
Krachtig: M Flex met warmteafgifte van 6–9 kW of 9–16 kW. 
+ Uiterst stille werking.
+ Subsidiabel dankzij hoge COP-waarden.  
+ Universele installatie- en aansluitingsmogelijkheden.  
+  Zoveel mogelijk kant-en-klaar gemonteerd. 

Voor een buitengewoon gemakkelijke installatie.

M Flex levert altijd de juiste verwarmingsoplossing. 
Voor nieuwbouw, renovatie of modernisering.

Nieuw  
ontwerp

vanaf najaar 2021

Warmtepompen. 
Slim.  
Efficiënt.  
Stil.



De  
energietransformatie 
komt eraan.

Omschakeling op hernieuwbare energiebronnen is een must: sinds 1990 
is het aandeel ervan in de energiebronnen in Duitsland gestaag 
toegenomen van 1,3 tot 11,1 %. En het aandeel ervan in de elektriciteits-
productie is navenant gestegen. Vandaag kan meer dan 40 % van de 
opgewekte elektriciteit worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, 
met een sterke opwaartse trend. Elektriciteit is de energiebron voor een 
groene toekomst – of het nu gaat om fotovoltaïsche zonnepanelen op 
uw dak, windmolenparken in de Noordzee of waterkracht: energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd in de vorm van elektriciteit.

Wat nu nodig is – en ook sterk gesubsidieerd wordt door de overheid - 
is slimme, netwerkbare hardware die aangepast is om een divers en 
efficiënt gebruik van deze groene stroom mogelijk te maken. Voor 
verwarming en koeling, voor sanitair warmwaterproductie en voor 
ventilatie, in alle gebouwen van klein tot groot, van appartementen 
tot supermarkten en fabriekshallen. Ideaal: alles uit één bron. 

En elektriciteit is de sleutel …
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De laatste sceptici beginnen het langzamerhand in te zien: klimaat-
verandering is niet langer een scenario, maar realiteit. En de vermindering 
van de CO2-uitstoot is niet langer een optie, maar een absolute noodzaak: 
binnen de EU wordt gestreefd naar een vermindering van de CO2-uitstoot 
met 55 % tegen 2030. Tegen 2050 wil de EU klimaatneutraliteit bereiken. 
Duitsland stelt deze doelstelling nog vroeger voorop, namelijk in 2045. 
Omdat we onze energie grotendeels in gebouwen gebruiken, moeten ook 
verwarming en sanitair warmwaterproductie CO2-vrij worden. 

Alleen energie uit hernieuwbare bronnen is volledig klimaatneu traal –  
in de vorm van elektriciteit. 

De prijs van olie is laag, die van elektriciteit is hoog. Voorlopig. Want dit 
gaat veranderen. Waarom? Één ding is zeker: fossiele brandstoffen zijn 
eindig. Spoedig zal olieproductie niet langer de moeite waard zijn wegens te 
duur. Nu al wil 75,5 % van de Duitsers minder afhankelijkheid van de invoer 
van olie en gas.

Alleen energie uit wind, zon en water is onbeperkt,  
in de vorm van elektriciteit.

Wat is de beste energiesoort? Vooreerst energie die nooit wordt verbruikt. 
Het tijdperk van onverantwoorde consumptie is voorbij: energiebesparing 
is aantrekkelijk; bovenal verhoogt energie-efficiëntie in onroerend goed de 
waarde op lange termijn. Het is geen wonder dat er steeds meer passief-
huizen en lage-energiewoningen worden gebouwd. Zelfs hele gemeenten 
verminderen hun energieverbruik met slimme technologie – en worden 
zelfvoorzienend. 

Alleen technologie die op intelligente wijze hernieuwbaar opgewekte 
energie opslaat en verdeelt, kan leiden tot efficiëntie.

Geen enkele andere fabrikant biedt een vergelijkbaar, slim op elkaar afgestemd 
productassortiment: Dimplex biedt alles wat u nodig hebt voor de energietransformatie van 
uw verwarming, koeling en ventilatie en klaar te staan voor de toekomst op lange termijn. 

Ontdek meer op de volgende pagina's: stel eenvoudig een efficiënt systeem samen dat 
precies aansluit bij uw behoeften. Wij geven u graag advies, wanneer u maar wilt. 

Meer systeem.  
Meer efficiëntie.  
Van een enkele leverancier.
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1 Warmtepompen
2 Bedienings- en controle-inrichtingen
3 Ventilatie  
     (gecentraliseerd/gedecentraliseerd)
4 Huishoudelijke warmwatertoestellen
5 Elektrische verwarmingssystemen 
6 Ventilatorconvectoren

Tip: 
Voor nieuwbouw of om een uitgebreide renovatie te plannen:  
waterverwarmingssystemen zijn zinvol. Voor lichte renovatie/
moderniseringsprojecten: elektrische verwarmingsapparaten zijn 
aanbevolen.

De toekomst is elektrisch: 
verwarming, koeling, ventilatie. 
Perfect gecombineerd.
Voor nieuwbouw en renovatie.
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Speciaal   
aanbevolen 
voor

(new_build)

(new_build)

(new_build)

(renovation)

(renovation)

(renovation)

Renovatie

Renovatie

Renovatie

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Oud of nieuwbouw? 
Volledige renovatie of „slechts“ modernisering? 
Als wereldleider in elektrische verwarming beschikken wij over een uitgebreid productassortiment van praktische 
combinatieoplossingen. Onze warmtepompen zijn ongelooflijk veelzijdig en zijn vlot combineerbaar met andere 
elektrische verwarmingssystemen uit ons assortiment. Enkele voorbeelden van praktische combinaties:

Ventilatie (bv. M Flex Air) 
+ warmteaccumulator  
 (bv. Quantum VFE) 
+ doorstroomverwarmer
 (bv. DES 2427)

Toepassing: 
Geschikt voor kleinere gebouwen met 
een laag renovatiebudget. Verwarmen 
van het hele huis zonder warmtepomp 
met gedecentraliseerde verwarming 
en warmwaterproductie.

Warmtepomp (bv. M Flex) 
+ in combinatie met warm- 
  waterboiler en ventilatie   
 (bv. M Flex Air) 
+ Air 56 luchtverdeelsysteem 
+ elektr. handdoekenrek  
 (bv. TRP) 
+ elektr. vloerverwarming   
 (bv. in de badkamer)

Toepassing: 
Een praktische en gebruiksvriendelijke 
combinatie voor eengezinswoningen. 
Het comfort neemt toe dankzij de 
elektrische vloerverwarming en het 
handdoekenrek in de badkamer.

