
meer efficiënt 
dan de vorige generatie  
Danfoss warmtepompen,  
de DHP Opti Pro. Met andere 
woorden, de beste is nog beter.

met de DHP-H en DHP-L Opti Pro+ modellen, introduceerd Danfoss één van de 
meest efficiënte warmtepompen in de markt verkrijgbaar.

Met hoog rendement
komen hoge besparingen… 

10%

heating.danfoss.com



* Wat is SPF?
Seasonal Performance Factor (SPF) is een methodiek die beschrijft wat het rendement is van de
warmtepomp gemeten over het gehele jaar, inclusief warme- en koude perioden en tapwater productie.
De SPF is uniek voor iedere installatie en moet per installatie worden berekent. Een SPF van 4,8 geldt
voor een woning met een jaarbehoefte van 34.300 kWh (123,5 GJ), aanvoertemperatuur is 35°C  
en is gecomformeerd door het Zweeds Energie Agentschap.

Met trots presenteren wij de 
nieuwste generatie water/
waterwarmtepompen, de DHP-H  
en de DHP-L Opti Pro+. 

De nieuwe warmtepomp is 
ontworpen om maximaal comfort 
te leveren tegen maximale 
betrouwbaarheid en zo laag 
mogelijke energiekosten.  
Het is gebouwd met 40 jaar kennis  
in het ontwikkelen en produceren 

 + Reduceren energiekosten 
Reduceer uw verwarmingskosten 
dankzij een ongekende SPF* van 4,8 

 + Snelle terugverdientijden 
Hoge besparingen betekent dat 
de investeringskosten snel zijn 
terugverdiend

 + Meer warm water – extra snel 
Twee state-of-the-art technologieën 
geven 15% meer warm water en dat 
tegen lagere productiekosten dan 
andere warmtepompen met een 
ingebouwde boiler

 + Scandinavisch ontwerp  
Het elegant ontwerp past in iedere 
omgeving

De nieuwste generatie  
Danfoss warmtepompen

De toegevoegde “+”  
maakt het verschil

 + Zeer geluidsarm

 + Flexibele warmtebronnen 
De warmtepompen kunnen 
gebruik maken van verticale- 
horizontale bodemwarmtewisse-
laar, maar ook van grondwater

 
Optionele extra’s

 + OnLine afstandsbewaking 
Bekijk en regel de warmtepompen 
van afstand, waar en wanneer u wilt

 + Passieve koeling 
In de warme maanden kan de 
warmtepomp voor koeling zorgen

 + Zwembad verwarming 
Verwarm uw zwembad tegen lage 
kosten

van warmtepompen voor de 
Europese markt. 

De Opti Pro+ is een nieuwe “gouden” 
standaard, dat toekomstige 
behoeften dekt en een grotere 
energiebesparing heeft.

Van goed naar het beste
De voorganger, de Opti Pro, was al 
een bestseller voor vele jaren met 
tevreden klanten in Europa. Dit 
dankzij de bereikte besparingen, de 
efficiënte tapwater productie en de 
betrouwbaarheid.

Maar... de Opti Pro+ gaat nog een 
stap verder. Het nieuw ontwikkelde 
koudemiddelcircuit, geeft een nog 

hogere energiebesparing, en de 
gebruiker waardeert de unieke 
tapwater productie, de intelligente 
regelaar en de nieuwe Optimum 
technologie. 

Minimaal energieverbruik
De Opti Pro+ is ontworpen om 
optimaal te presteren in alle 
klimaatzones in Europa – en altijd 
met een ongeëvenaarde focus 
op het minimaliseren van het 
energieverbruik.

In praktijk betekent dit een besparing
t.o.v. conventionele warmtepompen
met circa 20%.

De “next generation” is gekomen.  



De beste wordt nog beter
dankzij nieuwe technologieën
Opti technologie (inclusief A-klasse circulatiepompen)
De Optimum technologie verhoogt de SPF met ongeveer
6% in vergelijking met standaard warmtepompen.
Toerengeregelde circulatie pompen garanderen dat de
warmtepomp altijd werkt met de meest optimale condities.

Intelligent regelsysteem
De Danfoss regelaar is zo ontworpen dat de compressor niet
gaat pendelen door gebruik te maken van beproefde algo-
ritmen. Hierdoor werkt de warmtepomp altijd met de laagst
mogelijke aanvoertemperatuur - terwijl het binnenklimaat
gewaarborgd blijft.

Tapwater productie: HGW & TWS 
De gepatenteerde HGW (Heet Gas Wisselaar) technologie
verhoogt het jaarrendement van tapwater productie met
circa 20%. Gedurende de winterperiode wordt tijdens het
verwarmen van de woning ook gelijktijdig tapwater
geproduceerd. Hiermee heeft u veel warm water tegen  
zeer lage kosten. 

De geïntegreerde TWS (Tap Water Stratification) technologie 
geeft 15% meer warm water dan conventionele boilers.  
Dit dankzij het verwarmende oppervlak van de spiraal en de
manier waarop het spiraal geplaatst is in de boiler. 

40 jaar 
en nog steeds te ver-
beteren. Reduceer uw 
energieverbruik met 
circa 20% t.o.v. conven-
tionele warmtepompen 
dankzij de Opti Pro+



Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder vooraf-
gaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderin-
gen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het 
Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

Bedien op afstand uw warmtepomp
– overal en altijd

Verwarming of koeling?
Met de warmtepomp kan het

De Danfoss OnLine bewaakt uw 
warmtepomp via internet. Dit kan via 
een PC, tablet of smartphone. Deze 
betrouwbare en gebruikersvriendelijke 
OnLine geeft u de mogelijkheid om 
de warmtepomp te bewaken en 
parameters te veranderen.

Controleren
U kunt waar ter wereld zien wat uw 
warmtepomp doet. Bekijk o.a. de 
binnen- en buitentemperaturen en de 
bedrijfsstatus. 

Bewaken
De Danfoss OnLine bewaakt uw 
warmtepompsysteem 24/7. In het 
geval er iets abnormaals gebeurt 

Een Danfoss warmtepomp is 
ontworpen om u het hele jaar een 
comfortabel binnenklimaat te geven. 
In de winter zorgt de warmtepomp 
continu voor een zeer aangename 
warmte via de vloerverwarming.  
Optioneel kan je ook koelen met een 
externe passieve koelmodule DCM-P.  
Voor een kleine meerprijs kan je de 
hele woning heerlijk fris houden 
in de zomer, en dit aan zeer lage 
bedrijfskosten.

geeft de OnLine een alarm. Dit alarm 
kan worden verzonden via email of 
sms naar u, maar ook eventueel naar 
uw installateur. Dit betekent dat het 
probleem snel verholpen kan worden 
zodat u zorgeloos verder kunt genieten. 

Economie
Met de Danfoss OnLine kan de 
warmtepomp optimaal op afstand 
worden geregeld. Hierdoor 
kan de warmtepomp optimaal 
energetisch werken en heeft u lagere 
energiekosten. 

Bezoek onze website voor meer 
informatie.  
heating.danfoss.com

Passieve koeling
Met passieve koeling wordt door 
middel van de twee A-klasse 
circulatiepompen koeling vanuit uw 
warmtebron getransporteerd door de 
woning, waarbij het gekoelde water de 
warmte van uw woning opneemt en 
weer aan de warmtebron afstaat.  
De vloerkoeling kan zo de woning op 
een aangename temperatuur houden 
in de zomer, zonder de nadelen van 
een airco. 
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