
Pompy ciepła
• Airterm  8  EVI DC
• Airterm 13 EVI DC
• Airterm 18 EVI DC
• Airterm 23 EVI DC
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POMPY CIEPŁA DEHER GWARANCJĄ JAKOŚCI

O FIRMIE
DEHER, to polska marka wspierana przez lidera branży grzewczej firmę DEFRO. Jesteśmy importerem
i dystrybutorem nowoczesnych pomp ciepła, które stanowią jedno z najbardziej pewnych i bezpiecznych 
źródeł ciepła. Naszą dewizą jest komfort użytkownika. Dlatego swoje działania skupiamy na dostawie sprzętu 
najwyższej jakości w Polsce oraz Europie. Urządzenia projektowane dla nas montowane są pod nadzorem 
najlepszych specjalistów, a potem przechodzą liczne próby i testy w naszym laboratorium. Stawiamy również
na dobrą współpracę z doświadczonymi markami. Dlatego niezwykle cenimy kooperację z DEFRO
w zakresie wymiany technologii, przepływu informacji i szeroko pojętego know how. Jesteśmy polską marką
dla każdego. To dla Was optymalizujemy procesy pozyskiwania podzespołów odpowiadających
wymaganiom współczesnego rynku, tak, aby nasze urządzenia były, jak najbardziej wydajne, ekonomiczne
i ekologiczne. Pompy ciepła marki DEHER to urządzenia, którym możesz zaufać. Na zawsze.

Pompy ciepła marki DEHER to najnowszej generacji pompy powietrze-
-woda. To źródło ciepła, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska
do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w domu. Urządzenia
te mają w standardzie nie tylko funkcję ogrzewania, lecz także chłodzenia.
Zatem możemy wykorzystać je nie tylko zimą, ale także w gorące letnie
dni do obniżenia temperatury w naszym domu. Obecnie w ofercie marki
DEHER znajdują się cztery pompy ciepła typu powietrze-woda/
monoblok. To niezawodne urządzenia, które wysoką wydajność łączą
z nowoczesnym designem. Możliwe jest również rozwiązanie zakupu
pompy ciepła z dotacją, bowiem w ramach programów „Czyste powietrze”
oraz „Moje ciepło” można dostać dofinansowanie na montaż tego
urządzenia. Pompy DEHER to odpowiedź na Twoje potrzeby.
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POMPY CIEPŁA DEHER GWARANCJĄ JAKOŚCI

WSPÓLNIE ZADBAJMY 
O NASZE POWIETRZE

Program „Moje Ciepło” wspiera ideę ogrzewnictwa 
indywidualnego i rozwój inwestycji w powietrzne,
wodne i gruntowe pompy ciepła w nowych,
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Za
realizację inicjatywy odpowiada Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
projektu można ubiegać się o dopłatę do zakupu
i montażu pomp ciepła w domach jednorodzinnych
o podwyższonym standardzie energetycznym.
Oznacza to, że w budynku nie może znajdować się 
(również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła
na paliwo stałe. Kto i w jakim wypadku może
ubiegać się o dotację? „Moje Ciepło” to inicjatywa 
obejmująca domy jednorodzinne w trakcie budowy
oraz te, do których zawiadomienie o ukończeniu
budowy zostało złożone po 1 stycznia 2021. Do
programu zaliczają się również domy zawnioskowane
o pozwolenie na użytkowanie przed tą samą datą.  
Nabór wniosków potrwa do 31 grudnia 2026 roku 
lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Więcej na stronie mojecieplo.gov.pl