Warmtepomp met hydrotoren  
(bv. HPL 9S-TUW) 
+ gedecentraliseerde ventilatie  
 (bv. DL 50) 
+ elektr. direct verwarmingstoestel  
 (bv. DTD met Clip-on-Glas)

Toepassing:
Perfecte combinatie voor renovatie 
van een klassieke eengezinswoning. 
Beheersbaar aantal apparaten, 
bestaande uit een warmte pomp, 
warmwaterboiler, buffervat en 
hydraulisch systeem, gecombineerd 
met een direct verwarmingstoestel 
voor minder vaak gebruikte kamers, 
zoals logeerkamers.

Warmtepomp (bv. LA 18S-TU) 
+ gedecentraliseerde huis- 
 houdelijke warmwaterboiler  
 (bv. DHWE 81 SZ en ACK 10 2U) 
+ centrale ventilatie (bv. ZL 275)

Toepassing:
Centrale verwarming en 
ventilatie gecombineerd 
met gedecentraliseerde 
warmwaterproductie voor badkamer 
en keuken. Bij uitstek geschikt voor 
meergezinswoningen, aangezien 
de langere leidingen warmteverlies 
voorkomen.

Warmtepomp (bv. LA 6S-TUR) 
+ gedecentraliseerde ventilatie incl. 
 warmwaterproductie  
 (bv. DHW 300 VD+)
+ ventilatorconvectoren 

Toepassing: 
Verwarmen en koelen van een 
eengezinswoning voor een hoog 
comfortniveau 's zomers en 's winters. 
De ventilatorcon vectoren kunnen 
gebruik maken van bestaande 
verwarmingsleidingen en bieden 
een extra koelfunctie met minimaal 
installatiegedoe.
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Energie-efficiëntie.

Mooi meegenomen: de labels kunnen ook worden 
toegekend voor een combinatie met sanitair warmwater-
productie – en zelfs voor het volledige geïntegreerde 
systeem, inclusief zonne-energiesystemen, sanitair 
warmwaterproductie, temperatuurregeling, enz. Nog meer 
goede argumenten voor doordachte investeringen in het 
totale systeem! 
De belangrijkste informatie op het etiket: de efficiëntie-
klasse, die is ingedeeld in totaal negen niveaus van zeer 

goede (A+++) tot slechte efficiëntie (G) voor de afzonderlijke 
toestelstickers. Ten slotte kunnen alle warmtegeneratoren 
rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Geen probleem 
voor warmtepompen: zij behalen de best mogelijke 
resultaten tot A++. Terwijl boilers (olie, gas, biomassa) slechts 
een eenvoudige A halen.

U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de nieuwe 
labels. Maak gewoon gebruik van de bijhorende 
mogelijkheden.

Efficiënte solospelers. 
Het label voor warmte-
generatoren tot 70 kW. 1  

Velden voor naam
of handelsmerk of modelidentificatie van de leverancier.

2  
Schaal van efficiëntieklassen

3  
Geluidsvermogensniveau
in binnenruimtes.

4  
Geluidsvermogensniveau
buiten.

5  
Functie ruimteverwarming
alleen voor lage temperatuur (35 °C) of bijkomend voor  
middelhoge temperatuur (55 °C).

6  
Energie-efficiëntieklassen
voor toepassingen met middellage en lage temperatuur.

7  
Nominaal thermisch vermogen
voor gemiddelde, koudere en  warmere klimaat-
omstandigeheden, en voor toepassingen bij gematigde en 
lage temperaturen.

8   
Temperatuurkaart van Europa
met drie indicatieve temperatuurzones.

In een oogopslag.
Deze kleurrijke stickers zijn al bekend van koelkasten, 
wasmachines en stofzuigers. Het EU-energielabel is ook 
verplicht voor warmtepompen. 
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Twee keer zo sterk. 
Het combinatielabel voor 
warmtepompen met sanitair 
warmwaterboiler.

1  
Energie-efficiëntieklasse
van de gecombineerde functie voor 
de sanitair warmwaterproductie.

2  
Facultatief pictogram 
als de werking alleen mogelijk is bij 
lage belasting.

1  
Efficiëntieklasse  
van de warmtegenerator  
(hier een warmtepomp).

2  
Thermisch zonne-energiesysteem?

3  
Sanitair warmwaterboiler?

4  
Warmteregelaar?

5  
Bijkomende warmtegenerator?

6

Energie-efficiëntieklasse 
van het samengestelde systeem.

Teamprestatie. 
Het label voor samengestelde systemen.

Warmtepompen 
bereiken* *  als samengesteld systeemA+++
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Individualisering.

Het Dimplex kleurenconcept. 
Kies uit 1.625 kleuren.

Lucht/Water-warmtepompen zijn ontworpen om 
buiten te worden geïnstalleerd en worden meestal 
niet als bijzonder aantrekkelijk beschouwd. Dimplex 
warmtepompen daarentegen maken indruk als esthetisch 
element van het gebouw en de open ruimte: dat komt 
door de compacte afmetingen en het tijdloze design van 
de behuizing, compleet met designafdekking, alsook 
door onze nieuwe, exclusieve individualiseringsservice. 
Wie zegt dat een warmtepomp niet uniek kan zijn? Bestel 
gewoon uw buitenwarmtepomp in de kleur van uw keuze! 

Alle 1.625 RAL-kleuren zijn beschikbaar; kleuren op maat 
zijn ook beschikbaar op aanvraag. Dit betekent dat de 
toestellen perfect aan de gevel van het gebouw kunnen 
worden aangepast, harmonieus in groene ruimten kunnen 
worden ingepast of ook als een duidelijk zichtbaar element 
kunnen dienen. En alsof dat nog niet genoeg was: al onze 
buitenmodellen zijn ook verkrijgbaar in verschillende 
glansgraden en oppervlaktestructuren. Aan u de keuze!

Kleurselectie: 1.625 RAL-kleuren om uit te kiezen. Speciale kleuren op aanvraag.

Gewoon individueel.

8



Kies de kleur van uw keuze uit 1.625 RAL-kleuren.

Kies de afwerking van het oppervlak:  
hoogglans, zijdeglans of matglans.

Pas warmtepompen voor buiten perfect aan de 
gevelkleur aan.

Integreer harmonieus in groene ruimteontwerpen.

Leg individuele kleuraccenten.

Kies een kleur

Neem contact op met het serviceteam: 
farbwunsch@dimplex.de

Kostenberekening

Productie op maat

1

2

3

4
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Warmtepompen.

Dimplex warmtepompen zijn ware 
wonderen van efficiëntie: tot 80 % van de 
voor verwarming en productie van sanitair 
warm water benodigde energie wordt uit 
de omgeving gehaald. Ze hebben alleen 
elektriciteit nodig voor de resterende 20 % 
– die zij uiterst spaarzaam gebruiken. Uw 
warmtepomp met groene stroom laten werken 
maakt uw verwarming volledig CO2-neutraal … 
en dankzij uw eigen fotovoltaïsche installatie 
bent u bovendien volledig zelfvoorzienend.

Meer  
efficiëntie. 
Lagere  
verwarmingskosten.

