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Thermo
Comfort

System M.
De nieuwe generatie  
warmtepomp.

Radicaal eenvoudig. Simpelweg veelzijdig.
Dimplex is het merk van Glen Dimplex Thermal Solutions dat voor een perfecte temperatuurcontrole 
in gebouwen zorgt. En nu hebben we ook de warmtepomp heruitgevonden! System M is het nieuwe 
verwarmings- en koelsysteem dat radicaal eenvoudig is om te kiezen, te installeren en aan te sturen. 
System M is bovendien simpelweg veelzijdig, doordat het verkrijgbaar is in verschillende modellen om 
aan elke wens of eis tegemoet te komen. Wat alle modellen echter met elkaar gemeen hebben, is dat ze 
uitzonderlijk weinig plaats nodig hebben, bijzonder goed ontworpen, efficiënt en stil zijn en een allround 
comfort bieden. Ontdek uw eigen System M.
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System M.
Radicaal eenvoudig. 
Simpelweg veelzijdig. 
Het perfecte 
systeem.

“Beste partners uit de ambachtelijke, 
installatie- en planningssector, beste 
eindgebruikers,
we zijn erg blij u een echte innovatie te 
kunnen voorstellen. Met System M hebben 
we de warmtepomp heruitgevonden : radicaal 
eenvoudig om te bestellen, te installeren en te 
gebruiken en tegelijkertijd simpelweg veelzijdig 
qua technologie, functies en ontwerp. Zo 
biedt System M tal van mogelijkheden voor 
zowel vaklui als eindgebruikers die – zeker 
door hun combinatie – als uniek in de markt 
beschouwd mogen worden. M staat dan ook 
voor mijlpaal. Kortom, System M is het perfecte 
warmtepompsysteem.”

Patrick Leenaerts 
Sales Manager
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Voordelen.  
Eén systeem.

Met optie koeling,
sanitair warmwater L tot XL.
Garantie uitbreidbaar naar
5 jaar.

#5
Zeer  
comfortabel.
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Zijdelings luchtuitblaas.
Geen zichtbare ventilator.
Slechts 27 dB = fluisterstil.*

*max. geluidsdruk op 10 m

#3
Zeer  
stil.

Efficiënter dan gas of mazout.
Prima energielabel.

#4
Zeer  
efficiënt.

Touch-Display & App.
Zeer zelfverklarend.
Onmiddellijk koppelbaar.

#2
Zeer  
intuïtief.

Weinig plaats nodig.
Minimalistisch en elegant.
Verscheidenheid van
kleuren en materialen.

#1
Zeer  
esthetisch en
functioneel.
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Fluisterstil.

Straaljager - 120 dB (A)

Propellervliegtuig - 110 dB (A)

Cirkelzaag - 100 dB (A)

Wegtransport - 80 dB (A)

Grasmaaier - 70 dB (A)

Normaal gesprek - 60 dB (A)

Stille radiomuziek - 50 dB (A)

Koelkast - 40 dB (A)

Wind - 30 dB (A)

System M - 27 dB (A)

Lichte wind - 20 dB (A)

Sneeuwval - 10 dB (A)
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M zoals
Mijn
warmte-
pomp.

System M.
De nieuwe generatie
warmtepompen.

M van Made in Germany.
M van Maatwerk.
M van Minimalistisch.
M van Moduleerbaar.
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Binnenunit  
vloeroppervlakte  60x60 cm

Buitenunit 
vloeroppervlakte  50x60 cm

Goed gebouwd, met een minimum aan 
benodigde ruimte. Met een vloeroppervlakte 
van 60x60 cm neemt de System M binnen-
unit (4/6 kW) minder plaats in dan eender 
welke andere warmtepomp – en niet meer 
dan een standaard koelkast, wasmachine of 
vaatwasser. 

En ook de buitenunit van System M meet 
slechts 60x50x87 centimeter, waardoor 
het de kleinste externe warmtepomp op 
de markt is.

Plaatsbesparend.
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Design.
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04 
06 
kW

– 

System M 
Pure

De moderne verwarmingsoplossing 
voor de kleine woning – tot 150 m2.

Ideaal, niet alleen voor 
geprefabriceerde huizen.

System M.
In een oogopslag.

System M 
Compact en

Comfort

Een comfortabele en duurzame 
verwarmingsoplossing, zowel voor 

de moderne gezinswoning als voor 
het luxesegment – al naargelang 

de gekozen verwarmingscapaciteit, 
voor woningen tot 300 m². De meer 

krachtige uitvoeringen kunnen 
bovendien ook gebruikt worden voor 

renovatieprojecten.

System M 
Persoonlijk

Uw individueel verwarmingssysteem: 
de buitenunits van alle System M 

Compact en Comfort systemen 
kunnen op tal van manieren 
geïndividualiseerd worden.

Kies gewoon het materiaal en de 
kleurencombinatie die het beste 

bij uw tuin of de buitenkant van uw 
woning past.

