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Plus pro místo
abefektivnost
Uživejte možností | Koncepce invertorového tepelného čerpadla vzduch/voda WPL 15 AS
a WPL 25 A nabízí mnoho výhod, které se u novostavby, ale i při rekonstrukci, vyplatí.
Kompaktní venkovní provedení ušetří místo v budově a díky své malé půdorysné ploše, je
i zde potřeba místa malá. Pomocí špičkového technického vybavení je dosahováno vysokých
topných výkonů a teploty topné vody až 65°C. Díky hydraulickému připojení a konceptu
přípojek je snížen čas montáže zařízení.
Celková koncepce přístroje směřuje k excelentnímu komfortu. Tepelné čerpadla je možno
kombinovat s širokou paletou nádrží STIEBEL ELTRON pro akumulaci topné vody i pro
přípravu teplé vody.

WPL 15 AS

WPL 15 AS | WPL 25 A

› vysoká hospodárnost díky přizpůsobování výkonu potřebě pomocí invertorového
kompresoru

› zvýšení hospodárnosti vstřikováním chladiva (páry/kapaliny)
› vysoký topný faktor
› odtávání kondenzátní vany hospodárně pomocí chladícího okruhu
› časově optimalizované a energeticky úsporné odtávání chladícím okruhem
› řízení pomocí regulace WPM 2.1 nebo WPM 3 (nutné příslušenství)
› topná voda až 65°C
› vestavěný elektrokotel (až 8,8 kW)
› ovládání pomocí regulátoru WPM 3 s možností
napojení na webové rozhraní (ISG web)

Technické údaje
Model
Topný výkon při A2/W35 / A-7/W35 (EN 14511)

kW

Topný faktor při A2/W35 / A-7/W35 (EN 14511)

WPL 15 AS

WPL 25 A

4,23/6,86

8,39/12,86

3,9/2,83

4,14/2,94

Rozsah použití zdroje tepla

-20 až +40°C

-20 až +40

Rozsah použití topné strany

+15 až +65°C

+15 až +60

mm

900x1270x593

1045x1490x593

kg

140

175

A++/A+

A++/A++

Rozměry (vxšxh)
Hmotnost
Třída energetické účinnosti, střední klima, W35/W55

Tepelná čerpadla vzduch | voda

Topný výkon
nabmíru
Vynikající dělba práce | Dělená (split) technologie tepelného čerpadla vzduch/voda typu WPL
15 /25 přináší mnoho výhod. Jedinečné je umístění kompresoru ve vnitřní jednotce. Tím je
minimalizována vnímatelná venkovní hlučnost a usnadněna obsluha. Velké stěnové průchodky jsou u děleného provedení zbytečné a instalace se tak oproti kompaktním tepelným
čerpadlům vzduch/voda zkracuje.
Moderní invertorová technika a patentově přihlášené dvoustupňové vstřikování páry a mokré
páry chladiva dosahuje u děleného tepelného čerpadla vynikající topné faktory a vysoké
výkony. Dokonce při extrémní zimě je možno dosáhnout dostatečné teploty topné vody bez
přídavného vytápění. Díky vysokému topnému výkonu je možno WPL 15/25 použít i ve starších
stavbách s vysokou potřebou tepla.

WPL 15 IKS-2

WPL 15 IKS-2 / WPL 25 IK-2
WPL 15 IS-2 / WPL 25 I-2
› místo šetřící dělené tepelné čerpadlo vzduch/voda
› snadná instalace díky dělené konstrukci (split)
› invertorové tepelné čerpadlo s velmi vysokým topným faktorem 3,7 při A2/W35
› topná voda +65°C až do venkovní teploty -15°C
› topná voda +60°C až do venkovní teploty -20°C
› výkonově silné díky kombinovanému vstřikování páry a mokré páry chladiva
(patentově přihlášené)
› provedení WPL 15 IKS-2/ WPL 25 IS-2 s vestavěnou nádrží
na přípravu teplé vody (162 l)
› provedení WPL 15 IS-2/ WPL 25 I-2 bez vestavěné nádrže
na přípravu teplé vody
› vestavěný elektrokotel (až 8,8 kW)
› vestavěný ekvitermní regulátor s možností napojení na webové rozhraní

Technické údaje
Model
Topný výkon při A2/W35/A-7/W35 (EN 14511)

WPL 15 IKS-2
kW

Topný faktor při A2/W35/A-7/W35 (EN 14511)

WPL 25 IS-2

WPL 15 IS-2

WPL 25 I-2

4,75/6,42

8,14/11,8

4,75/6,42

8,14/11,8

4,01/2,92

3,89/3,05

4,01/2,92

3,89/3,05

Rozsah použití zdroje tepla

-20 až +40°C

-20 až +40°C

-20 až +40°C

-20 až +40°C

Rozsah použití topné strany

+15 až +65°C

+15 až +65°C

+15 až +65°C

+15 až +65°C

Rozměry venk.jednotky (vxšxh)

mm

920x1097x515

1104x1271x515

920x1097x515

1104x1271x515

Hmotnost venk./vnitř. jednotky

kg

78/308

93/316

78/150

93/175

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

Třída energetické účinnosti, střední klima,
W35/W55
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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 bazénové vody.

4 | Místo pro instalaci tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou dodávána v děleném (splitovém)
nebo kompaktním (monoblokovém) provedení. V nabídce je kompaktní venkovní nebo vnitřní provedení.

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. 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.