De 
warmtepomp.
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Al meer dan 40 jaar ontwikkelen 
en produceren wij de Dimplex 
warmtepompen in onze vestiging 
in Kulmbach. Onze compromisloze 
focus is gericht op het aanbieden 
van de hoogste materiaal- en 
verwerkingskwaliteit. 
Op verzoek kunnen wij tot 10 
jaar garantie aanbieden, mits de 
inbedrijfstelling door een Dimplex 
servicepartner wordt uitgevoerd.

Made in 
Germany. 
Gewoon
meer
kwaliteit.
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(heating)

Verwarming

Een warmtepomp is het enige verwarmingssysteem dat zowel kan verwarmen als koelen, en zo 
in alle weersomstandigheden de perfecte temperatuur kan garanderen. In de winter, zelfs bij 
buitentemperaturen tot min 22 ºC, hoeft er dankzij een warmtepomp niemand het koud te hebben 
in huis. Ze onttrekt de nodige warmte aan de lucht, de grond of het grondwater en brengt de 
temperatuur actief op het gewenste niveau met behulp van de compressor in het koelcircuit. Het 
geproduceerde sanitair warm water kan via de vloer worden verdeeld, maar ook met behulp van 
traditionele radiatoren. Is ook het jaar rond beschikbaar om te douchen, baden en wassen.
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(cooling)

Koeling

Deskundigen zijn het eens: klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, tot meer warme 
dagen …  dus koeling wordt steeds belangrijk! Omkeerbare warmtepompen werken gewoon in de 
andere richting en worden een „koelkast“: ze onttrekken warmte aan het interieur en geven die, met 
behulp van de compressor, actief buiten af aan de lucht, de grond of het grondwater. Met behulp 
van bodemsondes of van grondwater kunnen warmtepompen ook passief koelen: ze leiden de 
ondergronds opgeslagen koude dan direct in het huis.
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Warmtepompen.

Gebruik
omgevings-
energie.

Lucht, grondwater of boden – de warmte-
energie komt van buitenaf en wordt via de 
warmtepomp naar het huis gevoerd. 
En ongeacht het seizoen:  Dimplex 
warmtepompen werken bij een 
temperatuurbereik van +35 tot -22 °C.  
Omkeerbare toestellen kunnen ook in de 
zomer worden gebruikt om te koelen. 

Als u gratis hernieuwbare energie gebruikt, 
helpt u het milieu te redden, verlaagt u uw 
verwarmingskosten en bent u niet langer 
overgeleverd aan de prijs van fossiele 
brandstoffen zoals gas of olie.

Bovendien zijn warmtepompen een 
toekomstbestendige investering, want hoe 
langer ze werken, hoe klimaatvriendelijker 
en rendabeler ze worden: tegen 2030 zal 
hernieuwbare energie 65 % van de totale 
Duitse elektriciteitsmix uitmaken. Dit zal ook 
het belang van elektriciteit een forse boost 
geven ten opzichte van fossiele brandstoffen, 
die schaarser en duurder zullen worden. 

Samengevat: hoe meer elektriciteit op 
een milieuvriendelijke manier wordt 
geproduceerd, hoe rendabeler en milieu-
vriendelijker de warmtepomp werkt. Het is 
logisch dat Dimplex warmtepompen perfect 
samenwerken met fotovoltaïsche installaties.

De warmtepomp …

Het warmtedistributiesysteem …

Drie warmtebronnen …

Aarde Lucht Water
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1. Pekel/water-warmte pompen  
verzamelen energie via aard- 
collectoren of geothermische sondes. 

2. Lucht/water-warmte pompen  
gebruiken de buitenlucht als  
energiebron – tot -22 °C. 

3. Water/water-warmtepompen  
halen omgevingsenergie direct uit het 
grondwater. 

De kern van de warmtepomp is 
het koelcircuit, waar de thermische 
energie wordt verzameld: in de 
eerste warmtewisselaar wordt de 
omgevingsenergie (in grond, lucht of 
grondwater) overgebracht naar het 
vloeibare koelmiddel, dat daardoor 
verdampt. De temperatuur van 
het gasvormige koelmiddel wordt 
vervolgens verder verhoogd door de 
compressor. Dit deel van het proces 
vereist elektrische energie. In de 
tweede warmtewisselaar, waar de 
liquefactie plaatsvindt, condenseert 
het warme koelgas en verdeelt het 
zo de warmte-energie naar het 
distributiesysteem. Na een verdere 
druk- en temperatuurverlaging 
door het expansieventiel kan het 
koelmiddel weer door het circuit 
stromen. 

Een warmtedistributiesysteem 
op waterbasis verdeelt de 
warmte door het hele huis via 
oppervlakteverwarming of radiatoren. 
Als de warmtepomp in werking 
is, levert ze meestal meer energie 
dan op dat moment nodig is. Dit 
overschot kan worden opgeslagen 
in de vorm van warm water in een 
 boiler en vervolgens op elk moment 
worden gebruikt,  bijvoorbeeld om 
een douche te nemen. Dit betekent 
dat de warmte pomp niet hoeft te 
worden ingeschakeld (en vervolgens 
weer uitgeschakeld) wanneer een 
kleine hoeveelheid warmte nodig is. 
Dit verhoogt het rendement verder 
en heeft een positief effect op de 
levensduur. 

(heat_pump)

De warmtepomp …

… en drie  soorten warmtepompen.

… en het koelcircuit.

… en de mogelijke toepassingen.

verdamping vloeibaar-
making

compressie

expansie

(water)(air)(ground)

(heat_pump)

1. 2. 3.
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Warmtepompen.

Oud of nieuwbouw? Of zelfs een historische site? 
Volledige renovatie of „slechts“ modernisering van het 
oudere verwarmingssysteem?  

Dimplex warmtepompen zijn niet alleen efficiënt en 
rendabel, ze zijn ook uiterst veelzijdig. Of het nu gaat 
om een woonhuis, een zwembad, een operagebouw in 
Shanghai of een industriële installatie, verwarming of 
koeling, met of zonder warmwater productie, Dimplex 
heeft de perfecte warmtepomp.

Weg met verwarming op olie, welkom warmtepomp? Ja, 
zo eenvoudig kan het zijn. Dat warmtepompen altijd vloer-
verwarming vereisen is een wijdverbreid vooroordeel, maar 
is verre van waar: als u voor Dimplex technologie kiest, kun-
nen in veel gevallen bestaande radiatoren worden gebru-
ikt – zodat alleen het verwarmingssysteem moet worden 
vervangen en geen ingrijpende verbouwing nodig is. 

Een andere misvatting is dat installatie van warmtepom-
pen alleen loont in nieuwbouw. Dimplex warmtepompen 
zijn bijzonder veelzijdig en kunnen gemakkelijk worden 
gecombineerd met bestaande verwarmingssystemen, zoals 
gasverwarmingssystemen.

