Stavební pipravenost
vzduch-voda

(venkovní provedení)

Tepelné erpadlo WPL 15 A
Dležité body, které je nutné zabezpeit pro bezproblémovou instalaci tepelného erpadla.
Další podklady viz. publikace „Technické informace“ Stiebel Eltron
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Elektroinstalace píprava do technické místnosti
• silový pívod CYKY 5J (5C) x 6 mm pro napájení podružného rozvade. Doporuené jištní podružného rozvade
min. 3 x 25 A. Podružný rozvad jistí kompresor T, vestavný elektrokotel a regulátor WPM
• do podružného rozvade zavést ovládání HDO - CYKY 3J (3C) x 1,5 mm. Signálem HDO bude blokovaný jeden
z napájecích vstup nástnného regulátoru WPM a podle místních podmínek mže být blokován pomocí
tífázového stykae samostatn i elektrokotel.
• nutná píprava pro venkovní idlo teploty JYTY 2 x 1 mm od regulátoru WPM. idlo se doporuuje umísovat
na severní stranu objektu, 2m nad zem.
• doporuená píprava pro pokojový termostat JYTY 4 x 1 mm od regulátoru WPM
• doporuený domovní jisti ped elektromrem minimáln 3 x 32 A
Všechny soubhy a dimenze nutno konzultovat s dodavatelem (projektantem) elektroinstalace.
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Elektroinstalace k tepelnému erpadlu
• kabel pro kompresor – CYKY 3J (3C) x 4 mm; jištný jistiem 1 x 20 A, charakteristika C
• kabel pro elektrokotel – CYKY 5J (5C) x 2,5 mm; jištný jistiem 2 x 16 A, charakteristika B
• kabel CYKY 3J (3C) x 1,5 mm pro neperušované napájení vnitní regulace T IWS a zárove nástnného
regulátoru WPM z jednoho jistie 1 x 13 A, charakteristika B
• kabel pro ídící impulzy – JYTY 7 x 1 mm propojený s regulátorem WPM
Dimenze vodi jsou doporuené pro vzdálenost mezi tepelným erpadlem a podružným elektrorozvadem
do 20 metr a nelze je brát za závazné.
Všechny soubhy a dimenze nutno konzultovat s dodavatelem (projektantem) elektroinstalace.

3

Potrubní rozvody
• odvod kondenzátu pes sifon do KG DN 100 v betonovém základu, zaústný do kanalizace pes silon
• pívod pitné vody min DN 25 v technické místnosti
• variantn ukonení cirkulace v technické místnosti
• ukonení topných vtví v technické místnosti
Dimenze rozvod topení a TUV pipravit vždy dle projektu!
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Stavební konstrukce
• betonový základ v rovinnosti ±3 mm (rozmry viz výkres)
• výkop pro pívodní potrubí o rozmrech min (hl x š) 800 x 300 mm
• pipravit písek pro zásyp do výšky cca 200 mm
• prostup do objektu cca 350x350 mm pro potrubí a kabely

• tepelné erpadlo lze umístit na originální
nástnnou konzoli WK-WPL nebo stacionární
SK-WPL. Souástí dodávky konzole je vždy
1 metrový topný kabel proti zamrznutí kondenzátu
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1 Vstup vzduchu
2 Výstup vzduchu
3 Pevládající smr vtr
4 Vybrání na pívodní vedení
5 Vybrání k odvádní kondenzátu
(doporueno 100 mm,
min. prmr 70 mm)

minimální odstupy
pi pohledu zepedu:
500 mm vpravo,
1000 mm vlevo,
250 mm za,
3000 mm ped
a 800 mm nad
tepelným erpadlem

¶ Zajistte, aby byla v základu
píslušná vybrání

připojovací elektropole
výstup do topení DN 28
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vypouštěcí ventil
revizní otvor
odvodu kondenzátu
zpátečka z topení DN 28
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