TEPELNÁ oERPADLA
INVERTOROVÉ TEPELNÉ oERPADLO VZDUCH | VODA
INVERTOROVÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH | VODA
WPL 25 AC

NOVINKA

WPL 15/25 AC(S)
Invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch | voda ke kompaktní venkovní instalaci. Prostřednictvím interního
vedení vzduchu a díky tvaru plastových lopatek axiálního ventilátoru je dosaženo nízké úrovně hladiny akustického
výkonu. Kovový kryt je chráněn proti korozi a je vyroben ze žárově zinkovaného a práškovaného ocelového plechu
s vypalovaným lakem v barevném odstínu alpská bílá. Mřížka ventilátoru, kryt a víko jsou vyrobeny z plastu odolného
proti působení povětrnostních vlivů a záření UV v barvě hliníková bílá. Chladicí okruh je hermeticky uzavřen, kontrola
těsnosti je prováděna ve výrobě. Je naplněn bezpečnostním chladivem R407C. Velkoryse dimenzovaný výparník
umožňuje dosažení vyšší účinnosti. Velká vzdálenost lamel umožňuje dosažení nízkého odporu vzduchu. Tím je
snížena hlučnost a dochází k lepšímu rozmrazování. 4-2cestný ventil umožňuje rozmrazování obrácením chodu
a změnu nastavení chladicího okruhu z režimu topení na režim chlazení. Elektronický expanzní ventil s obousměrným
prouděním s vlastní regulací a ovládáním prostřednictvím interního ovládání tepelného čerpadla (IWS) k optimalizaci
regulace proti přehřívání a tím i ke zlepšení účinnosti COP. Časově optimalizované a energeticky účinné rozmrazování
obrácením směru chodu. Vana na kondenzát je ohřívána chladicím okruhem k dosažení efektivního rozmrazování.
S integrovaným počitadlem množství vyrobeného tepla a spotřebované el. energie prostřednictvím údajů z chladicího
okruhu. Včetně všech bezpečnostních zařízení. K regulaci je nutný regulátor tepelného čerpadla WPM 3 (příslušenství).
»
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»
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Invertorový kompresor
Vstřikování chladiva (páry/kapaliny)
Elektronický expanzní ventil
Velmi tichý provoz
Teplota topné vody až 65 °C
Monovalentní topný režim možný
Možnost monovalentní přípravy teplé vody
Aktivní chlazení reverzibilním chodem
Hydraulické spojení mezi tepelným čerpadlem a topným systémem
Vestavěný elektrokotel 8,8 kW

Obj. č.

Typ

Topný výkon pro A-7/W35 (max.) Třída energetické účinnosti, střední klima, Cena bez DPH
(EN 14511)
W55/W35

234759

WPL 15 ACS

6,86 kW

A++/A++ 1)

na vyžádání

234760

WPL 25 AC

12,86 kW

A++/A++ 1)

na vyžádání

Upozornění k třídě energetické účinnosti: Údaje odpovídají oﬁciálním a od září 2015 závazným požadavkům pro přístroje k vytápění
místností (Nařízení EU č. 811/2013) na základě údajů podle EN 14511 a EN 14825 pro topná tepelná čerpadla.
Třídy energetické účinnosti, které jsou označeny 1), by od září 2019 odpovídaly zařazení A+++.

Technické údaje
Typ

WPL 15 ACS

WPL 25 AC

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) min./max.

3,1/7,09 kW

4,59/13,64 kW

3,88

4,17

2,5/6,86 kW

4,4/12,86 kW

2,83

2,93

Chladicí výkon pro A35/W7 max.

7,8 kW

14,5 kW

Chladicí faktor pro A35/W7 max.

2,4

2

Chladicí výkon pro A35/W7 částečné zatížení

3,2 kW

7,5 kW

Chladicí faktor pro A35/W7 částečné zatížení

2,79

3

55 dB(A)

56 dB(A)

230 V

400 V

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)
Topný výkon pro A-7/W35 (EN 14511) min./max.
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)

Hladina akustického výkonu (EN 12102)
Jmenovité napětí kompresoru
Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení

230 V

400 V

Jmenovité napětí řízení

230 V

230 V

Mez použitelnosti na straně topení max.