Status 07/2021

Gewoon meer  
toekomst inbouwen.
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„ De huizen die ik uitteken, worden steeds 
efficiënter. Want energie is kostbaar, dat weten 
bouwers maar al te goed. Een warmtepomp 
is het perfecte systeem, dat sanitair warm 
water en verwarming levert, samen met koele 
kamertemperaturen op hete zomerdagen. 
Warmtepompen maken gebruik van kosteloos 
hernieuwbare omgevingsenergie en zijn ook 
uiterst flexibel. Daarom passen ze zo goed in het 
energieconcept van een efficiënt huis. En er zijn 
zelfs overheidssubsidies beschikbaar. “ 
Lisa K., Würzburg

Wat de 
architect zegt. 

„ Een renovatie is een uitgelezen kans om een 
verwarmingssysteem te installeren dat klaar is 
voor de toekomst. De meeste renovatiebedrijven 
denken dat hoogwaardige isolatie aanbrengen 
volstaat. Een nieuw, efficiënter verwarmingssyteem 
installeren is echter de manier om echt geld 
te besparen. Daarom adviseer ik meestal een 
Dimplex warmtepomp te installeren, omdat het 
gewoon de zuinigste en milieuvriendelijkste 
technologie is die er bestaat. Vooral in combinatie 
met een fotovoltaïsche installatie: verwarming 
wordt zelfvoorzienend en CO2-vrij. De overheid 
beloont dergelijke duurzaamheid met aanzienlijke 
subsidies. Mijn klanten zijn uiterst tevreden. En dat 
ben ik ook! “ 
Thomas H., Planschwitz

Advies van een  
installateur.

Energie-efficiënt renoveren 
begint bij uw 
verwarmingssysteem.

(new_build)

Bent u van plan om uw verouderde woning 
volledig te renoveren? En u wilt een warmtepomp 
installeren? Bijna 40 % van het eindverbruik van 
energie in Duitsland gaat naar ruimteverwarming 
en sanitair warmwaterproductie. Daarom is het 
zo zinvol om over te schakelen op rendabele 
warmtepomptechnologie: het loont op de lange 
termijn!

(renovation)

Vooral op het gebied van energie. Het komt er nu 
op aan op intelligente wijze te plannen, zodat het 
verwarmings- en warmwatersysteem op lange 
termijn zo efficiënt mogelijk werkt. 
Vooral voor lage-energie- of passiefhuizen 
zonder centrale verwarming, maar eventueel 
met een eigen fotovoltaïsch systeem, kan 
gedecentralisserde sanitair warmwaterproductie 
een zinvolle en rendabele aanvulling zijn. 

Elk nieuw gebouw  
is een nieuw begin.

Modernisering  
betekent meer dan  
alleen isolatie.

Wilt u uw bestaande verwarmingssysteem 
aanvullen met een warmtepomp … of hele-
maal vervangen? De installatie van een nieuw 
verwarmingssysteem vergt minder moeite en 
renovatie dan u denkt!

(modernisation)

„ Voor onze nieuwbouw met vloerverwarming 
beval de installeur een warmtepomp aan. Dus 
hebben we hem een berekening gevraagd. 
Het resultaat was indrukwekkend: met 
een warmtepomp besparen we veel op de 
werkingskosten in vergelijking met fossiele 
verwarmingssystemen. We gebruiken nu 
uitsluitend hernieuwbare omgevingsenergie voor 
verwarming met een zeer efficiënte Dimplex 
lucht/water-warmtepomp. “ 
Familie N., Oelsnitz

Wat de 
huiseigenaar zegt.
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Warmtepompen | pekel/water.

Dimplex pekel/water-warmtepompen gebruiken 
de bodem als energiebron. Afhankelijk van de 
grootte en de kenmerken van het onroerend 
goed wordt de in de grond opgeslagen warmte 
geabsorbeerd door sondes die tot 100 meter 
diep in de aarde zitten. Hoe ver u moet boren 
hangt af van uw verwarmingsbehoeften en de 
geleidbaarheid van de grond. Als het terrein 
groot genoeg is, kan de energie (opgewekt door 
de regen en de zon) ook worden „geoogst“ door 
collectoren, die net onder de vorstgrens worden 
geplaatst. Maximale prestatiecoëfficiënten, lage 
werkingskosten en flexibiliteit in de toepassing: 
onze pekel/water-warmtepompen verwarmen 
en produceren niet alleen sanitair warm water, 
ze zijn ook ideaal voor passieve en, afhankelijk 
van het model, actieve koeling in de zomer.

Energie?
Komt uit  
de grond.

Groen erbovenop. Onder-
gronds is de sonde van het 
warmtepompsysteem snel 
aan het werk.
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SIW 8TES

Ideaal te combineren, 
met bijvoorbeeld:

Gedecentraliseerde 
ventilatie
ZL300 met lucht 56

Bediening
Dimplex Home-app  
Smart RTC+
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0 m

1 m

0,5 m 

1,5 m 

2 m 

A+++

A+++

A+++

Warmtepompen | pekel/water.

Zeer efficiënte warmtepomp,  
flexibel uitbreidbaar
SI 6TU (650 x 845 x 565 mm)
SI 8TU
SI 11TU
SI 14TU

SI 18TU (650 x 845 x 665 mm)
SI 22TU

Compact ontwerp voor  
snelle installatie
SIK 6TES (652 x 1115 x 688 mm)
SIK 8TES
SIK 11TES
SIK 14TES

Compact ontwerp met  
boiler voor warm water
SIW 6TES  
(590 x 2.000 x 734 mm)
SIW 8TES
SIW 11TES

Van klein naar groot:
Pekel/water- 
warmtepompen.

* Start van het nieuwe ontwerp vanaf najaar 2021 met producten < 50 kW. Producten > 50 kW zullen volgen.
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A+++

A+++

Flexibel efficiënt met  
twee prestatieniveaus
SI 50TU (1.000 x 1.665 x 805 mm)

SIH 20TE (1.000 x 1.660 x 775 mm)
SI 35TUR (1.000 x 885 x 810 mm)

Flexibel efficiënt met  
twee prestatieniveaus
SI 75TU (1.350 x 1.900 x 805 mm)
SI 90TU 
SI 130TU

SIH 90TU (1.350 x 1.890 x 775 mm)

SI 50TUR (1.350 x 1.900 x 805 mm) 
SI 130TUR+ (1.350 x 1.890 x 750 mm)

Hoogrendement warmtepomp 
met ondergebouwd buffervat
SI 26TU + PSP 300E (1.000 x 1.755 x 870 mm)
SI 35TU + PSP 300E

Nieuw 
ontwerp

vanaf najaar 2021. *

Afmetingen (B x H x D) Energie-efficiëntieklasse – Specificatie bij 35 °C aanvoertemperatuur
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Warmtepompen | lucht/water.

