
KOMFORT W PRAKTYCE
PIECE AKUMULACYJNE DUOHEAT

INTELIGENTNE OGRZEWANIE
PIECE AKUMULACYJNE DUOHEAT

• Obudowa stalowa pokryta lakierem 

proszkowym wypalanym w wysokiej 

temperaturze.

• Blok akumulacyjny - Ogniwa magne-

tytowe dużej gęstości gromadzące 

wewnątrz energię cieplną

• Modu akumulacyjny wyposażony 

w zestaw grzałek o mocach 1,3 - 2,6 kW 

(zależnie od modelu)

• Panel promiennikowy złożony z cien-

kiej warstwy przewodów grzejnych 

przymocowanych od wewnątrz do 

przedniej ściany obudowy pieca. 

Moc 280 – 390 W (zależnie od modelu)

• Wbudowany, sterowany przez użyt-

kownika, elektroniczny termostat 

kontrolujący działanie panelu pro-

miennikowego oraz modułu akumula-

cyjnego. Sterowanie za pośrednictwem 

panelu  dotykowego LED umieszczo-

nego w górnej części obudowy. 

• Blokada przed niepożądaną regulacją 

tzw. blokada rodzicielska.

• Moduł ładowania bloku akumulacyj-

nego współpracujący z elektronicznym 

czujnikiem temperatury pomieszcze-

nia. Użytkownik ma możliwość regula-

cji poziomu ładowania bloku akumula-

cyjnego zależnie od potrzeb.

• Podwójne zabezpieczenie termiczne 

promiennika ograniczające tempera-

turę panelu do 56°C (pierwszy stopień 

zabezpieczenia) i maksymalnie do 65°C 

(drugi stopień zabezpieczenia)

Piece akumulacyjne DuoHeatPi k l j D H t

Typoszereg pieców DuoHeat

Typ
Moc  modułu 

akumulacyjnego
w [kW]

Moc modułu 
promienni-

kowego
w [kW]

Maks. 
pojemność 
ładowania

w [kWh]

Wymiary
szer. x wys. x gł. 

w [mm]

Ciężar 
kompletnego 
pieca w [kg]

Duo 
300i

1,30 0,28 8,96 600 x 712 x 130 65

Duo 
400i

1,95 0,34 13,44 830 x 712 x 130 94

Duo 
500i

2,60 0,39 17,92 1060 x 712 x 130 122

Piece Duo Heat – zasada działania

Sekretem niezawodnego i inteligentnego 

działania pieca DuoHeat jest racjonalne wy-

korzystanie energii elektrycznej. Funkcjonuje 

on w taki sposób, by duża część ciepła była do-

stępna w ciągu dnia, przy zachowaniu niskich  

kosztów eksploatacji. DuoHeat wykorzystuje 

przy tym unikalne połączenie  dwóch oddziel-

nych, choć uzupełniających się i ściśle ze sobą 

współpracujących źródeł wydzielania ciepła: 

modułu akumulacyjnego i panelu promien-

nikowego (dzięki którym urządzenie działa 

niezwykle sprawnie, oszczędnie i niezawod-

nie). Stałą, komfortową temperaturę pomiesz-

czenia zapewnia ogrzewanie promiennikowe 

panel grzewczy o niskiej mocy zainstalowany 

w przedniej części pieca, kontrolowany przez 

precyzyjny elektroniczny termostat. Jest on 

w stanie szybko zwiększyć temperaturę po-

mieszczenia do takiej, która zapewni użytkow-

nikowi poczucie komfortu. Co ważne, ten rodzaj 

regulowanego ogrzewania promiennikowego 

jest jednocześnie uzupełnieniem podstawo-

wego ogrzewania pochodzącego z modułu 

akumulacyjnego. Ciepło wytwarzane przy 

wykorzystaniu modułu akumulacyjnego jest 

produkowane dzięki energii elektrycznej po-

bieranej podczas taniej taryfy nocnej. Ener-

gia cieplna jest gromadzona wewnątrz pieca 

i uwalniana przez cały dzień. Zależnie od po-

trzeb użytkownik ma możliwość zwiększenia 

bądź obniżenia poziomu ładowania bloku 

akumulacyjnego. Kluczem do maksymalnej 

wydajności oraz oszczędności jest w pełni 

automatyczna kontrola nad wytwarzaniem 

ciepła przez obydwa opisane powyżej ele-

menty. Każdy piec indywidualnie i nieustannie 

kontroluje temperaturę pomieszczenia oraz 

w inteligentny i precyzyjny sposób dostosowu-

je ilość ciepła wydzielanego z akumulacyjne-

go i promiennikowego elementu grzewczego. 

