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Y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Energia słoneczna zmagazynowana w powietrzu czy w gruncie może zmniejszyć 

koszty ogrzewania nawet o 75% przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego kom-

fortu. Staje się to możliwe dzięki wysokiej jakości pompom ciepła, które dostarczają 

energooszczędne rozwiązania cieplne. Danfoss jest światowym liderem w produk-

cji urządzeń grzewczych i chłodniczych. Dział badań i rozwoju umiejscowiony 

w Szwecji jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. 40 lat 
doświadczeń w projektowaniu pomp ciepła pozwoliło na opracowanie i wdrożenie 

unikalnych technologii i rozwiązań co zaowocowało wysoką liczbą instalacji – na 

całym świecie jest już ponad 500 000 zadowolonych użytkowników*. 

SATYSFAKCJA KLIENTÓW PRZEDE WSZYSTKIM
Danfoss dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na jak najwyższym pozio-

mie, dlatego bardzo ważne jest badanie poziomu zadowolenia klientów z użytkowa-

nia pomp ciepła. Poniższe wyniki potwierdzają, że wybór pomp ciepła Danfoss jest 

przemyślaną, słuszną decyzją.

JAKOŚĆ INSTALACJI I SERWIS – COŚ CO WYRÓŻNIA DANFOSS
Pompy ciepła Danfoss dystrybuowane są za pośrednictwem sieci autoryzowanych 

instalatorów, od których wymagana jest ciągła aktualizacja wiedzy, szkolenia 

z zakresu produktów i technologii, na końcu których obowiązkowe jest zdawanie 

testów. Autoryzowani Partnerzy Danfoss to wybrane i wyspecjalizowane grono 

instalatorów mających praktyczne doświadczenia w instalacjach z pompami ciepła. 

Dzięki ich wysokiej wiedzy i umiejętnościom użytkownicy pomp ciepła są zadowo-

leni z użytkowania pomp ciepła Danfoss.

NIEZALEŻNE I EKONOMICZNE OGRZEWANIE
Pompy ciepła mogą w 100% pokrywać Twoje zapotrzebowanie na ciepło, jedno-

cześnie zapewniając 50–70% oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi źródłami 

ciepła takimi, jak olej opałowy czy gaz płynny. Czas zwrotu z inwestycji wynosi 

przeciętnie 3–7 lat. Danfoss oferuje gruntowe i powietrzne pompy ciepła. 

DANFOSS ONLINE I DANFOSS ONE
Danfoss oferuje także narzędzie Danfoss OnLine umożliwiające sterowanie pompą 

ciepła z dowolnego miejsca i o każdej porze. Służą temu smartfon, tablet czy 

komputer z dostępem do internetu. Można użyć Danfoss OnLine i sprawdzić 

poprawność działania pompy o każdej porze. W przypadku wykrycia potencjalnych 

nieprawidłowości lub błędnych parametrów pracy, system natychmiast wysyła 

powiadomienie do użytkownika lub instalatora. 

Danfoss One  komunikuje się w sposób bezprzewodowy z urządzeniami sterują-

cymi ogrzewaniem domu i umożliwia ich połączenie w jeden system, dopasowany 

do Twoich potrzeb. Zapewnia proste i wygodne sterowanie ogrzewaniem z jednego 

miejsca,  kontrolę temperatury każdego z pomieszczeń, optymalizacje zużycia ener-

gii i dostosowuje ją do aktualnego zapotrzebowania.

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 755 09 00
e-mail: pompyciepla@danfoss.com, www.pompyciepla.danfoss.pl

POMPY CIEPŁA DANFOSS 
– JEDYNY SŁUSZNY W YBÓR – SPRAWDŹ

99% 
użytkowników  jest 
zadowolonych  
z zakupu pompy 
ciepła Danfoss.

99% 
użytkowników  
poleca produkty 

innym.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

CHCESZ OFERTĘ? 
Napisz: pompyciepla@danfoss.com 
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