Dimplex lucht/water-warmtepompen maken 
gebruik van een energiebron die u niet eerst 
hoeft aan te boren. Aangezien lucht overal 
en gratis in onbeperkte hoeveelheden 
beschikbaar is, zijn de installatie- en 
investeringskosten laag, en de toestellen 
gemakkelijk te installeren. De buitenlucht 
wordt met een ventilator aangezogen om 
er warmte aan te onttrekken; omkeerbare 
modellen kunnen ook in de zomer voor 
verfrissende afkoeling zorgen door de 
circulatierichting om te keren. Werkt het hele 
jaar door bij temperaturen van +35 tot -22 °C. 
En het enige geluid dat u hoort is een fluisterstil 
briesje: de in het geluidslaboratorium 
ontwikkelde Dimplex technologie vermindert 
het geluidsniveau tot een minimum, en filtert 
vooral de storende frequenties uit. Zowel 
binnen als buiten geïnstalleerd:  Dimplex 
lucht/water-warmtepompen stil, zuinig en 
milieuvriendelijk verwarmen (of koelen).

Energie? 
Het hangt  
in de lucht.

Zomer of winter.  
De warmte pomp doet 
haar werk.
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M Flex 9–16 kW

35 dB (A)
Stil als blad- 
geritsel –
de Dimplex  
M Flex.
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NIEUW. NIEUW.NIEUW.

NIEUW. NIEUW. NIEUW.

Warmtepompen | lucht/water.

LA 25TU-2 * (1.600 x 1.940 x 952 mm)LA 9S-TUR (910 x 1.650 x 750 mm)
LA 12S-TUR 
LA 18S-TUR

LA 28 TBS (1.065 x 1.855 x 775 mm)
LA 35 TBS

LA 6S-TUR (1.350 X 945 X 600 mm)

LI 9TU (960 x 1.560 x 780 mm)
LI 12TU
LI 16I-TUR

LIK 8TES (750 x 1.900 x 680 mm)LIK 12TU (960 x 1.950 x 780 mm)

* geen ontwerpwijziging

Systeem M Compact  
(buitenunit: 600 x 870 x 500 mm;  
binnenunit: 600 x 2.100 x 600 mm)

M Flex 0609 / M Flex 0916  
(buitenunit: 850 x 1.230 x 600 mm;  
binnenunit: 600 x 1.400 x 750 mm) 

System M Comfort  
(buitenunit: 850 x 1.230 x 600 mm;  
binnenunit: 600 x 1.400 x 750 mm)

Altijd gepast:
lucht/water-warmtepompen.
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NIEUW.

LA 40TU-2 * (1.735 x 2.100 x 952 mm) LA 60S-TU 
(1.900 x 2.300 x 1.000 mm)
LA 60S-TUR

Wandgemonteerde controller.

In combinatie met alle buiten 
geplaatste warmtepompen.

LI 20TES LI 24TES (750 x 1.710 x 1.030 mm)
LI 28TES

LA = buitenopstelling, LI = binnenopstelling    Afmetingen (B x H x D)

Nieuw 
ontwerp

vanaf najaar 2021. *
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M Flex met larikshoutuitzicht past perfect  
in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
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Systeem M: mooi contrast - bruin ontwerp 
voor een baksteengevel. Kies uw favorieten 
uit 1.625 verschillende kleuren.
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Warmtepompen | water/water.

Diep onder de aarde heerst altijd het ideale klimaat om 
warmte op te pompen.

Dimplex water/water-warmtepompen zijn 
uiterst efficiënt. Aangezien zelfs op de 
koudste dagen de grondwatertemperatuur 
constant rond 10 °C ligt, moet de warmte-
opwekking geen weersveranderingen 
compenseren. Een vereiste voor het gebruik 
van deze bijzondere warmtebron: grondwater 
moet beschikbaar zijn in voldoende 
hoeveelheid, temperatuur en kwaliteit en 
mag niet te diep zitten. Een  innovatieve 
roestvrijstalen spiraalverdamper maakt de 
Dimplex units uniek robuust, zodat ze bijna 
onafhankelijk van de waterkwaliteit inzetbaar 
zijn. In de zomer kan deze technologie op een 
bijzonder energiebesparende manier passief 
koelen.

Energie? 
Die zit in 
het grond- 
water.

Seizoenen?  
Iets uit het verleden.
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Ideaal te combineren, 
met bijvoorbeeld:

WI 45TU  
(met PSP 300U)

Ventilatiesysteem met 
warmwaterwarmtepomp
DHW 300VD+

Bediening
Dimplex Home-app  
Smart RTC+
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0 m

1 m

0,5 m 

1,5 m 

2 m 

A+++

Warmtepompen | water/water.

* Start van het nieuwe ontwerp vanaf najaar 2021 met producten < 50 kW. Producten > 50 kW zullen volgen.

WI 10TU (650 x 845 x 665 mm)

WI 14TU

WI 18TU

WI 22TU

Kleine voetafdruk,
geweldige prestaties.

Maximale efficientie: 
Water/water-
warmtepompen.
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A+++

A+++

Afmetingen (B x H x D)   Energie-efficiëntieklasse – Specificatie bij 35 °C aanvoertemperatuur

WI 35TU (met PSP 300E)

(1.000  x 885 x 810 mm)

WI 45TU (met PSP 300E)

WI 65TU (1.000 x 1.665 x 805 mm) WI 95TU (1.350 x 1.900 x 805 mm)

WI 120TU (1.348 x 1.896 x 840 mm)

WIH 120TU (1.350 x 1.890 x 805 mm)

WI 180TU (1.348 x 1.896 x 837 mm)

Twee prestatieniveaus,
grote flexibiliteit.

Nieuw 
ontwerp

vanaf najaar 2021. *
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Lucht/water-warmtepompen.

* tot 200 l = 3-4 personen; vanaf 300 l = 4-5 personen

Producten Toepassingen Max. te  
verwarmen 
opp. in m2

Max. te  
verwarmen 
opp. in m2

Installatiepositie van de 
warmtepomp

Toepassing Technische details

m2 m2 Geluids- 
vermogen 

in dB(A) 
(normaal / 

gereduceerd)

Een/twee - 
gezins- 
woning

Meer- 
gezins- 
woning

Residen-
tieel 

gebouw

Commer-
cieel 

gebouw
15 W/m²  

(passiefhuis)

50 W/m²
(volgens  

WSVO 95) Buiten binnen Split Verwarming Koeling

Sanitair warm- 
waterproductie *  

(liter)

