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Moderní tepelná technika
pro moderní bytovou výstavbu
Vytápění ve velkém stylu | Typová řada tepelných čerpadel WPF 20-66 byla vyvinuta speciálně pro vytápění velkých obytných nebo průmyslových objektů. Toto tepelné čerpadlo je vhodné pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 400 kW. I přes svou velikost tiché stroje, je možno použít i pro přípravu
teplé vody. Tato typová řada obsahuje šest výkonů tepelných čerpadel od 20 do 66 kW.
Díky kaskádovému spínání je možno potřebu tepla pokrýt více přístroji. To snižuje prokazatelně provozní náklady. Při nedostatku plochy pro instalaci je možno postavit dvě
tepelná čerpadla na sebe. Přístroj tak šetří nejenom energii, ale i místo pro instalaci.
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WPF 20-66

WPF 20-66
› jednotlivé přístroje v šesti výkonových stupních
› velmi vysoký topný faktor
› teplota topné vody až 60°C
› místo šetřící koncept umožňující instalaci 2 přístrojů na sebe
› moderní robustní design
› ovládání pomocí regulátoru WPM 3 s možností napojení
na webové rozhraní (ISG web)

Technické údaje
Model
Topný výkon při B0/W35 (EN 14511)

WPF 20

WPF 27

WPF 35

WPF 40

WPF 52

WPF 66

kW

21,5

29,69

37,64

43,1

55,83

67,10

4,66

4,85

4,73

4,67

4,81

4,56

°C

-5 až +20

-5 až +20

-5 až +20

-5 až +20

-5 až +20

-5 až +20

Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)
Rozsah použití zdroje tepla
Rozsah použití topné strany
Rozměry (vxšxh)
Hmotnost
Třída energetické účinnosti,
střední klima, W35/W55

°C

+15 až +60

+15 až +60

+15 až +60

+15 až +60

+15 až +60

+15 až +60

mm

1154x1242x860

1154x1242x860

1154x1242x860

1154x1242x860

1154x1242x860

1154x1242x860

kg

345

367

391

415

539

655

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

ProË tepelné Ëerpadlo Stiebel Eltron?
› TRADICE

40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel

› KVALITA

vývoj a výroba v jednom
z nejmodernějších výrobních závodů

› ÚSPĚŠNOST

více než 250.000 tepelných čerpadel
dodaných v celé Evropě

› SERVIS

uvedení tepelného čerpadla do provozu
provádí zdarma autorizovaný servis
nezávisle na montážní firmě

dobře dostupný a spolehlivý servis v celé
republice s hotline servisní linkou

› ZKUŠENOST

více než 6.000 tepelných čerpadel
v provozu v České republice

› INOVACE

množství vlastních patentových řešení
v oboru tepelné techniky

› KOMPETENCE

individuální přístup k zákazníkovi a silná
technická podpora

› PRECIZNOST

velmi tichý chod, vyladěný ve vlastní
akreditované hlukové laboratoři

› CERTIFIKACE

› ÚČINNOST

výkonové parametry každého přístroje
ověřeny značkou Q

tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON jsou
držiteli značky kvality Q udělované
evropskou asociací EHPA

› SORTIMENT

› ZODPOVĚDNOST

ekologicky šetrná a úsporná zařízení

tepelná čerpadla, solární systémy, větrací
systémy = řešení pro rekonstrukce
i moderní domy

› DOSTUPNOST

rovnoměrně pokrytá síť kvalifikovaných
montážních firem

› JISTOTA

› DESIGN

držitel prestižních cen za design
„Red Dot“ a dalších

Osm krokĔ
kebsprávnému tepelnému Ëerpadlu
1 | Posouzení domu
Naši odborníci nebo autorizované montážní ﬁrmy na základě stavební dokumentace či návštěvy nemovitosti vypracují návrh vhodného
zařízení s tepelným čerpadlem.
Kontakt na regionálního obchodního zástupce najdete na zadní
straně prospektu. Seznam autorizovaných montážních ﬁrem pak
na www.tepelna-cerpadla.cz

2 | Výpočet tepelné ztráty
Potřeba energie k vytápění a tím i výkon tepelného čerpadla vyplyne
z obytné plochy a z materiálů stavebních prvků a z dalších odběrů tepla např. ohřev vody, vytápění bazénu aj. Naši specialisté začnou vždy
nejprve s výpočtem optimálního dimenzování vytápěcí soustavy.

3 | Požadované funkce
Všechna tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON zajišťují vytápění a přípravu
teplé vody. Je možno nabídnout i další funkce, jako větrání, chlazení
a ohřev bazénu.

4 | Místo pro instalaci tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla země/voda jsou určena pro instalaci ve vnitřních
prostorách a ve sklepě. U kompaktního provedení s ohřívačem vody
WPC je možno pro transport s výhodou využít možnost oddělení
zásobníku od tepelného čerpadla.

5 | Druh tepelného čerpadla
Na podkladě kroků 1 – 4 se nyní zvolí z širokého programu produktů
STIEBEL ELTRON optimální řešení tepelného čerpadla pro vaši nemovitost.

6 | Nabídka tepelného čerpadla
Naši odborní partneři Vám připraví závaznou nabídku se všemi náklady, jež připadají v úvahu, vytvoří závazný plán termínů a průběhu
prací a zorganizují všechny potřebné práce až k získání zdroje tepla.
Na Vaše přání vypracují i porovnání provozních nákladů na vytápění
s jinými zdroji tepla a vypočítají návratnost investice.

7 | Uvedení do provozu a servis
První uvedení do provozu je bezplatné a provádí ho specializovaní
servisní partneři. Dobře pokrytá servisní síť je pravidelně školena.
Pro naléhavé servisní případy je k dispoozici služba Hotline.

8 | Možnost prodloužení záruční doby
Dvouletou záruku na tepelné čerpadlo je možno, při provádění
ročních servisních kontrol během záruky prodloužit na pět let.