Verwarmingscapaciteit 4 kW/6 kW

Inclusief warmwaterreservoir van 180 l  
(vraag naar warm water: L)

Aangestuurd via de 'Smart Room 
Heating'-app

System M Pure

Verwarmingscapaciteit 4 kW/6 kW

Inclusief warmwaterreservoir van 180 l  
(vraag naar warm water: L)

Aangestuurd via aanraakscherm of de  
'Smart Room Heating'-app

Aantrekkelijke individualiseringsopties

System M Compact System M Compact Plus

Verwarmingscapaciteit 4–6 kW 

Inclusief invertertechnologie voor tijdelijke 
pieken in benodigde verwarmingscapaciteit

Koeloptie verkrijgbaar

Inclusief warmwaterreservoir van 180 l  
(vraag naar warm water: L)

Aangestuurd via aanraakscherm of de  
'Smart Room Heating'-app

Aantrekkelijke individualiseringsopties
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09 
16 
kW

– 

System M Comfort

Verwarmingscapaciteit 9 kW/12 kW

Koeloptie beschikbaar

Warmwaterreservoir van 240 l optioneel 
beschikbaar (vraag naar warm water: XL)

Aangestuurd via aanraakscherm of de 
'Smart Room Heating'-app

Aantrekkelijke individualiseringsopties

System M Comfort Plus

Verwarmingscapaciteit 9–16 kW 

Inclusief invertertechnologie voor tijdelijke 
pieken in benodigde verwarmingscapaciteit

Koeloptie beschikbaar

Warmwaterreservoir van 240 l optioneel 
beschikbaar (vraag naar warm water: XL) 

Aangestuurd via aanraakscherm of de  
'Smart Room Heating‘-app

Aantrekkelijke individualiseringsopties
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System M. 
Pure.

Moderne verwarmingsoplossing voor 
woningen tot 150 m².
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1 2

System M.
Pure.

6 kW.
180 l geïntegreerde warmwatertank.

Zeer gebruiksvriendelijk.

Esthetisch : minimalistisch ontwerp.
Compact : beperkte vereiste ruimte. 
Efficiënt : energielabel A+.
Intuïtief : besturing via 'Smart Room 
Heating'-app.
Comfortabel : geïntegreerde
warmwatertank.
Superstille werking : 23 dB.

Zeer veelzijdig.

Compact : past in zowat elke hoek.
Efficiënt : mono-energetische werking. 
Intuïtief : individuele temperatuur voor 
elke kamer mogelijk.
Comfortabel : ook verkrijgbaar als
4 kW versie.
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System M. 
Compact Plus.

Duurzaam verwarmingscomfort voor 
moderne woningen tot 200 m².
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1 2

System M.
Compact Plus.

4-6 kW (inverter).
180 l geïntegreerde warmwatertank.

Zeer gebruiksvriendelijk.

Esthetisch : minimalistisch design.
Compact : minimaal vereiste ruimte. 
Efficiënt : energielabel A+.
Intuïtief : besturing via aanraakscherm & 
'Smart Room Heating'-app.
Comfortabel : geïntegreerde
warmwatertank.
Superstille werking : 23 dB.

Zeer veelzijdig.

Esthetisch : veelzijdige kleuren en
materiaalkeuzes.
Efficiënt : vermogenboost mogelijk. 
Efficiënt : mono-energetisch.
Intuïtief : individuele temperatuur voor 
elk kamer mogelijk.
Comfortabel : koelt in de zomer
(optioneel).
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System M. 
Comfort.

Duurzaam verwarmingscomfort voor 
woningen tot 300 m².
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1 2

System M.
Comfort.

12 kW.
Zonder warmwatertank.

Zeer gebruiksvriendelijk.

Compact : slechts zeer beperkte
ruimte nodig.
Efficiënt : energielabel A++. 
Efficiënt : meest economische
werking automatisch.
Intuïtief : besturing via aanraakscherm & 
'Smart Room Heating'-app.
Superstille werking : 24 dB.

Zeer veelzijdig.

Esthetisch : veelzijdige kleuren en
materiaalkeuzes.
Efficiënt : mono-energie of bivalente 
werking. 
Intuïtief : individuele temperatuur voor 
elke kamer mogelijk.
Comfortabel : koelt in de zomer.
Comfortabel : ook verkrijgbaar als
9 kW versie.
Comfortabel : twee verwarmingscircuits 
aansluitbaar.
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System M. 
Comfort Plus.

Duurzaam verwarmingscomfort voor 
woningen tot 300 m². Ook geschikt voor 
renovatie.
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System M.
Comfort Plus.

9-16 kW (inverter).
240 l boiler combineerbaar.

Zeer gebruiksvriendelijk.

Compact : slechts beperkte
ruimte nodig.
Efficiënt : energielabel A++. 
Efficiënt : meest economische 
werking automatisch.
Intuïtief : besturing via aanraakscherm & 
'Smart Room Heating'-app.
Comfortabel : met grote sanitair
warmwatertank.
Superstille werking : 24 dB.

Zeer veelzijdig.

Esthetisch : veelzijdige kleuren en
materiaalkeuzes.
Efficiënt : mono-energie of bivalente 
werking. 
Efficiënt : vermogenboost mogelijk.
Intuïtief : individuele temperatuur voor 
elke kamer mogelijk.
Comfortabel : koelt in de zomer.
Comfortabel : twee verwarmingscircuits 
aansluitbaar.
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Thermo Comfort
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T. : + 32 3 231 88 84
F. : + 32 3 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be