Program „Czyste powietrze” to rządowa inicjatywa, 
która ma na celu walkę ze smogiem. Podstawowymi
założeniami projektu jest skuteczne zmniejszenie 
emisji pyłów i zanieczyszczeń, które są uwalniane
do atmosfery oraz poprawa efektywności
energetycznej. Idea „Czystego powietrza” wspiera
również zwiększenie udziału wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych. Dla kogo? Inicjatywa skierowana
jest do właścicieli lub współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Na co i do kiedy? Dopłatę można uzyskać do
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotacja może wynosić nawet 79 tysięcy złotych,
w zależności od poziomu dofinansowania.  Szczegóły
na stronach rządowych czystepowietrze.gov.pl
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AIRTERM 8 EVI DC
 Pierwsze urządzenie z rodziny DEHER. Nowoczesna rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok. Urządzenie
o najmniejszej mocy, dedykowane do domów jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni. Jako jedyne z serii posiada zasilanie
jednofazowe 230 V, które pozwala na montaż urządzenia bez potrzeby podłączenia do gniazda siłowego.
 Dzięki zastosowaniu technologii EVI czyli bezpośredniego wtrysku pary do sprężarki Panasonic, urządzenie jest niezwykle wydajne
i zachowuje swoją sprawność nawet w niskich temperaturach do - 25°C.
 Pompa jest bezpieczna i łatwa w obsłudze. Może obsługiwać szeroki zakres temperatur, nawet do 65°C. Dzięki swoim
właściwościom doskonale sprawdza się w ogrzewaniu podłogowym, które wymaga niższej temperatury, ale także w systemie
grzejnikowym, który potrzebuje wyższej temperatury zasilania. Dzięki zastosowanej sprężarce inwerterowej urządzenie dopasowuje
moc grzewczą oraz chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.
 Pompa DEHER AIRTERM 8 EVI DC jest idealnym rozwiązaniem zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków.
Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP (~4,91) oraz dużą oszczędnością w klasie sezonowej efektywności
energetycznej A+++. Dodatkowo można ją śmiało łączyć z fotowoltaiką, a dzięki inteligentnemu systemowi HEMS (Home
Energy Management System) można zyskać jeszcze więcej oszczędności. Ten nowatorski System Zarządzania Energią
Domową, w inteligentny sposób nadzoruje przepływ energii w domu. Jego celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu
efektywności energetycznej poprzez optymalizację zużycia energii.

• W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32, który nie zawiera chloru, pompa jest szczelnie zamknięta zgodnie z regulacją F-gaz.
• Inwestycja w pompę ciepła DEHER AIRTERM 8 EVI DC jest objęta programami „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”.
• Urządzenie jest bardzo ciche (maksymalnie 53 dB).
• Pompa jest zgodna z normą EN 14825.
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Model Airterm 8 EVI DC

Napięcie znamionowe 230 V/1N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 1,6 - 8,4 kW

Pobór mocy (A7/W35) 0,32 - 1,9 kW

COP (A7/W35) 4,91 - 4,5

Klasa energetyczna A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 6,5 kW

EER (A35/W18) 3,8

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43 °C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65 °C

Czynnik chłodniczy R32 / 1,3 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I

Klasa ochrony IP IPX4

Poziom hałasu 53 dB

Przyłącze po stronie C.O. / C.W.U. DN 25

Waga 110 kg

Wymiary 968×431×819 

Kompresor inwertorowy EVI

POMPA DEHER TO:
• system HEMS (Home Energy Management System)
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• wysoka klasa energetyczna A+++ pozwalająca na oszczędności
• wydajna sprężarka inwerterowa Panasonic z technologią EVI 
•   elektroniczny zawór rozprężny
• 3 obiegi grzewcze (w tym 2 zawory mieszające) + pompa
cyrkulacyjna C.W.U. + zawór przejścia C.O/C.W.U.
•   wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• intuicyjne sterowanie pracą urządzenia przy pomocy regulatora
MultiControl wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• moduł MultiNet dający możliwość sterowania i monitorowania
parametrów pompy przez Internet
•  za dodatkową opłatą są dostępne dedykowane podstawy wykonane
ze stali ocynkowanej