Centrale  
ventilatie in het 

systeem  **
Centrale 
ventilatie

Warmteafgifte 
in kW  

(A-7 / W35)
COP bij  

A2 / W35

Max.  
aanvoer- 

tem peratuur

System M
Compact 06 kW l l 260 80 l l l 180 l ¡ 3,9 3,5 57/53 60
Compact Plus 04–06 kW l l 310 90 l l l 180 l ¡ 4,7 3,7 57/53 60
Comfort 09 kW l 330 100 l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 5,0 3,9 54/53 60
Comfort 12 kW l 470 140 l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 7,0 3,8 55/54 60
Comfort Cooling 09 kW l 330 100 l l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 5,0 3,9 54/53 60
Comfort Cooling 12 kW l 470 140 l l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 7,0 3,8 55/54 60
Comfort Plus 09–16 kW l l l 630 190 l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 9,4 4,2 55/47 60
Comfort Plus Cooling 09–16 kW l l l 630 190 l l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 9,4 4,2 55/47 60
M Flex 6 - 9  l l 350 110 l l ¡ ¡ 6,1 4,2 55/47 60
M Flex 9 - 16 l l l 630 190 l l ¡ ¡ 9,3 4,3 55/47 60

Wärmepumpen / Paket-Lösungen
HPL 6S-TUW2 l l 270 80 l l l 200 l ¡ 4,0 3,8 56/52 60
HPL 9S-TUW2 l 370 110 l l l 200 l ¡ 5,5 4,3 53/53 60
HPL 6S-TUW l 270 80 l l l 300 l ¡ 4,0 3,8 56/52 60
HPL 9S-TUW l 370 110 l l l 300 l ¡ 5,5 4,3 53/53 60
HPL 12S-TUW l 480 140 l l l 300 l ¡ 7,2 4,1 54/53 60
HPL 18S-TUW l l 370 210 l l l 300 l ¡ 10,6 4,3 54/53 60
HPL 6S-TURW l 270 80 l l l l 300 l ¡ 4,0 3,8 56/52 60
HPL 9S-TURW l 370 110 l l l l 300 l ¡ 5,5 4,3 53/53 60
HPL 12S-TURW l 480 140 l l l l 300 l ¡ 7,2 4,1 54/53 60
HPL 18S-TURW l l 370 210 l l l l 300 l ¡ 10,6 4,3 54/53 60

LA S-TU/S-TUR
LA 6S-TUR l l 270 80 l l l ¡ ¡ 4,0 3,8 56/52 60
LA 9S-TUR l 370 110 l l l ¡ ¡ 5,5 4,2 53/53 60
LA 12S-TUR l l 490 150 l l l ¡ ¡ 7,3 4,0 54/53 60
LA 18S-TUR l l l 370 210 l l l ¡ ¡ 10,6 4,2 54/53 60

LA TU-2/ TBS
LA 25TU-2 l l 1.087 330 l l ¡ 16,3 3,7 67/67 55
LA 40TU-2 l l 1.510 450 l l ¡ 22,6 3,6 70/70 55
LA 60S-TU l l 2.530 760 l l ¡ 38,0 3,6 <75/<72 62
LA 60S-TUR l l 2.530 760 l l l ¡ 38,0 3,6 <75/<72 62
LA 28TBS l l 1.130 340 l l ¡ 16,9 3,4 61/58  65
LA 35TBS l l 1.450 440 l l ¡ 21,8 3,6 61/56 64

LI
LIK 8TES l 350 110 l l ¡ ¡ 5,3 3,6 53/53 60
LIK 12TU l 470 140 l l ¡ ¡ 7,1 4,2 50/47 60
LI 9TU l 360 110 l l ¡ ¡ 5,4 3,9 49/49 60
LI 12TU l 470 140 l l ¡ ¡ 7,1 4,0 50/50 60
LI 16I-TUR l 470 190 l l l ¡ ¡ 9,5 4,3 53/51 60
LI 20TES l l 460 260 l l ¡ ¡ 12,8 3,4 57/57 60
LI 24TES l l 550 310 l l ¡ 15,7 3,4 61/61 60
LI 28TES l l 760 430 l l ¡ 21,6 3,3 61/61 60

l geïntegreerd ¡ optioneel

Overzicht van het assortiment.
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** Bediening via uniforme besturing

Producten Toepassingen Max. te  
verwarmen 
opp. in m2

Max. te  
verwarmen 
opp. in m2

Installatiepositie van de 
warmtepomp

Toepassing Technische details

m2 m2 Geluids- 
vermogen 

in dB(A) 
(normaal / 

gereduceerd)

Een/twee - 
gezins- 
woning

Meer- 
gezins- 
woning

Residen-
tieel 

gebouw

Commer-
cieel 

gebouw
15 W/m²  

(passiefhuis)

50 W/m²
(volgens  

WSVO 95) Buiten binnen Split Verwarming Koeling

Sanitair warm- 
waterproductie *  

(liter)

Centrale  
ventilatie in het 

systeem  **
Centrale 
ventilatie

Warmteafgifte 
in kW  

(A-7 / W35)
COP bij  

A2 / W35

Max.  
aanvoer- 

tem peratuur

System M
Compact 06 kW l l 260 80 l l l 180 l ¡ 3,9 3,5 57/53 60
Compact Plus 04–06 kW l l 310 90 l l l 180 l ¡ 4,7 3,7 57/53 60
Comfort 09 kW l 330 100 l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 5,0 3,9 54/53 60
Comfort 12 kW l 470 140 l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 7,0 3,8 55/54 60
Comfort Cooling 09 kW l 330 100 l l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 5,0 3,9 54/53 60
Comfort Cooling 12 kW l 470 140 l l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 7,0 3,8 55/54 60
Comfort Plus 09–16 kW l l l 630 190 l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 9,4 4,2 55/47 60
Comfort Plus Cooling 09–16 kW l l l 630 190 l l l ¡ 220 l / 350 l ¡ 9,4 4,2 55/47 60
M Flex 6 - 9  l l 350 110 l l ¡ ¡ 6,1 4,2 55/47 60
M Flex 9 - 16 l l l 630 190 l l ¡ ¡ 9,3 4,3 55/47 60

Wärmepumpen / Paket-Lösungen
HPL 6S-TUW2 l l 270 80 l l l 200 l ¡ 4,0 3,8 56/52 60
HPL 9S-TUW2 l 370 110 l l l 200 l ¡ 5,5 4,3 53/53 60
HPL 6S-TUW l 270 80 l l l 300 l ¡ 4,0 3,8 56/52 60
HPL 9S-TUW l 370 110 l l l 300 l ¡ 5,5 4,3 53/53 60
HPL 12S-TUW l 480 140 l l l 300 l ¡ 7,2 4,1 54/53 60
HPL 18S-TUW l l 370 210 l l l 300 l ¡ 10,6 4,3 54/53 60
HPL 6S-TURW l 270 80 l l l l 300 l ¡ 4,0 3,8 56/52 60
HPL 9S-TURW l 370 110 l l l l 300 l ¡ 5,5 4,3 53/53 60
HPL 12S-TURW l 480 140 l l l l 300 l ¡ 7,2 4,1 54/53 60
HPL 18S-TURW l l 370 210 l l l l 300 l ¡ 10,6 4,3 54/53 60