65 °C

65 °C

7A

5A

Výška

900 mm

1045 mm

Šířka

1270 mm

1490 mm

593 mm

593 mm

140 kg

175 kg

Rozběhový proud

Hloubka
Hmotnost

WPL 15/25 AC(S) - základní příslušenství
Poznámka

Obj. číslo

Typ

Množství

1

234922

WPMW 3 - regulace tepelného čerpadla

1

Cena bez DPH/ks
12 830 Kč
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TEPELNÁ oERPADLA
INVERTOROVÉ TEPELNÉ oERPADLO VZDUCH | VODA
WPL 15/25 I(S)-2
Invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch | voda v děleném (split) provedení. Malá prostorová náročnost, obsahuje modul výparníku k venkovní instalaci a modul chlazení k vnitřní instalaci. Spojení pomocí vedení chladiva. Velká
vzdálenost mezi lamelami výparníku umožňuje nízký odpor vzduchu a zajistí ve spojení s modulujícím ventilátorem
ve vnější části přístroje velmi nízkou hladinu akustického výkonu. Díky umístění kompresoru ve vnitřní části přístroje
se do okolí nepřenáší žádný hluk z kompresoru. Invertorový kompresor je regulován podle potřeby a zajišťuje
vysokou účinnost. Postupným kombinovaným vstřikováním chladiva (páry a kapaliny) je Scroll kompresor chlazen při
nízkých venkovních teplotách a vysokých teplotách topné vody a je tak dosahováno vyššího topného výkonu. 4-2 cestný ventil umožňuje rozmrazování obrácením směru chodu. Elektronický expanzní ventil s vlastní regulací a ovládáním
prostřednictvím interního ovládání tepelného čerpadla k optimalizaci regulace proti přehřívání a tím i ke zlepšení
COP. Časově optimalizované a energeticky účinné rozmrazování obrácením směru chodu. Vytápění vany na kondenzát
chladicím okruhem k dosažení efektivnějšího rozmrazování. Chladicí okruh je naplněn bezpečnostním chladivem
R410A. Integrovaný nouzový/přídavný ohřev pro mono-energetický provoz. Možnost monovalentní přípravy teplé vody
s teplotou topné vody 65 °C. Integrovaný regulátor tepelných čerpadel WPM s podsvíceným displejem zobrazujícím
symboly a text, topné oběhové čerpadlo a přepínací ventil.
» Invertorový kompresor
» Vstřikování chladiva (páry/kapaliny)
» Vnější díl bez kompresoru
» Velmi tichý provoz
» Teplota topné vody až 65 °C
» Monovalentní topný režim možný
» Možnost monovalentní přípravy teplé vody
» Dělené (split) provedení
» Vestavěný elektrokotel 8,8 kW
Obj. č.

Typ

Topný výkon pro A-7/W35 (max.)
(EN 14511)

Třída energetické účinnosti,
střední klima, W55/W35

Cena bez DPH

231888

WPL 15 IS-2

6,89 kW

A++/A++ 1)

na vyžádání

231889

WPL 25 I-2

12,64 kW

A++/A++ 1)

na vyžádání

Upozornění k třídě energetické účinnosti: Údaje odpovídají oﬁciálním a od září 2015 závazným požadavkům pro přístroje k vytápění
místností (Nařízení EU č. 811/2013) na základě údajů podle EN 14511 a EN 14825 pro topná tepelná čerpadla.
Třídy energetické účinnosti, které jsou označeny 1), by od září 2019 odpovídaly zařazení A+++.

Technické údaje
Typ
Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) min./max.
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)
Topný výkon pro A-7/W35 (EN 14511) min./max.
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)

WPL 15 IS-2

WPL 25 I-2

2,24/8,19 kW

4,58/15,2 kW

4,01

3,89

2,03/6,89 kW

4,23/12,64 kW

2,92

3,05

Hladina akustického výkonu pro vnitřní instalaci (EN 12102)

52 dB(A)

52 dB(A)

Hladina akustického výkonu pro venkovní instalaci (EN 12102)

54 dB(A)

53 dB(A)

Jmenovité napětí kompresoru

230 V

400 V

Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení

230 V

400 V

7A

5A

25 m

25 m

5m

5m

Výška

920 mm

1104 mm

Šířka

1097 mm

1271 mm

515 mm

515 mm

78 kg

93 kg

Výška vnitřní části přístroje

1319 mm

1319 mm

Šířka vnitřní části přístroje

598 mm

598 mm

Hloubka vnitřní části přístroje

658 mm

658 mm

150 kg

175 kg

Rozběhový proud
Max. přípustná délka modulárního kabelu
Max. přípustný výškový rozdíl