6

AIRTERM 13 EVI DC
 Podobnie, jak wersja o niższej mocy, jest to nowoczesna rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok.
Urządzenie dedykowane do średnich domów. Charakteryzuje się takim samym bezpieczeństwem i łatwością obsługi. Zastosowana
technologia EVI (bezpośredni wtrysk pary do sprężarki Panasonic), sprawia, że urządzenie jest bardzo wydajne. Do tego zachowuje 
swoją sprawność w różnych warunkach pogodowych, nawet do - 25 °C. Może także obsługiwać szeroki zakres temperatur do 65 °C.
 Sprawdza się zarówno w ogrzewaniu podłogowym, które wymaga niższej temperatury, jak też w systemie
grzejnikowym, w którym należy zastosować wyższą temperaturę zasilania. Dzięki zastosowanym sprężarkom
inwerterowym urządzenie dopasowuje moc grzewczą oraz chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.
 Pompa DEHER AIRTERM 13 EVI DC posiada również wysoki współczynnik COP na poziomie ~4,89
oraz duża oszczędność ze względu na klasę sezonowej efektywności energetycznej A+++. Dodatkowo można ją śmiało
łączyć z fotowoltaiką, wykorzystując dodatkowo system HEMS (Home Energy Management System) zapewniający
osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności energetycznej poprzez optymalizację zużycia energii. Urządzenie
jest bardzo dobrą propozycją do nowych i modernizowanych budynków.

• W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32, który nie zawiera chloru, pompa jest szczelnie zamknięta zgodnie z regulacją F-gaz.
• Inwestycja w pompę ciepła DEHER AIRTERM 13 EVI DC jest objęta programami „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”.
• Urządzenie jest bardzo ciche (maksymalnie 55 dB).
• Pompa jest zgodna z normą EN 14825.
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POMPA DEHER TO:
• system HEMS (Home Energy Management System)
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• wysoka klasa energetyczna A+++ pozwalająca na oszczędności
• wydajna sprężarka inwerterowa Panasonic z technologią EVI 
•   elektroniczny zawór rozprężny
• 3 obiegi grzewcze (w tym 2 zawory mieszające) + pompa
cyrkulacyjna C.W.U. + zawór przejścia C.O/C.W.U.
•   wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• intuicyjne sterowanie pracą urządzenia przy pomocy regulatora
MultiControl wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• moduł MultiNet dający możliwość sterowania i monitorowania
parametrów pompy przez Internet
•  za dodatkową opłatą są dostępne dedykowane podstawy wykonane
ze stali ocynkowanej

Model Airterm 13 EVI DC

Napięcie znamionowe 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 4,4 - 13,0 kW

Pobór mocy (A7/W35) 0,9 - 3,0 kW

COP (A7/W35) 4,89 - 4,3

Klasa energetyczna A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 8,6 kW

EER (A35/W18) 3,8

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43 °C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65 °C

Czynnik chłodniczy R32 / 1,6 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I

Klasa ochrony IP IPX4

Poziom hałasu 55 dB

Przyłącze po stronie C.O. / C.W.U. DN 25

Waga 120 kg

Wymiary 1100×431×970 

Kompresor inwertorowy EVI
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AIRTERM 18 EVI DC
 Trzecia pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok linii DEHER. Pompa dedykowana do montażu w dużych domach.
To bezpieczne i łatwe w obsłudze urządzenie może obsługiwać szeroki zakres temperatur, nawet do 65 stopni Celsjusza. Podobnie do 
pozostałych modeli, świetnie sprawdza się zarówno w ogrzewaniu podłogowym, które wymaga niższej temperatury, jak też w systemie 
grzejnikowym, który potrzebuje wyższej temperatury zasilania. Dzięki zastosowanym sprężarkom inwerterowym urządzenie dopasowuje
moc grzewczą oraz chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.
 Pompa wykorzystuje technologię EVI czyli bezpośredniego wtrysku pary do sprężarki Panasonic, dzięki urządzenie
jest niezwykle wydajne i zachowuje swoją sprawność nawet w niskich temperaturach do -25 stopni Celsjusza.
 Pompa DEHER AIRTERM 18 EVI DC sprawdzi się w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Charakteryzuje się wysokim
współczynnikiem COP (~4,92) oraz dużą oszczędnością w klasie sezonowej efektywności energetycznej A+++. Dodatkowo można
ją śmiało łączyć z fotowoltaiką, a dodatkowo, korzystając z technologii HEMS czyli Systemu Zarządzania Energią Domową można
zmaksymalizować oszczędności.

