Stavební pĜipravenost
vzduch-voda

Tepelné þerpadlo WPL 10 AC

(venkovní provedení)

DĤležité body, které je nutné zabezpeþit pro bezproblémovou instalaci tepelného þerpadla.
Další podklady viz. publikace „Technické informace“ Stiebel Eltron
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Elektroinstalace pĜíprava do technické místnosti
• silový pĜívod CYKY 5J (5C) x 4 mm pro napájení podružného rozvadČþe. Doporuþené jištČní podružného rozvadČþe
min. 3 x 20 A. Podružný rozvadČþ jistí kompresor Tý, vestavČný elektrokotel a regulátor WPM II
• do podružného rozvadČþe zavést ovládání HDO - CYKY 3J (3C) x 1,5 mm. Signálem HDO bude blokovaný jeden
z napájecích vstupĤ nástČnného regulátoru WPM II a podle místních podmínek mĤže být blokován pomocí
tĜífázového stykaþe samostatnČ i elektrokotel.
• nutná pĜíprava pro venkovní þidlo teploty JYTY 2 x 1 mm od regulátoru WPM II. ýidlo se doporuþuje umísĢovat
na severní stranu objektu, 2m nad zem.
• doporuþená pĜíprava pro pokojový termostat JYTY 4 x 1 mm od regulátoru WPM II
• doporuþený domovní jistiþ pĜed elektromČrem minimálnČ 3 x 25 A
Všechny soubČhy a dimenze nutno konzultovat s dodavatelem (projektantem) elektroinstalace.
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Elektroinstalace k tepelnému þerpadlu
• kabel pro kompresor – CYKY 5J (5C) x 2,5 mm; jištČný jistiþem 3 x 16 A, charakteristika C
• kabel pro elektrokotel – CYKY 5J (5C) x 2,5 mm; jištČný jistiþem 3 x 16 A, charakteristika B
• kabel CYKY 3J (3C) x 1,5 mm pro nepĜerušované napájení vnitĜní regulace Tý IWS a zároveĖ nástČnného
regulátoru WPM z jednoho jistiþe 1 x 13 A, charakteristika B
• kabel pro Ĝídící impulzy – JYTY 7 x 1 mm propojený s regulátorem WPM II
Dimenze vodiþĤ jsou doporuþené pro vzdálenost mezi tepelným þerpadlem a podružným elektrorozvadČþem
do 20 metrĤ a nelze je brát za závazné.
Všechny soubČhy a dimenze nutno konzultovat s dodavatelem (projektantem) elektroinstalace.
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Potrubní rozvody
• odvod kondenzátu pĜes silon do DN 50 zaústČný do kanalizace (doporuþené vyhĜívání el. topným kabelem)
• originální stacionární a nástČnná konzole již obsahuje topný kabel
• pĜívod pitné vody min DN 25 v technické místnosti
• variantnČ ukonþení cirkulace v technické místnosti
• ukonþení topných vČtví v technické místnosti
Dimenze rozvodĤ topení a TUV pĜipravit vždy dle projektu!
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Stavební konstrukce
umístČní na terénu
• základy se zabetonovanými konzolami

zavČšení na stČnČ
• zakotvené konzoly

• výkop pro pĜívodní potrubí o rozmČrech
min (hlxš) 800x300 mm

• statické posouzení dle materiálu stČny
• prostup do objektu cca 4x pr. 80 mm
pro potrubí a kabely

• pĜipravit písek pro zásyp cca 200 mm

• tepelnČ a vodotČsnČ izolovaná chrániþka

• prostup do objektu cca 300x300 mm
pro potrubí a kabely
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minimální odstupy od Tý
pĜi pohledu zepĜedu:
500 mm vpravo,
1000 mm vlevo,
200 mm za,
3000 mm pĜed
a 800 mm nad
tepelným
þerpadlem
WPL 10AC