Hloubka
Hmotnost

Hmotnost vnitřní části přístroje
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Obnovitelné
zdroje energie

WPL 15 IS-2

TEPELNÁ oERPADLA
INVERTOROVÉ TEPELNÉ oERPADLO VZDUCH | VODA
WPL 15 IKS-2

WPL 15/25 IK(S)-2
Invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch | voda v děleném (split) provedení. Malá prostorová náročnost, obsahuje modul výparníku k venkovní instalaci a modul chlazení se zásobníkem teplé vody k vnitřní instalaci. Spojení
vedením chladiva. Velká vzdálenost mezi lamelami výparníku umožňuje nízký odpor vzduchu a zajistí ve spojení
s modulujícím ventilátorem ve vnější části přístroje velmi nízkou hladinu akustického výkonu. Díky umístění kompresoru ve vnitřní části přístroje se do okolí nepřenáší žádný hluk z kompresoru. Invertorový kompresor je regulován
podle potřeby a zajišťuje vysokou účinnost. Postupným kombinovaným vstřikováním chladiva (páry a kapaliny) je
Scroll kompresor chlazen při nízkých venkovních teplotách a vysokých teplotách topné vody a je tak dosahováno
vyššího topného výkonu. 4-2 cestný ventil umožňuje rozmrazování obrácením směru chodu. Elektronický expanzní
ventil s vlastní regulací a ovládáním prostřednictvím interního ovládání tepelného čerpadla k optimalizaci regulace
proti přehřívání a tím i ke zlepšení COP. Časově optimalizované a energeticky účinné rozmrazování obrácením směru
chodu. Vytápění vany na kondenzát chladicím okruhem k dosažení efektivnějšího rozmrazování. Chladicí okruh je
naplněn bezpečnostním chladivem R410A. Integrovaný nouzový/přídavný ohřev pro mono-energetický provoz. Vysoký
komfort teplé vody díky smaltovanému zásobníku teplé pitné vody o objemu 200 l a integrovaným tepelným výměníkem a regulací prostřednictvím přepínacího ventilu. Možnost monovalentní přípravy teplé vody s teplotou topné vody
65 °C. Integrovaný regulátor tepelných čerpadel WPM s podsvíceným displejem zobrazujícím symboly a text.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Invertorový kompresor
Vstřikování chladiva (páry/kapaliny)
Vnější díl bez kompresoru
Velmi tichý provoz
Teplota topné vody až 65 °C
Monovalentní topný režim možný
Možnost monovalentní přípravy teplé vody
Dělené (split) provedení
Vestavěný elektrokotel 8,8 kW

Obj. č.

Typ

Topný výkon při Třída energetické účinnosti,
Třída energetické účinnosti
A2/W35 (max.)
střední klima, W55/W35 přípravy teplé vody (zátěžový
(EN 14511)
proﬁl), průměrné klima

231886

WPL 15 IKS-2

6,89 kW

A++/A++ 1)

A (XL)

na vyžádání

231887

WPL 25 IK-2

12,64 kW

A++/A++ 1)

A (XL)

na vyžádání

Cena
bez DPH

Upozornění k třídě energetické účinnosti: Údaje odpovídají oﬁciálním a od září 2015 závazným požadavkům pro přístroje k vytápění
místností (Nařízení EU č. 811/2013, 812/2013) na základě údajů podle EN 14511 a EN 14825, resp. EN 16147 pro topná tepelná
čerpadla.
Třídy energetické účinnosti, které jsou označeny 1), by od září 2019 odpovídaly zařazení A+++.

Technické údaje
Typ

WPL 15 IKS-2

WPL 25 IK-2

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) min./max.