• W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32, który nie zawiera chloru, pompa jest szczelnie zamknięta zgodnie
z regulacją F-gaz.
• Inwestycja w pompę ciepła DEHER AIRTERM 18 EVI DC jest objęta programami „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”.
• Urządzenie jest bardzo ciche (maksymalnie 57 dB).
• Pompa jest zgodna z normą EN 14825.
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Model Airterm 18 EVI DC

Napięcie znamionowe 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 5,9 - 18,2 kW

Pobór mocy (A7/W35) 1,2 - 4,1 kW

COP (A7/W35) 4,92 - 4,43

Klasa energetyczna A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 12,1 kW

EER (A35/W18) 3,8

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43 °C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65 °C

Czynnik chłodniczy R32 / 2,7 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I

Klasa ochrony IP IPX4

Poziom hałasu 57 dB

Przyłącze po stronie C.O. / C.W.U. DN 25

Waga 165 kg

Wymiary 1050×407×1378 

Kompresor inwertorowy EVI

POMPA DEHER TO:
• system HEMS (Home Energy Management System)
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• wysoka klasa energetyczna A+++ pozwalająca na oszczędności
• wydajna sprężarka inwerterowa Panasonic z technologią EVI 
•   elektroniczny zawór rozprężny
• 3 obiegi grzewcze (w tym 2 zawory mieszające) + pompa
cyrkulacyjna C.W.U. + zawór przejścia C.O/C.W.U.
•   wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• intuicyjne sterowanie pracą urządzenia przy pomocy regulatora
MultiControl wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• moduł MultiNet dający możliwość sterowania i monitorowania
parametrów pompy przez Internet
•  za dodatkową opłatą są dostępne dedykowane podstawy wykonane
ze stali ocynkowanej
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AIRTERM 23 EVI DC
 Urządzenie o największej mocy marki DEHER. Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok. Urządzenie odpowiadające na 
zwiększone zapotrzebowanie energetyczne w domach jednorodzinnych. Jak wszystkie pompy ciepła DEHER, korzysta z technologii EVI 
- bezpośredniego wtrysku pary do sprężarki Panasonic. Dzięki temu urządzenie jest niezwykle wydajne i zachowuje swoją sprawność
nawet w niskich temperaturach do - 25 stopni Celsjusza.
 Pompa jest bezpieczna i łatwa w obsłudze. Ma szeroki zakres temperatur systemu grzewczego, nawet do 65 stopni Celsjusza.
Dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdza się w ogrzewaniu podłogowym, które potrzebuje niższej temperatury, ale także
w systemie grzejnikowym, który z kolei wymaga wyższej temperatury zasilania. Dzięki zastosowanym sprężarkom inwerterowym urządzenie
dopasowuje moc grzewczą oraz chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.
 Pompa DEHER AIRTERM 23 EVI DC jest idealnym rozwiązaniem zarówno do nowych jak i modernizowanych budynków.
Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP (~4,9) oraz dużą oszczędnością w klasie sezonowej efektywności energetycznej A+++. 
Dodatkowo, aby zaoszczędzić jeszcze więcej, można ją łączyć z fotowoltaiką oraz wykorzystać inteligentny system HEMS, który poprzez
optymalizację zużycia energii zapewnia najwyższy poziom efektywności energetycznej.

