 
zastosowano specjalne, wysoko wydajne wymienniki 
ciepła. Dzięki takiemu zabiegowi relacja ilości czynnika 
obiegu dolnego źródła do czynnika chłodniczego 
w  wymienniku jest 10:1 a  to oznacza, że wymienniki 
przygotowane do relacji 1:1 nie pracują w pełni wydajnie. 
Stosując asymetrię w  wymienniku jesteśmy w  stanie 
lepiej dostosować się do warunków wymaganych 
przez pompę ciepła. W  omawianych pompach funkcja 
skraplania realizowana jest przez asymetryczny mikro-
płytowy wymiennik (ang. MPHE - Micro Plate Heat 
Exchanger). Innowacja w  tym wymienniku polega 
na innym kształcie i  powierzchni wymiany ciepła po 
stronie czynnika chłodniczego w  stosunku do strony 
wody/solanki. Zamiast typowego wzoru w  “jodełkę“ 

na ścianie wymiennika zastosowano tzw. mikrokanały 
których struktura jest wizualnie bardziej porowata 
i  o  nieregularnych kształtach. W  efekcie poprawia to 
przepływ, wymianę ciepła, zmniejsza wymaganą ilość 
czynnika chłodniczego oraz zmniejsza spadek ciśnienia 
po stronie wody/solanki, co ma bezpośredni wpływ na 
pracę pompy obiegowej. 
 Asymetryczne mikro-płytowe wymienniki 
w  widoczny sposób wpływają na jakość pracy układu 
chłodniczego a tym samym podnoszą efektywność pracy 
pompy ciepła. 
 W  układzie chłodniczym w  pompie DHP-M 
zastosowano elektroniczny zawór rozprężny ETS. 
Warto zwrócić uwagę na dwie zasadnicze zalety 
elektronicznych zaworów rozprężnych: praca w szerokim 
zakresie wydajności oraz precyzja w modulacji przepływu 
czynnika chłodniczego. Zmiana temperatury solanki 
przepływającej przez parownik wpływa na ciśnienie 
odparowania czynnika, a  w  konsekwencji, możliwość 
pojawienia się za parownikiem mieszaniny par i  cieczy 
czynnika chłodniczego. Elektroniczny zawór rozprężny 
precyzyjnie dozuje czynnik chłodniczy do parownika 
a  tym samym optymalizuje przegrzanie par czynnika 
na najlepszym poziomie, przy wahaniach temperatury 
dolnego źródła.
 Jednak w  pompie DHP-M największą wartością 
elektronicznego zaworu rozprężnego jest współpraca 
ze sprężarką a  więc płynna regulacja zaworu w  relacji 
do zmieniającej się prędkości obrotowej sprężarki i co za 
tym idzie ilości przepływającego czynnika chłodniczego. 

Fotografia 6,7,8: Pompa obiegowa Wilo Stratos, Pompa obiegowa Wilo Para,  
elektroniczny zawór rozprężny ETS
Grafika 5: Adaptacyjna regulacja przegrzania
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Grafika 3, 4:  Schemat przepływu w przekroju wymiennika: wzór 
w  jodełkę po lewej, przekrój wymiennika mikro-płytowego po prawej. 
Fotografia 3, 4: Przekrój wymiennika “w jodełkę” po lewej,  przekrój 
wymiennika mikro-płytowego po prawej Grafika 5 i Fotografia 5:  
Przekrój asymetrycznego wymiennika mikropłytowego
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Ponadto elektroniczny zawór rozprężny zabezpiecza 
sprężarkę przed zalaniem ciekłym czynnikiem podczas 
pracy w zmieniających się warunkach.
 Poza samymi możliwościami wynikającymi 
z konstrukcji elektronicznego zaworu istotny jest sposób 
w  jaki realizowane jest przegrzanie, czyli sterowanie. 
Dzięki adaptacyjnej regulacji przegrzania zasilanie 
parownika czynnikiem jest dokładnie kontrolowane 
i  oparte na rzeczywistym obciążeniu cieplnym. 
Zapewnia to oszczędność energii i  maksymalizuje 
wydajność układu. Grafika numer pięć na wykresach 
porównuje działanie elektronicznego zaworu 
rozprężnego z  adaptacyjną regulacją przegrzania, 
zaworu elektronicznego ze stałym przegrzaniem oraz 
termostatycznego zaworu rozprężnego. Z  porównania 
wynika, że najwyższą oszczędność energii uzyskuje się 
przez zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego 
z adaptacyjną regulacją przegrzania. Daje to oszczędność 
zużycia energii nawet do 10% w stosunku do algorytmów 
ze stałym przegrzaniem. 
 Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego 
pozwala na zapewnienie w  każdych warunkach 
przegrzania na odpowiednim poziomie oraz gwarantuje 
efektywniejsze wykorzystanie źródła ciepła, zmniejszenie 
bezwładności i  zarazem zwiększenie precyzji regulacji 
całego układu. 
 Pompy obiegowe są w  klasie efektywności 
energetycznej A. Warto dodać, iż pompa ciepła 
wyposażona w  pompy obiegowe ze zmienną prękością 
obrotową jest o 5-6 % bardziej efektywna w porównaniu 

