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Danfoss DHP-AQ
Havadan Suya Isı Pompaları

Yaşam alanlarınızı ısıtmak veya soğutmak için ekonomik ve güvenilir bir 
sistem arıyorsanız, işte size ideal çözüm; Danfoss DHP-AQ Havadan Suya 
Isı Pompaları. Sorunsuz ve çevre dostu bir konfor yaratmak amacıyla 
pazara sunduğumuz yüksek kaliteli, en son ürünümüz.

Danfoss DHP-AQ ; - 20 0C gibi düşük hava sıcaklıklarında bile verimli
bir şekilde çalışarak, üstün yeteneği ile öne çıkıyor. 

Danfoss DHP-AQ %75’e varan enerji tasarrufu ile kesintisiz
ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak suyu üreterek yaşam
konforunuzu arttırıyor.

Danfoss DHP-AQ; eşsiz akustik dizaynı ile 
sınıfında, Avrupa’nın en sessiz Isı Pompası !

!
en sessiz, havadan suya ısı pompası
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Mevsimler değişir - 
DHP-AQ’nun performansı asla !

Danfoss olarak, pazardaki en iyi ‘Mevsimsel Performansı’ sağlayan, Havadan 
Suya Isı Pompasını sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Mevsimsel performans; Isı Pompasının ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak 
suyu üretiminde havadan elde ettiği enerjiyi hangi verimlilikte* ısıya 
dönüştürdüğünün ölçüsüdür.

DHP-AQ Isı Pompaları, doğalgazlı ısıtma sistemlerine göre;
%75 enerji tasarrufu sağlar. Isı Pompanız, en soğuk havalarda dahi dış hava
sıcaklığından bağımsız çalışarak, ısınma ihtiyacınızı sorunsuz karşılar.

* Isı Pompasının Verimliliği; yaz aylarının en sıcak ve kış aylarının en soğuk dönemleri dahil olmak 
üzere, bütün bir yıl boyunca en gerçekçi rakamlar ölçülerek belirlenir.  

Danfoss DHP-AQ; pazardaki 
rakipleri arasında, en yüksek 
yıllık performansı sağlayan 
Isı Pompasıdır. 

Kurulumdan sonra ısı 
pompanız hakkında 
düşünmek zorunda 
kalmayacaksınız. 
 

Çalıştırın
ve unutun!

En iyi 
performans!



Danfoss DHP-AQ,  yaşam alanlarınızdaki farklı ısıtma-soğutma 
ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

• İç mekanlara mükemmel uyum sağlar.

• İhtiyacınız olduğu anda sıcak su sağlar, beklemek zorunda kalmazsınız.

• İlk kurulumdan sonra ayar gerektirmez.

• Avrupa’daki en sessiz Isı Pompasıdır.

• Şık ve yalın İskandinav tasarımıyla göz alıcıdır.

% 15 

DHP-AQ geleneksel ısıtıcılara
oranla %15 düşük maliyette 
sıcak kullanma suyu üretir.

daha fazla sıcak su

Kesintisiz Konfor



Bizi üstün kılan teknolojimiz,

Danfoss’un 4 özel teknolojisi, DHP-AQ Isı Pompalarının kalbidir.

OPTİ (optimum teknoloji)

OPTI, sürekli olarak sisteminizi görüntüleyen ve buna bağlı olarak ısı
pompanızın performanısını ayarlayan bir teknolojidir. OPTI sayesinde
sisteminizin daima en verimli halde çalıştığından emin olabilirsiniz.
OPTİ özelliği, ısı pompanızın mevsimsel performansını %10 oranında
arttıracaktır.

TWS (Boylerde sıcak kullanma suyu kademelendirmesi)

Patentli Danfoss Teknolojisi sayesinde, çok hızlı sıcak su üretimi sağlanır.
Bu sayede sıcak su üretim maliyeti düşer ve Isı Pompasının mevsimsel 
performansı artar.

Akustik dizayn

Avrupa’daki en sessiz Isı Pompası olmasını sağlayan özel tasarım.

Esnek çözüm

Danfoss DHP-AQ Havadan Suya Isı Pompaları, farklı ısıtma-soğutma 
ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak amacıyla, geniş bir yelpazede üretilmektedir. 
Montaja hazır tasarımı sayesinde; ilk kurulumdaki, fazladan yatırım maliyeti 
ortadan kaldırılmış olur.
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Patentli
Üstün Teknoloji



Rekabeti Seviyoruz !

Hesaplamada kullanılan temel kriterler:

• Müstakil bir evde yaşayan 4 kişilik bir aile öngörülmüştür.

• Yıllık ısı ihtiyacı: 21.000 kWh

• Yıllık sıcak su ihtiyacı: (2 yetişkin ve 2 çocuk) 4.000 kWh

• Isıtma sistemi: döşemeden ısıtma (dizayn sıcaklığı 400C)

• Bölge: İngiltere

Kapsamlı ürün testleri Danfoss felsefesinin bir parçasıdır.
Danfoss DHP-AQ, piyasadaki en önemli 3 rakibi ile verimli bir döşemeden ısıtma 
sistemi ve radyatörlü ısıtma sistemi test edilerek karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar kendini belli ediyor;

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Binanın toplam ısı ihtiyacı

Enerji tüketimi - Piyasada Danfoss’tan sonraki en iyi alternatif

Enerji tüketimi Danfoss DHP-AQ
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Danfoss DHP-AQ Yıllık Verimlilik Tablosu



Beğendiniz mi ?

Mini 

• İç Ünite 

Midi 
• İç Ünite 
• Sirkülasyon pompası 
• Yardımcı elektrikli ısıtıcı 
• 3 yollu vana 

Danfoss Havadan Suya Isı Pompaları, konforlu bir konut için 
verimli ve tasarruflu çözümler yaratır. İlk yatırım amortisman 
süresi maksimum 5 yıldır; daha sonraki yıllarda ısınma size 
bedavaya gelecektir !!! 

Daha fazla bilgi için; Danfoss Türkiye satış ofisinden ve
web sitemizden bilgi alabilirsiniz. www.danfoss.com.tr

Maxi
• İç Ünite
• Sirkülasyon pompası
• Yardımcı elektrikli ısıtıcı
• 3 yollu vana
• Sıcak su tankı

Danfoss DHP-AQ İç Üniteler
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Danfoss; kataloglar, broşürler ve benzeri yazılı materyallerdeki olası hatalar için sorumluluk kabul etmemektedir. Danfoss; herhangi bir bildirim yapmadan ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu hak, yapılmış anlaşmalara aykırı olmamak koşuluyla, sipariş edilmiş ürünler için de geçerlidir.

Bu materyaldeki ticari markalar ismi geçen şirketlere aittir. Danfoss ve Danfoss logosu Danfoss A/S’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
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Kazım Özalp Mah. Kuleli Sok. No:79/2
Gaziosmanpaşa-Ankara-Türkiye
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