LA S-TU/S-TUR
LA 6S-TUR l l 270 80 l l l ¡ ¡ 4,0 3,8 56/52 60
LA 9S-TUR l 370 110 l l l ¡ ¡ 5,5 4,2 53/53 60
LA 12S-TUR l l 490 150 l l l ¡ ¡ 7,3 4,0 54/53 60
LA 18S-TUR l l l 370 210 l l l ¡ ¡ 10,6 4,2 54/53 60

LA TU-2/ TBS
LA 25TU-2 l l 1.087 330 l l ¡ 16,3 3,7 67/67 55
LA 40TU-2 l l 1.510 450 l l ¡ 22,6 3,6 70/70 55
LA 60S-TU l l 2.530 760 l l ¡ 38,0 3,6 <75/<72 62
LA 60S-TUR l l 2.530 760 l l l ¡ 38,0 3,6 <75/<72 62
LA 28TBS l l 1.130 340 l l ¡ 16,9 3,4 61/58  65
LA 35TBS l l 1.450 440 l l ¡ 21,8 3,6 61/56 64

LI
LIK 8TES l 350 110 l l ¡ ¡ 5,3 3,6 53/53 60
LIK 12TU l 470 140 l l ¡ ¡ 7,1 4,2 50/47 60
LI 9TU l 360 110 l l ¡ ¡ 5,4 3,9 49/49 60
LI 12TU l 470 140 l l ¡ ¡ 7,1 4,0 50/50 60
LI 16I-TUR l 470 190 l l l ¡ ¡ 9,5 4,3 53/51 60
LI 20TES l l 460 260 l l ¡ ¡ 12,8 3,4 57/57 60
LI 24TES l l 550 310 l l ¡ 15,7 3,4 61/61 60
LI 28TES l l 760 430 l l ¡ 21,6 3,3 61/61 60

De informatie is bedoeld als snel en eenvoudig overzicht van het Dimplex 
assortiment warmtepompen en mag de gedetailleerde planning niet vervangen. 
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Pekel/water-warmtepompen. 
Water/water-warmtepompen.

Producten Toepassingen Max. te  
verwarmen 
opp. in m2

Max. te  
verwarmen  
opp. in m2

Installatiepositie van de 
warmtepomp

Toepassing Technische details

m2 m2 Warmte- 
vermogen  

in kW  
(B0 / W35) 

(W10 / W35)

Een/twee - 
gezins- 
woning

Meer– 
gezins- 
woning

Residentieel 
gebouw

Commercieel 
gebouw

15 W/m²  
(passiefhuis)

50 W/m²
(volgens  

WSVO 95) Buiten Binnen Split Verwarming Koeling

sanitair warm- 
waterproductie *  

(liter)

Centrale  
ventilatie in het 

systeem  **
Centrale 
ventilatie

COP bij  
B0 / W35 

(W10 / W35)

Max.  
aanvoer- 

tem peratuur

SI – Pekel/water-warmtepompen

SIW 6TES l 390 120 l l l 170 l ¡ 5,9 4,7 62

SIW 8TES l 520 160 l l l 170 l ¡ 7,8 4,8 62

SIW 11TES l 700 210 l l l 170 l ¡ 10,5 5 62

SIK 6TES l 390 120 l l ¡ ¡ 5,9 4,7 62

SIK 8TES  l 520 160 l l ¡ ¡ 7,8 4,8 62

SIK 11TES l 710 210 l l ¡ ¡ 10,6 5 62

SIK 14TES l 870 260 l l ¡ ¡ 13,1 4,7 62

SI 6TU l l 410 120 l l ¡ ¡ 6,1 4,7 62

SI 8TU l l 540 160 l l ¡ ¡ 8,1 4,8 62

SI 11TU l l 730 220 l l ¡ ¡ 10,9 4,9 62

SI 14TU  l l 930 280 l l ¡ ¡ 13,9 5 62

SI 18TU l l l 1.170 350 l l ¡ ¡ 17,5 4,7 62

SI 22TU l l 1.530 460 l l ¡ ¡ 22,9 4,4 58

SIH 20TE l l 1.430 430 l l ¡ 21,4 4,6 70

SI 26TU l l 1.780 530 l l ¡ 26,7 5,1 62

SI 35TU l l 2.320 700 l l ¡ 34,8 5,2 62

SI 50TU l l 3.470 1.040 l l ¡ 52 5,4 62

SI 75TU l l 4.900 1.470 l l ¡ 73,5 5 62

SI 90TU l l 5.730 1.720 l l ¡ 86 5 62

SI 130TU l l 9.210 2.760 l l ¡ 138,1 4,7 62

SIH 90TU l l 5.910 1.770 l l ¡ 88,6 4,7 70

SI 35TUR l l 2.250 670 l l l ¡ 33,7 5,1 62

SI 50TUR l l 3.230 970 l l l ¡ 48,4 4,9 62

SI 130TUR+ l l 7.200 2.170 l l l ¡ 108,5 4,2 58

WI – Water/water-warmtepompen

WI 10TU  l 640 190 l l ¡ ¡ 9,6 5,9 62

WI 14TU l 890 270 l l ¡ ¡ 13,3 6,1 62

WI 18TU l l l 1.140 340 l l ¡ ¡ 17,1 5,8 62

WI 22TU l l 1.490 450 l l ¡ ¡ 22,3 5,7 62

WI 35TU l l 2.370 710 l l ¡ 35,6 6,3 62

WI 45TU l l 3.080 920 l l ¡ 46,2 6,2 62

WI 65TU l l 4.590 1.380 l l ¡ 68,9 6,5 62

WI 95TU l l 6.590 1.980 l l ¡ 98,9 6,1 62

WI 120TU l l 7.900 2.370 l l ¡ 118,5 6,1 62

WI 180TU l l 12.000 3.600 l l ¡ 180,1 5,6 62

WI 140TUR+ l l 9.550 2.866 l l ¡ 143,3 5,2 58

WIH 120TU l l 8.440 2.530 l l ¡ 126,6 5,9 70

l geïntegreerd ¡ optioneel * tot 200 l = 3-4 personen; vanaf 300 l = 4-5 personen

Overzicht van het assortiment.
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Producten Toepassingen Max. te  
verwarmen 
opp. in m2

Max. te  
verwarmen  
opp. in m2

Installatiepositie van de 
warmtepomp

Toepassing Technische details

m2 m2 Warmte- 
vermogen  

in kW  
(B0 / W35) 

(W10 / W35)

Een/twee - 
gezins- 
woning

Meer– 
gezins- 
woning

Residentieel 
gebouw

Commercieel 
gebouw

15 W/m²  
(passiefhuis)

50 W/m²
(volgens  

WSVO 95) Buiten Binnen Split Verwarming Koeling

sanitair warm- 
waterproductie *  

(liter)