do pompy ciepła wyposażonej w  pompy obiegowe ze 
skokową regulacją obrotów.  
 W  ostatnich 10-20 latach zmienił się sposób 
korzystania i  wymagania związane z  szybkością 
przygotowania i  ilością ciepłej wody użytkowej. Jest to 
szczególnie widoczne w takich obiektach jak hotele, które 
coraz częściej posiadają basen.
 W  typowym układzie chłodniczym pompy ciepła 
jest parownik, sprężarka, skraplacz i  zawór rozprężny. 
W  skraplaczu następuje odzyskanie ciepła na potrzeby 
ogrzewania. W  pompie DHP-M między sprężarką 
a skraplaczem jest dodatkowy “mały” wymiennik, przez 
który z  jednej strony przechodzi gaz do skraplacza 
a  z  drugiej jest woda grzewcza. Temperatura gazu 
w dodatkowym wymienniku za sprężarką wynosi ponad 
100°C i  umożliwia wyjątkowo efektywne podgrzewanie 
wody grzewczej a  następnie ciepłej wody użytkowej. 
W  okresie zimowym za każdym razem kiedy pracuje 
pompa na potrzeby ogrzewania, a  w  okresie letnim na 
potrzeby chłodzenia może zostać podgrzana ciepła woda 
użytkowa, a  więc obie funkcje mogą być realizowane 
jednocześnie. Ponadto ciepła woda jest podgrzewana 
przy najniższym możliwym koszcie niejako “przy 
okazji ogrzewania”. Pompa ciepła DHP-M w  zakresie 
przygotowania c.w.u. i  kontroli instalacji  cyrkulacyjnej 
(funkcja TWC) jest w  stanie sprostać wyjątkowo 
wymagającym inwestycjom komercyjnym.
 Ważne jest również, iż każda pompa DHP-M  jest 
testowana na końcowym etapie produkcji pod 
unikalnym numerem seryjnym. Jest to zasadnicza różnica 

Fotografia 9, 10:  Pompa gruntowa DHP-M bez obudowy. Dodatkowy wymiennik gorącego gazu.
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jakościowa w porównaniu do rozwiązań, które wymagają 
napełnienia czynnikiem chłodniczym w miejscu instalacji 
i nie są testowane w stałych warunkach fabrycznych.

Inteligentne sterowanie 
 Podstawowym elementem odpowiedzialnym za 
poziom zużycia energii i  pracę pompy jest sterownik. 
W  pompie DHP-M zastosowano nowy sterownik wraz 
z  nowym kolorowym dotykowym wyświetlaczem. 
Mimo iż opisywana pompa jest dedykowana do aplikacji 
komercyjnych infografika, ikony i menu na wyświetlaczu 
są proste, przejrzyste i intuicyjne. 
 Zaawansowany sterownik, umożliwia podgląd 
i realizowanie takich funkcji jak:
• kalkulacja zapotrzebowania na ciepło jest obliczana 

na podstawie algorytmu podobnego do regulacji PID 
(proporcjonalno-całkujący-różniczkujący)

• pompa zawsze pracuje w  optymalnych dla siebie 
warunkach pracy - w tak zwanej “kopercie” (graficznie 
przedstawionej na wyświatlaczu), czyli obszarze 
dozwolonym dla sprężarki  

• sterowanie elektronicznego zaworu rozprężnego 
odbywa się bezpośrednio z  poziomu sterownika 
pompy ciepła - maksymalizacja efektywności przez 
pełną wymianę danych między układem grzewczym 
a układem chłodniczym

• inteligentny i  adaptacyjny system rozpoznawania 
pory roku - eliminacja przypadkowych przełączeń 
z trybu letniego na zimowy (również z zimowego na 
letni) na podstawie nietypowych i krótkich temperatur 

dla danego okresu 
• pełen podgląd temperatur układu chłodniczego co 

umożliwia szybką diagnostykę 
• konfiguracja krzywej grzewczej dla siedmiu punktów 

pracy, co umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie pracy 
pompy ciepła do potrzeb budynku, taka konfuguracja 
krzywej grzywczej jest również dostępna dla obiegów 
podrzędnych  