W ten sposób zostaje utrzymana temperatura, 

którą użytkownik wybrał za pomocą niezwykle 

łatwego w obsłudze regulatora elektroniczne-

go. W ciągu dnia, znaczna część zapotrzebo-

wania na ciepło będzie zaspokajana z zapasów 

energii pochodzącej z taniej taryfy nocnej. Jeżeli 

zajdzie potrzeba utrzymania zadanej tempe-

ratury komfortowej, panel promiennikowy 

zadziała automatycznie. 

Inteligentnie, oszczędnie i komfortowo

Inteligentne działanie pieca DuoHeat

sprawia, iż efekty jego pracy pod względem 

oszczędności oraz zapewnianego komfortu są 

imponujące. Dzięki wykorzystaniu ciepła po-

chodzącego z dwóch uzupełniających się źródeł, 

DuoHeat jest w stanie w maksymalny sposób 

wykorzystać minimalną ilość energii.

Rezultaty:

• Stała temperatura przez cały dzień

• Zdolność dostosowania się do każdych 

warunków

•  Ciepło dostępne zawsze wtedy, gdy jest 

potrzebne, o każdej porze dnia i nocy

•  Bardzo przystępne koszty eksploatacji

Inteligentne wykorzystywanie energii

Zasadniczo, około 95 % całego zapotrzebo-

wania na energię cieplną pokrywa energia 

elektryczna pochodząca z taniej taryfy noc-

nej. Oszczędności wynikające z ekonomicz-

nego wykorzystania energii zgromadzonej 

w module akumulacyjnym kompensują kosz-

ty względnie małej ilości energii pobieranej 

przez panel promiennikowy pod koniec dnia. 

Dzięki temu koszty eksploatacji oraz zużycie 

energii elektrycznej są niższe w porównaniu 

z innymi rodzajami systemów grzewczych. 

Tania energia nagromadzona wewnątrz pieca 

DuoHeat jest uwalniana w ciągu dnia, zapew-

niając uczucie ciepła oraz utrzymując stałą 

temperaturę przez cały dzień. Jeśli zachodzi 

taka potrzeba, promiennikowy panel grzewczy 

wspomaga utrzymanie temperatury otocze-

nia, podnosząc ją do żądanego poziomu.

Zawsze i wszędzie inteligentny wybór

Ogrzewanie elektryczne wielokrotnie okazywa-

ło się być inteligentnym rozwiązaniem z wielu 

powodów. Oferuje ono niskie koszty instalacji 

i eksploatacji, jest w 100% wydajne oraz łatwe 

w montażu. Ogrzewanie elektryczne jest eko-

logiczne, czyste, bezpieczne oraz niezawodne. 

Nie ma potrzeby budowania komina, pomiesz-

czenia na kotłownię, składowania opału etc.

Charakterystyka serii DuoHeat



DOBÓR
WŁAŚCIWEGO PIECA AKUMULACYJNEGO

STEROWANIE
PIECAMI AKUMULACYJNYMI DUOHEAT

Strefa 1 Strefa 2

Strefa 3 Strefa 4

4-Strefowy programator ścienny RXPW4

Zapewnia wygodę sterowania całym 

systemem z jednego punktu. Każdą 

z czterech stref w systemie można skon-

fi gurować indywidualnie za pomocą 

7-dniowego programu pracy, co daje 

całkowitą uniwersalność systemu. 

Programator ścienny RXPW4 jest kom-

patybilny z elektronicznymi grzejnikami 

panelowymi z serii EPX oraz piecami 

akumulacyjnymi DuoHeat.

Strefa 1 Stref

•  Zasilany z sieci sterownik do montażu 

ściennego.

•  4 strefy, każda z osobnym progra-

mem na każdy dzień tygodnia, 

w zależności od potrzeb użytkownika.

• Funkcja zmiany trybu ogrzewania 

z pominięciem programu sterownika.

•  Opcja konfi gurowana przez insta-

latora, umożliwiająca przełączanie 

między trybami komfortowy / obni-

żony, komfortowy / wyłączony lub 

komfortowy / zabezpieczenie przed 

mrozem.

• Tryb wakacyjny 

(czasowa nieobecność).

• 4 tryby pracy ciągłej: komfortowy, 

obniżony, praca mrozoochronna, 

wyłączony.

• Łatwa instalacja i konfi gurowanie.

• Kompatybilne z seriami EPX oraz

DuoHeat.