2,24/8,19 kW

4,58/15,2 kW

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)
Topný výkon pro A-7/W35 (EN 14511) min./max.
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)

4,01

3,89

2,03/6,89 kW

4,23/12,64 kW

2,92

3,05

Hladina akustického výkonu pro venkovní instalaci (EN 12102)

54 dB(A)

53 dB(A)

Hladina akustického výkonu pro vnitřní instalaci (EN 12102)

52 dB(A)

49 dB(A)

Jmenovité napětí kompresoru

230 V

400 V

Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení

230 V

400 V

162 l

162 l

Jmenovitý objem
Rozběhový proud
Max. přípustná délka modulárního kabelu
Max. přípustný výškový rozdíl

7A

5A

25 m

25 m

5m

5m

Výška

920 mm

1104 mm

Šířka

1097 mm

1271 mm

515 mm

515 mm

Hloubka
Hmotnost

78 kg

93 kg

Výška vnitřní části přístroje

1960 mm

1960 mm

Šířka vnitřní části přístroje

600 mm

600 mm

Hloubka vnitřní části přístroje

650 mm

650 mm

318 kg

326 kg

Hmotnost vnitřní části přístroje
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TEPELNÁ oERPADLA
P¢ÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH oERPADEL VZDUCH | VODA
PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH | VODA
NOVINKA

Hydraulický modul HM/ HM-Trend pro tepelná čerpadla vzduch | voda
Hydraulický modul k vnitřní instalaci s nízkými náklady na instalaci díky vysokému stupni integrace. Hydraulické
spojení mezi tepelným čerpadlem konstrukční řady WPL 10 AC, WPL 13/18 E, WPL 15/25 A(S) a hydraulickým
modulem konstrukční řady HM nebo HM-Trend. Kryt HM sestává z robustního kovového pláště z žárově zinkovaného,
práškovaného ocelového plechu s vypalovaným lakem. Plášť konstrukční řady HM-Trend sestává z izolovaného krytu
z EPP. Všechny relevantní topné součásti, jako vysoce účinné oběhové čerpadlo pro topení a teplou vodu, vícestupňové elektrické nouzové/přídavné topení pro mono-energetický provoz a ohřev s ochranou proti bakteriím Legionella,
expanzní nádoba topení o objemu 24 litrů, bezpečnostní ventil, rychlo-odvzdušňovací zařízení a 3-2cestný přepínací
ventil pro přípravu teplé vody jsou již integrovány. Regulace se provádí prostřednictvím vestavěného regulátoru tepelného čerpadla WPM 3 s podsvíceným zobrazením symbolů a textu a umožňuje plně automatickou regulaci topného
zařízení v závislosti na venkovní teplotě. V rozsahu dodávky HM se nachází izolovaná připojovací lišta ASL-HM, tím se
hydraulické připojení zjednoduší.

Technické údaje
Typ
Výška
Výška s připojovací svorkou

HM

HM Trend

896 mm

896 mm

1131 mm

1131 mm

Šířka

590 mm

590 mm

Hloubka

405 mm

405 mm

45 kg

27 kg

Externí disponibilní rozdíl tlaků při 1,0 m³/h

715 hPa

715 hPa

Externí disponibilní rozdíl tlaku při 1,5m³/h

661 hPa

661 hPa

Hmotnost

Externí disponibilní rozdíl tlaků při 2 m³/h

468 hPa

468 hPa

Externí disponibilní rozdíl tlaků při 2,5 m³/h

300 hPa

300 hPa

Jmenovité napětí řízení

230 V

230 V

1/N/PE

1/N/PE

1 x B 16 A

1 x B 16 A

400 V

400 V

Fáze nouzového/přídavného topení

3/N/PE

3/N/PE

Příkon nouzového/přídavného topení

8,8 kW

8,8 kW

Jištění nouzového/přídavného topení

3 x B 16 A

3 x B 16 A

3-76 W

3-76 W

Fáze ovládání
Jištění řízení, ovládání
Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení

Příkon oběhového čerpadla
Připojení
Vhodné pro

28 mm

G1

WPL 10 AC, WPL 13/18 E,
WPL 13 basic, WPL 15/25 A

WPL 10 AC, WPL 13/18 E,
WPL 13 basic, WPL 15/25 A

Sériově

Volitelně

Připojovací lišta

HM
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Kvalitní kryt z ocelového plechu se základním tělesem z izolace EPP
HM s připojovací lištou ASL-HM sériovou
Integrovaný regulátor tepelného čerpadla WPM 3
Vysoký stupeň integrace
Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A
Pro montáž na stěnu
Hydraulické spojení mezi tepelným čerpadlem a topným systémem
Integrovaný přepínací ventil topení/teplá voda
S expanzní nádobou topení o objemu 24 litrů
Integrované nouzové/přídavné topení
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HM