• W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32, który nie zawiera chloru, pompa jest szczelnie zamknięta zgodnie z regulacją F-gaz.
• Inwestycja w pompę ciepła DEHER AIRTERM 23 EVI DC jest objęta programami „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”.
• Urządzenie jest bardzo ciche (maksymalnie 58 dB).
• Pompa jest zgodna z normą EN 14825.
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Model Airterm 23 EVI DC

Napięcie znamionowe 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 7,5 - 23,0 kW

Pobór mocy (A7/W35) 1,53 - 5,2 kW

COP (A7/W35) 4,9 - 4,4

Klasa energetyczna A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 15,3 kW

EER (A35/W18) 3,8

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43 °C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65 °C

Czynnik chłodniczy R32 / 2,7 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I

Klasa ochrony IP IPX4

Poziom hałasu 58 dB

Przyłącze po stronie C.O. / C.W.U. DN 25

Waga 180 kg

Wymiary 1050×407×1378 

Kompresor inwertorowy EVI

POMPA DEHER TO:
• system HEMS (Home Energy Management System)
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• wysoka klasa energetyczna A+++ pozwalająca na oszczędności
• wydajna sprężarka inwerterowa Panasonic z technologią EVI 
•   elektroniczny zawór rozprężny
• 3 obiegi grzewcze (w tym 2 zawory mieszające) + pompa
cyrkulacyjna C.W.U. + zawór przejścia C.O/C.W.U.
•   wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• intuicyjne sterowanie pracą urządzenia przy pomocy regulatora
MultiControl wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• moduł MultiNet dający możliwość sterowania i monitorowania
parametrów pompy przez Internet
•  za dodatkową opłatą są dostępne dedykowane podstawy wykonane
ze stali ocynkowanej
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MULTICONTROL 
Komfort, którego potrzebujesz.
MultiControl to łatwa obsługa pompy ciepła i kompleksowe zarządzanie instalacją.
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Sterownik Deher MultiControl 

• możliwość kontrolowania pracy całego układu grzewczego w jednym miejscu,
•   szybka i prosta konfiguracja parametrów,
•   intuicyjne i proste w obsłudze menu,
•   automatyka pogodowa
•   obsługa zaworu przełączającego C.O./C.W.U.
•  obsługa 3 niezależnych obiegów grzewczych w tym 2 obiegi z mieszaczem oraz
1 obieg bezpośredni,
•   ciągły dostęp do informacji o stanie układu grzewczego,
•  połączenie sterownika z konfiguracją HEMS umożliwia inteligentne zarządzanie energią
w całym domu,
• zarządzanie podgrzewaniem wody w zasobniku C.W.U. oraz sterowanie pompą
cyrkulacyjną,
• moduł internetowy MultiNet w standardzie,
Dzięki sterownikowi użytkownik ma pełną kontrolę nad pracą urządzenia, Może planować 
harmonogramy pracy pompy ciepła, obiegów grzewczych oraz zasobnika ciepłej wody 
użytkowej, a dodatkowo funkcja pogodowa daje możliwość regulacji pracy instalacji
w zależności od temperatury zewnętrznej.

Sterownik składa się z panelu wyposażonego w kolorowy, dotykowy ekran. Umożliwia to 
prostą obsługę oraz szybką zmianę ustawień. Gustowny design sprawia, że urządzenie
pasuje do każdego wnętrza, jego prosta obsługa umożliwia wybranie żądanych ustawień
poprzez naciśnięcie odpowiedniego symbolu. 

W standardzie znajdziemy moduł
internetowy MultiNet, który wraz
z mobilną aplikacją pełni funkcję
zarządzającą, jak i serwisową.
Obsługuje i zarządza pracą urządzeń
przez WiFi za pośrednictwem aplikacji
mobi lnej  z  dowolnego miejsca.

DEHER MultiControl to bezpieczeństwo
i wygoda, na które zasługujesz.
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