• możliwość zachowania “ulubionej” krzywej grzewczej 
• przywracanie ustawień fabrycznych indywudualnie 

dla poszczególnych obiegów 
• pompy obiegowe kontrolowane przez sterownik 

dostosowują prędkość pracy do prędkości obrotów 
sprężarki

• połączenie pomp ciepła w  kaskadzie do 16 
jednostek na zasadzie Master/Slave, gdzie czas pracy  
poszczególnych pomp jest tak kontrolowany, aby 
wszystkie pracowały równomiernie

• sterowanie pięcioma obiegami grzewczymi
• każdy obieg podrzędny może być wyposażony we 

własny wewnętrzny czujnik temparatury wewnętrznej
• sterowanie zewnętrznym źródłem szczytowym takim, 

jak: kocioł olejowy lub gazowy czy podgrzewacz 
elektryczny przy jednoczesnej możliwości ich 
modulacji  

• chłodzenie pasywne, które polega na usuwaniu  
zysków ciepła bez uruchamiania sprężarki, 
wykorzystując tylko pompy obiegowe obiegu 
dolnego źródła

• chłodzenie aktywne, które polega na usuwaniu 

Fotografia 7:  Przykładowy wodok menu wyświetlaczaFotografia 6: Kolorowy, dotykowy wyświetlacz pompy ciepła DHP-M. Pod 
logo producenta widoczne jest gniazdo wejścia USB.
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zysków ciepła do dolnego źródła i  do ciepłej wody 
użytkowej z  wykorzystaniem sprężarki; chłodzenie 
aktywne może być realizowane jednocześnie podczas 
grzania

• Water Charging System (WCS) czyli ładowanie 
zasobników ciepłej wody użytkowej poprzez 
wymiennik ciepła z  regulowaną temperaturą za 
wymiennikiem 

• Tap Water Control (TWC) czyli funkcja, która zapewnia 
wymaganą temperaturę ciepłej wody użytkowej  
cyrkulującej w  instalacji, daje to wysoki poziom 
komfortu i zapobiega rozwojowi bakterii legionella.

• możliwość podłączenia pompy do interentu i zdalne 
monitorowanie 

• połączenie z  innymi systemami sterowania 
infrastrukturą budynków (tzw. Buliding Management 
System) przy pomocy protokołu komunikacyjnego 
Modbus

• EVU (Energieversorgungsunternehmen) czyli 
sterowanie pompą ciepła (włącz/wyłącz) poprzez 
sieć energetyczną lub zewnętrzny sterownik czasowy, 
najczęściej w celu wykorzystania różnicy cenowej taryf 
energetycznych  

• pomiar energii elektrycznej zużytej przez pompę 
i energi cieplnej wytworzonej przez pompę ciepła

• przygotowanie ciepła technologicznego na potrzeby 
basenu, nagrzewnic czy kurtyn powietrznych 

 Sterownik zastosowany w  pompach Danfoss 
jest dedykowany do pomp ciepła, do stosowania 
w  aplikacjach opartych wyłącznie na pompach ciepła, 

jak również w  aplikacjach gdzie pompa pracuje 
razem ze źródłem szczytowym. W  pompie DHP-M 
obok wyświetlacza umieszczono gniazdo USB, przez 
które można w  automatyczny sposób zaktualizować 
oprogramowanie.

Ciśśś... - niski poziom dźwięku
 W  okresie zimowym pompa ciepła pracuje kilka do 
kilkunastu godzin na dobę i  ważne jest, aby pracowała 
w  sposób cichy. W  obiektach o  dużej powierzchni jest  
zawsze odpowiednie miejsce gdzie umiejscowione 
są pompy ciepła i  najcześciej dźwięk wydobywający 
się z  nich nie przeszkadza użytkownikom obiektu. 
W obiektach średniej wielkości i mniejszych o ogranicznej 
powierzchni pomieszczeń technicznych czy specyficznej 
lokalizacji, takich jak przedszkole czy hotel w lesie (niskie 
tło akutstyczne) poziom dźwięku może być istotnym 
kryterium. 
 Pompa ciepła DHP-M wyposażona w  sprężarkę,  
konstrukcję nośną tzw. ramę i  obudowę  została tak 
zaprojektowana, aby zminimalizować:
• poziom drgań pochodzący ze sprężarki, 
• poziom natężenia dźwięku emitowanego przez 

sprężarkę spiralną i układ chłodniczy, 
Dźwięk emitowany przez sprężarkę rozchodzi się 
w  powietrzu prostoliniowo. Sprężarki zastosowane 
w  pompie DHP-M są tak zaprojektowane by natężenie 
emitowanego dźwięku było niskie, zaś jego wysokość 
przesunięta w kierunku wyższych częstotliwości. Dźwięk 
taki jest łatwiejszy do wytłumienia, wyeliminowany 

Schemat 1: Poglądowy schemat rozbudowanej inastalacji z pompami ciepła w kaskadzie, wieloma obiegami grzewczymi, funkajami WCS i TWC, 
chłodzeniem i źródłem szczytowym