Dobór pieców akumulacyjnych

Typ pieca Moc [kW]
Powierzchnia ogrzewana (m2) 

A B C

PIECE AKUMULACYJNE STATYCZNE

WMX 706 0,78 2,00 2,75 4,10

WMX / WMS 712 1,60 4,10 5,70 8,30

WMX / WMS 718 2,30 6,00 8,20 11,70

WMX / WMS 724 3,10 8,00 11,00 16,00

PIECE AKUMULACYJNE DuoHeat

Duo 300 i 1,30+0,28 4,50 6,30 9,20

Duo 400 i 1,95+0,34 6,90 9,50 13,90

Duo 500 i 2,60+0,39 9,20 12,70 18,80

PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE 25 cm

VFMi / VFDi 20 2,00 9,30 12,80 18,50

VFMi / VFDi 30 3,00 13,90 19,00 28,00

VFMi / VFDi 40 4,00 18,50 25,50 37,00

VFMi / VFDi 50 5,00 23,00 32,00 46,30

VFMi / VFDi 60 6,00 27,80 38,20 55,00

VFMi / VFDi 70 7,00 30,00 40,80 59,80

PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE 18 cm

FSD 12 1,20 5,60 7,70 11,20

FSD 18 1,80 8,30 11,50 16,70

FSD 24 2,40 11,10 15,30 22,30

FSD 30 3,00 13,90 19,10 27,90

FSD 36 3,60 16,70 23,00 33,40

FSD 42 4,20 19,40 26,80 39,00

FSD 48 4,80 23,60 32,50 47,30

A Stare budownictwo, ściany zewnętrzne bez izolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub pod ogrzewanymi pomieszczeniami (K ścian ok. 1,2)

B
Budownictwo lata 80-te, słaba izolacja ścian zewnętrznych, okna podwójne zespolone, przeciętna izolacja podłóg i stropów (K ścian ok. 0,7) 
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE W POLSCE!

C Nowoczesne budownictwo, dobre izolacje zewnętrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacją K ok. 1,1 (K ścian ok. 0,3)

WMX
WMS
DuoHeat
VFMi
VFDi
FSD

Piec akumulacyjny statyczny z ręczną regulacją ładowania
Piec akumulacyjny statyczny z automatyczną regulacją ładowania
Piec akumulacyjny z elektroniczną regulacją ładowania i dodatkowym panelem promiennikowym
Piec akumulacyjny dynamiczny z termomechaniczną regulacją ładowania i rozładowania głębokość 25 cm
Piec akumulacyjny dynamiczny z elektroniczną regulacją ładowania i rozładowania głębokość 25 cm
Piec akumulacyjny dynamiczny z elektroniczną regulacją ładowania i rozładowania głębokość 18 cm

Charakterystyka RXPW4

Bez względu na to, czy piece DuoHeat stosowa-

ne są samodzielnie, czy też jako część systemu 

grzewczego opartego na połączeniu pieców 

z elektronicznymi grzejnikami panelowymi serii 

EPX, są one idealnym rozwiązaniem zarówno 

dla pojedynczego pomieszczenia, jak i całego 

domu. 

Teraz, dzięki DuoHeat, ogrzewanie domu staje 

się bardzo proste. Dostosowując się do indy-

widualnych warunków i stylów życia, DuoHeat 

może ogrzewać najczęściej wykorzystywane 

części domu, takie jak pokój gościnny, kuch-

nię, jadalnię, jak również być doskonałym 

rozwiązaniem dla pozostałych pomieszczeń, 

np. sypialni czy łazienki. Piec akumulacyjny 

DuoHeat zapewnia szybkie i bezgłośne ogrze-

wanie oraz komfort odpowiadający wysokim 

wymaganiom współczesnego użytkownika.

Ogrzewacze akumulacyjne powinny być pra-

widłowo dobrane do potrzeb użytkownika. 

Właściwy dobór polega na tym, aby możliwie 

małym kosztem zapewnić wymagany kom-

fort cieplny. Mniejszy ogrzewacz jest tańszy 

i zajmuje mniej miejsca, ale gdy będzie zbyt 

mały, nie ogrzeje prawidłowo pomieszczenia, 

szczególnie przy najniższych temperaturach. 

Z kolei zbyt duży ogrzewacz w każdych wa-

runkach dogrzeje pomieszczenie, ale będzie 

droższy i zajmie więcej miejsca. Ogrzewacze 

akumulacyjne korzystają  tzw. taryfy nocnej, 

czyli nie mają dostępu do energii elektrycz-

nej w dowolnej chwili. Powinny zatem móc 

w czasie trwania taryfy nocnej zgromadzić 

w rdzeniu akumulacyjnym ilość ciepła wystar-

czającą na cały dzień. Zadanie doboru pieca o 

właściwej wydajności mocy grzewczej każ-

dorazowo należy powierzyć wykwalifi ko-

wanemu instalatorowi lub fi rmie handlowej, 

posiadającym doświadczenie w doborze 

i instalowaniu ogrzewania akumulacyjnego.

Przybliżona wydajność grzewcza pieców akumulacyjnych marki Dimplex 

dla pomieszczeń mieszkalnych o wysokości maksymalnie 2,7m obliczona dla taryfy prądowej 8+2




