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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

DWH Extender
Informacje techniczne o buforze ciepła
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Arkusz informacyjny DWH Extender

• zwiększenie ilości zmagazynowanej 
energii,  wykorzystywanej do przy-
gotowania c.w.u. podczas  poborów 
szczytowych;

• akumulacja ciepła pochodząca 
z nieregulowanych źródeł energii 
odnawialnej;

• zwiększenie wydajności pompy 
ciepła;

• zarządzanie dostawą energii w 3 obi-
egach: c.o. – obieg główny, c.o. – 
obieg podrzędny, c.w.u.;

• współpraca bufora ciepła 
DHP Extender z pompą ciepła 
i nieregulowalnym źródłem ciepła.

Objętość 386 l
Szerokość 600 mm
Głębokość 571 mm (+117 mm 
 wysunięte do przodu 
 drzwi)
Ciężar 170 kg
Wężownice 2 szt., śr. 22 mm, dł 26 m

DWH Extender jest buforem ciepła 
wytwarzanego przez nieregulowane 
źródła, takie jak: kominki z płaszczem 
wodnym, kotły na biomasę, 
kolektory słoneczne. Umożliwia on 
wykorzystanie tak uzyskiwanego ciepła 
do ogrzewania budynku i c.w.u. oraz 
pogodową regulację temperatury - 
stosowaną w pompach ciepła. Tylko 
tak konfi gurowane układy pozwalają 
na oszczędne gospodarowanie energią 
bez przegrzewania budynku i c.w.u. 

Opis ogólny Korzyści z zastosowania 
DWH Extender

Dane techniczne

Karta katalogowa DWH Extender
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Współpraca bufora DWH Extender z nieregulowanym zewnętrznym źródłem ciepła 
i pompą ciepła może przebiegać następująco:

1. Wstępne podgrzanie c.w.u. przez 
pompę ciepła ładującą bufor: 
woda zimna przepływa przez obie 
wężownice, pompa ciepła ładuje 
bufor do temperatury wymaganej 
dla obiegu c.o. lub powyżej 
zgodnie z nastawą; jeżeli pompa 
ciepła współpracuje z modułem 
aktywnym chłodzenia DCM-P/A 
bufor ładowany jest także ciepłem 
z usuwanych zysków ciepła;

Zastosowania 
DWH Extender

Karta katalogowa DWH Extender

2. Wstępne podgrzewanie c.w.u. przez 
zewnętrzne źródło ciepła (kolektor 
słoneczny, kocioł); woda zimna 
przepływa przez dolną wężownicę, 
bufor ładowany jest do temperatury, 
która nie jest kontrolowana przez 
pompę ciepła i dlatego wymagana 
jest dla obiegu c.o. regulacja 
temperatury zasilania;

Opis oznaczeń na rysunkach
1. Powrót do pompy ciepła 
2. Zasilanie systemu grzewczego 
3. Powrót z systemu grzewczego 
4. Zasilanie z pompy ciepła 
5. Zasilanie systemu grzewczego 
6. Powrót z systemu grzewczego 
7. Zimna woda, zasilanie (niższa 

wężownica) 
8. Zimna woda, wyjście (niższa 

wężownica) 

9. Zimna woda, zasilanie (wyższa 
wężownica) 

10. Zimna woda, wyjście do pompy 
ciepła (wyższa wężownica) 

11. Extender
12. Pompa ciepła 
13. Gorąca woda 
14. Kolektor słoneczny
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Opis oznaczeń na rysunkach
1. czujnik temperatury wody 

w Extenderze
2. 3-drogowe zawory regulacyjne
3. czujnik temperatury
4. pompa cyrkulacyjna
5. DWH Extender
6. pompa ciepła

4. Dwa obiegi grzewcze z regulacją 
temperatury zasilania i pompą 
obiegową: obieg nadrzędny: 
zawór regulacyjny 230 V sterowany 
3-punktowo łączony jest do 
zacisków 215, 216, 220 (N), pompa 
obiegowa 230 V zasilana poprzez 
zestaw przekaźnikowy, łączony do 
zacisków 337/338 i 217/N2; obieg 
podrzędny: zawór regulacyjny 24 V 
sterowany 3-punktowo łączony 
do zacisków 361, 362, 363 modułu 
sterownia, pompa obiegowa zasilana 
poprzez zestaw przekaźnikowy 
łączony do zacisków 337/338 i 217/
N2230 V;

3. Jeden obieg grzewczy z regulacją 
temperatury zasilania i pompą 
obiegową: zawór regulacyjny 230 
V sterowany 3-punktowo łączony 
jest do zacisków 215, 216, 220 (N), 
pompa obiegowa 230 V zasilana 
poprzez zestaw przekaźnikowy 
łączony do zacisków 337/338 i 217/
N2;

7. moduł sterowania pompami 
obiegowymi

8. panel elektryczny
9. moduł sterowania dodatkowym 

obiegiem
10. moduł przekaźnikowy (I/0)
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Akcesoria te umożliwiają kontrolę 
temperatury i pomp obiegowych 
w dwóch obiegach korzystających 

z ciepła zgromadzonego w buforze 
podczas pracy nieregulowalnych źródeł 
takich jak: kolektor słoneczny, kocioł na 

biomasę lub inne paliwo stałe, kominek 
z płaszczem wodnym itp.

Akcesoria do zasobnika DWH 

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moglec zmianie bez 
wczeniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnościà odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są 
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Danfoss Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00,  
Telefax: (48 22) 755 07 05
e-mail: info@danfoss.com
http://www.danfoss.pl

Od dziesiątków lat fi rma Danfoss dostarcza
nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w układach grzewczych i chłodzących, za-
worach i termostatach, pompach i układach 
regulacji.
Grupa Danfoss składa się z ogólnoświatowej

sieci fi rm sprzedających, agentów i dystrybu-
torów a produkty fi rmy Danfoss są sprzeda-
wane, serwisowane oraz cenione na całym
świecie.
Produkty fi rmy Danfoss odgrywają również
ważną rolę gdy chodzi o urządzenia/układy

zapewniające komfortowe optymalne warunki
środowiskowe/ klimatyczne wewnątrz budyn-
ków.
Opracowane rozwiązania stanowią nasze 
dziedzictwo a system Danfoss Air jest 
kontynuacją tej chlubnej tradycji.
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Zestaw modułu sterowania 
zewnętrznymi pompami obiegowymi 
z listwami zaciskowymi do montażu na 
szynie DIN.

Zestaw modułu sterowania 
zewnętrznymi pompami obiegowymi 
z listwami zaciskowymi zamontowany 
na szynie DIN.

Zestaw modułu sterowania zaworem 
3-drogowym obiegu podrzędnego.

Numer kat. Opis

086U8890 zestaw przekaźnikowy

086U8920 moduł sterowania

086U8820 moduł sterowania

086U8920 3-drogowy zawór mieszający

086U2672 czujnik temperatury

086U8265 moduł przekaźnikowy

Karta katalogowa DWH Extender