Pompa nadrzędna Pompy podrzędne (15)

Obiegi grzewcze (5)

Water
Charging
System
(WCS)

Tap
Water
Control
(TWC)

Podgrzewacz
pomocniczy
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został również przenikliwy dźwięk o niskiej częstotliwości. 
Wyłożenie obudowy sprężarki od wewnątrz materiałem 
dźwiękochłonnym pozwoliło na znaczne zmniejszenie 
natężenia emitowanego dźwięku. 
 Podstawowym środkiem zapobiegającym 
przenoszeniu się drgań na konstrukcje wsporczą są 
tłumiki wibracji. Użycie gumowych tłumików pod 
podstawą sprężarki bardzo skutecznie ogranicza 
przenoszenie drgań na podłoże. Poziom natężenia 
dźwięku w pompie DHP-M XL waha się w zakresie od 55 
dB(A)1 przy 1500 obr./min do 63 dB(A)1 przy 6000 obr./
min. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wibracjami 
są gumowe kompensatory na rurach zarówno po stronie 
dolnego źródła jak i grzewczej (patrz fotografia 10). 

 Oddział Danfoss produkujący pompy ciepła posiada 
czterdziestoletnie doświadczenie w projektowaniu pomp 
ciepła i aplikacjach w jakich może być zastosowana. Dzisiaj 
na podstawie tych doświadczeń jest to kilkadziesiąt 
schematów aplikacyjnych z  pompą ciepła, różnymi 
systemami dystrybucji ciepła, chłodu czy ciepłej wody 
użytkowej jak również różnymi wersjami dolnego źródła. 
Schematy te nie tylko powstały w postaci dokumentacji, 
ale zostały sprawdzone w wielu instalacjach komercyjnych 
zlokalizowanych w  wymagającym skandynawskim 
klimacie. 

Ponadto Danfoss poza produkcją pomp ciepła jest 
doświadczonym i  innowacyjnym producentem 
większości komponentów zastosowanych w  pompie 
ciepła. Wymienniki ciepła, sprężarka, falownik, zawór 
rozprężny czy filtr osuszacz zostały zaprojektowane 
z  przeznaczeniem do pracy w  pompach ciepła we 
własnych działach R&D. Jest to zasadnicza różnica, na 
którą warto zwrócić uwagę, w  porównaniu do innych 
producentów pomp ciepła. 

Wartość dla inwestora 
 Wielu inwestorów na etapie projektu rozważa  
zastosowanie pomp ciepła, szczególnie jeżeli inwestycja 
jest zlokalizowana poza dostępem do ciepła miejskiego 
czy gazu ziemnego. Bardzo często inwestor zadaje 
sobie pytanie jaką pompę kupić? Którego producenta? 
Jak porównać oferty i  na co zwrócic uwagę? Pompy 

1 Poziom natężęnia dzwięku zgodnie z normą EN12102 i EN ISO 3741

ciepła dużych mocy mają więcej funkcji, są bardziej 
skomplikowane i  inwestorowi trudno jest dokonać 
obiektywnego porównania, zatem dlaczego pompy 
ciepła marki Danfoss?
• jedna z  najwyższych średniorocznych efektywności  

(mierzona współczynnikiem SPF: Seasonal 
Performance Factor), co oznacza niskie rachunki za 
prąd

• szeroka oferta i  zakres mocy od 21 do 84 kW 
z  możliwością kaskadowania do 16 jednostek 
w  układzie - 1334 kW - elastyczne zestopniowanie 
mocy 

• sterowanie pięcioma obiegami grzewczymi 
• trójfunkcyjność: produkcja c.o., c.w.u. oraz chłodu 

jednocześnie
• wyjatkowo wysoka efektywność produkcji ciepłej 

wody użytkowej (wymiennik gorącego gazu oraz  
funkcje TWC i WCS) 

• inteligentne sterowanie: online oraz możliwość 
wpięcia do BMS’u (protokół Modbus)

• współpraca ze źródłem szczytowym
• pasuje do instalacji nowych jak i  modernizowanych, 

zarówno z  ogrzewaniem podłogowym jak 
i grzejnikami

• cicha praca 
• producent pomp ciepła mający długoletnie 

doświadczenie w  produkcji komponentów 
chłodniczych

 Na koniec warto podkreślić, iż koszty ogrzewania 
pompami ciepła są około 60 % niższe w  porówniu do 
ogrzewania olejem opałowym oraz około 20-25 % 
niższe niż ogrzewanie gazem ziemnym, a  prawidłowo 
dobrane i  uruchomione pompy ciepła oraz właściwie  
zwymiarowana i  wykonana instalacja grzewcza to ok. 
20-25 lat ekomonicznej eksploatacji i komfortu, zarówno  
w zimie jak i w lecie.