Centrale  
ventilatie in het 

systeem  **
Centrale 
ventilatie

COP bij  
B0 / W35 

(W10 / W35)

Max.  
aanvoer- 

tem peratuur

SI – Pekel/water-warmtepompen

SIW 6TES l 390 120 l l l 170 l ¡ 5,9 4,7 62

SIW 8TES l 520 160 l l l 170 l ¡ 7,8 4,8 62

SIW 11TES l 700 210 l l l 170 l ¡ 10,5 5 62

SIK 6TES l 390 120 l l ¡ ¡ 5,9 4,7 62

SIK 8TES  l 520 160 l l ¡ ¡ 7,8 4,8 62

SIK 11TES l 710 210 l l ¡ ¡ 10,6 5 62

SIK 14TES l 870 260 l l ¡ ¡ 13,1 4,7 62

SI 6TU l l 410 120 l l ¡ ¡ 6,1 4,7 62

SI 8TU l l 540 160 l l ¡ ¡ 8,1 4,8 62

SI 11TU l l 730 220 l l ¡ ¡ 10,9 4,9 62

SI 14TU  l l 930 280 l l ¡ ¡ 13,9 5 62

SI 18TU l l l 1.170 350 l l ¡ ¡ 17,5 4,7 62

SI 22TU l l 1.530 460 l l ¡ ¡ 22,9 4,4 58

SIH 20TE l l 1.430 430 l l ¡ 21,4 4,6 70

SI 26TU l l 1.780 530 l l ¡ 26,7 5,1 62

SI 35TU l l 2.320 700 l l ¡ 34,8 5,2 62

SI 50TU l l 3.470 1.040 l l ¡ 52 5,4 62

SI 75TU l l 4.900 1.470 l l ¡ 73,5 5 62

SI 90TU l l 5.730 1.720 l l ¡ 86 5 62

SI 130TU l l 9.210 2.760 l l ¡ 138,1 4,7 62

SIH 90TU l l 5.910 1.770 l l ¡ 88,6 4,7 70

SI 35TUR l l 2.250 670 l l l ¡ 33,7 5,1 62

SI 50TUR l l 3.230 970 l l l ¡ 48,4 4,9 62

SI 130TUR+ l l 7.200 2.170 l l l ¡ 108,5 4,2 58

WI – Water/water-warmtepompen

WI 10TU  l 640 190 l l ¡ ¡ 9,6 5,9 62

WI 14TU l 890 270 l l ¡ ¡ 13,3 6,1 62

WI 18TU l l l 1.140 340 l l ¡ ¡ 17,1 5,8 62

WI 22TU l l 1.490 450 l l ¡ ¡ 22,3 5,7 62

WI 35TU l l 2.370 710 l l ¡ 35,6 6,3 62

WI 45TU l l 3.080 920 l l ¡ 46,2 6,2 62

WI 65TU l l 4.590 1.380 l l ¡ 68,9 6,5 62

WI 95TU l l 6.590 1.980 l l ¡ 98,9 6,1 62

WI 120TU l l 7.900 2.370 l l ¡ 118,5 6,1 62

WI 180TU l l 12.000 3.600 l l ¡ 180,1 5,6 62

WI 140TUR+ l l 9.550 2.866 l l ¡ 143,3 5,2 58

WIH 120TU l l 8.440 2.530 l l ¡ 126,6 5,9 70

De informatie is bedoeld als snel en eenvoudig overzicht van het Dimplex 
assortiment warmtepompen en mag de gedetailleerde planning niet vervangen. 

** Bediening via uniforme besturing
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Bediening.

Alles perfect onder 
controle.  
Meer systeem.  
Minder moeite.
Een systeem werkt slechts zo goed als het wordt 
aangestuurd. En hoe meer elementen erbij betrokken 
zijn, des te belangrijker is het om alle verschillende 
taken intelligent te coördineren. 

Dit is de enige manier om synergieën consequent 
te gebruiken … en dus op betrouwbare wijze geld 
te besparen. Dimplex biedt niet alleen het meest 
efficiënte systeem, maar ook een passende regeling: 

gewenste temperatuur,
ventilatieniveaus, 

vakantiemodus, 
snelverwarmingsoptie ...

Bij Dimplex verloopt 
de regeling eenvoudig 

en individueel via het 
innovatieve touch-display 

van de Dimplex Home app. 
Verkrijgbaar in de Apple 

App Store of
Google Play Store.

Dimplex warmtepompen zijn 
standaard uitgerust met een 
duidelijk, functioneel touch-display. 
Dit zorgt voor een eenvoudige, 
intuïtieve gebruikerservaring bij 
het bedienen van het apparaat en 
een snelle inbedrijfstelling van het 
apparaat.
Altijd de juiste temperatuur: met 
slechts een paar drukken op de 
knop - zomer of winter!

Gemakkelijk
Zeer gemakkelijk te 
installeren.
Intuïtief te bedienen.

Slimme
installatie en bediening.  
Uiterst eenvoudig met de Glen Dimplex 
Home app op een tablet of smartphone.

36



De M Flex Air is de centrale ventilatie-eenheid met warmtete-
rugwinning. Met zijn compacte kastafmetingen kan hij volle-
dig worden ingebouwd in standaardkasten of keukenunits, 
bijvoorbeeld in gangen, badkamers en bijkeukens. De M Flex 
Air kan worden gebruikt in een ruimtebesparend systeem met 
een Dimplex warmtepomp en een warmwaterboiler, of gewoon 
als een stand-alone-oplossing.

M Flex Air. 
De centrale ventilatie
voor de warmtepomp.

Goed om te weten: 
Het Dimplex assortiment omvat gedecentraliseerde 
oplossingen, zoals DL 50, voor renovaties die geen 
ingrijpende structurele modernisering vereisen. 
Gedecentraliseerde ventilatiesystemen van Dimplex 
maken het bovendien mogelijk om de warmte in de 
afvoerlucht terug te winnen en zo de buitenlucht te 
verwarmen.

Beter als systeem.  
Kan gecombineerd worden met:

Sanitair warm water
MDHW 232

Met 
energie-efficiëntieklasse

in de ventilatiesector.

A
Al geïntegreerd:

Luchtkwaliteitssensoren 
in buiten- en uitlaatlucht.

2

Volledig

luchtvolumestroom.

320 m3/u

Tot

warmteterugwinning.

92 %

Gemakkelijk

Bediening
Dimplex Home-app

Warmtepomp
Systeem M of M Flex

Luchtverdeelsysteem
Air 56
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Eenvoudig 
en snel 
genoteerd.





Technologie waarop 
u kunt vertrouwen: 
systemen op basis van de 
nieuwste warmtepomp- 
en ventilatietechnologie.

THERMO COMFORT
Industrieweg 19
2390 Malle
T +32 3 231 88 84
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be




