OBNOVITELNÉ ENERGIE

TEPELNÁ ČERPADLA

WPL TREND

Nový trend pro novostavby

›

INVERTOROVÉ TEPELNÉ ČERPADLO S VELMI VYSOKOU ENERGETICKOU TŘÍDOU ÚČINNOSTI A+++
PRO VŠECHNY SETY WPL TREND

Akční sety

WPL (S) Trend
ÚČINNÝ INVERTOR ZA PŘÍZNIVOU CENU.

S WPL Trend nabízí STIEBEL ELTRON cenově atraktivní řešení vytápění s účinnou invertorovou
technologií německé kvality a preciznosti technologického lídra. Od základu nově vyvinuté
tepelné čerpadlo vzduch/voda s energetickou třídou účinnosti A+++ pro všechny sety WPL Trend.

Perfektní soulad.
WPL Trend se snadno instaluje a perfektně funguje díky precizně sestaveným setům.
Díky tomu je celý topný systém vždy perfektně vyladěn.

Přednosti pro Váš domov

›

Úsporné díky vysoce účinné invertorové technologii
poslední generace

›

Cenově atraktivní přístroj k využití obnovitelné formy
energie

›

Vestavěná funkce chlazení

›

Vzájemně sladěné systémové řešení pro každý objekt

›

Úspora nákladů pomocí reverzního odtávání tepelného
čerpadla

Model
Třída energetické účinnosti

WPL 08 S Trend

WPL 12 S Trend

WPL 16 S Trend

WPL 22 Trend

WPL 28 Trend

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Topný výkon při A+7/W35 max

kW 5,5

7,6

10,4

14,4

15,3

Topný výkon při A2/W35 max

kW 5,9

6,5

9,1

13,0

14

Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511)

kW 4,6

6,2

8,4

11

12,5

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)

3,89

4,13

4,23

4,05

4,03

Chladící výkon při A35/W7 max

kW 4,12

4,83

6,32

8,86

10,17

Chladící faktor při A35/W7 max

3,09

3,12

2,90

2,72

2,91

Rozsah použití venkovního vzduchu

°C -20 až +40

-20 až +40

-20 až +40

-20 až +40

-20 až +40

Teplota topné vody max

°C 62

62

62

62

62

dB(A) 54

53

56

55

53

1370/930/480

1370/930/480

1680/1112/552

1680/1112/552

Hladina akustického výkonu (EN 12102)
Výška/šířka/hloubka

mm 1370/930/480

Energetické třídy A+++ dosahuje celý set při výpočtové teplotě otopné soustavy W35°C a odborné montáži, která vyhovuje směrnici EU 811/2013 ve znění ze září 2015,
a při výpočtu, provedeném podle ČSN EN 14825.

WPL Trend Sety
WPL TREND NABÍDKA SETŮ

› Pro maximální flexibilitu:
Set Univerzál

› Tepelné čerpadlo WPL Trend s hydraulickým modulem HM Trend
› Hydraulický modul HM Trend velikosti závěsného kotle obsahuje
›
›

ekvitermní regulátor, elektrokotel 8,8 kW, expanzní nádrž,
oběhové čerpadlo a přepínání topení/ příprava teplé vody
Set lze rozšířit o zásobník teplé vody nebo akumulační zásobník
topné vody z programu STIEBEL ELTRON
Vhodný pro kombinace s požadavkem na letní chlazení,
nebo s kombinací pro ohřev bazénu
VERBUNDLABEL

ENERGIEEFFIZIENZ

A+++

› Velice kompaktní provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody
Set Kompakt

› WPL Trend s hydraulickým modulem HSBB 3
› Integrovaný 200 litrový akumulační zásobník teplé
› HSBB 3 obsahuje ekvitermní regulátor, elektrokotel 8,8 kW,
›
›

expanzní nádrž, oběhové čerpadlo a přepínání
topení/ příprava teplé vody
Set lze rozšířit o akumulační zásobník topné vody z programu
STIEBEL ELTRON
Vhodný pro kombinace s požadavkem na letní chlazení,
nebo s kombinací pro ohřev bazénu
VERBUNDLABEL

ENERGIEEFFIZIENZ

A+++

› Obzvlášť prostorově úsporný pro náročné uživatele
Set Komfort

› WPL Trend s hydraulickým modulem HSBC 200
› Vestavěná 100 litrová akumulační nádoba pro topení
› Vestavěný 200 l akumulační zásobník teplé vody
› HSBC 200 obsahuje ekvitermní regulátor, elektrokotel 8,8 kW,
›

oběhové čerpadlo a přepínání topení/ příprava teplé vody
Samostatné oběhové čerpadlo topení s možností rozšíření o další
integrovaný směšovaný okruh

VERBUNDLABEL

ENERGIEEFFIZIENZ

A+++

Již 40 let plně trendy.
40 LET ZKUŠENOSTÍ S TEPELNÝMI ČERPADLY
› Již od roku 1976 vyvíjí a vyrábí STIEBEL ELTRON tepelná čerpadla

NĚMECKÁ KVALITA
› Jako technologický lídr sází důsledně na německé inženýrské

STIEBEL ELTRON - první z výrobců tepelných čerpadel
Jako jedna z prvních zahájila ﬁrma STIEBEL ELTRON již v 70 letech
vývoj a výrobu tepelných čerpadel pro rodinné domy. Máme náskok
díky zkušenostem a inovacím, z něhož naše výrobky dodnes proﬁtují.
Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON určují měřítko v kvalitě, účinnosti,
spolehlivosti a službách zákazníkům.

zkušenosti a kvalitu při vývoji ekologických a budoucích
technologií

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PŘESNĚ NA MÍRU
› S 30. 000 systémových variant nabízí STIEBEL ELTRON
pro každou stavební situaci prvotřídní řešení

REGISTRACE V DOTAČNÍCH PROGRAMECH
› Přístroje jsou zaregistrovány v dotačních programech
Nová zelené úsporám a Kotlíkové dotace

Vzbudili jsme Váš zájem?
Více informací naleznete na www.tepelna-cerpadla.cz nebo kontaktujte přímo naše regionální zástupce.
Rádi pro Vás připravíme odborný návrh vytápění a návratnosti investice do tepelného čerpadla.

Regionální zástupci
Jméno

a
e

d

b
c

E-mail

Mobil

Působnost

Petr Kodeš

petr.kodes@stiebel-eltron.cz

602 231 207

de

Ing. Josef Kvaltín

josef.kvaltin@stiebel-eltron.cz

602 352 379

be

Pavel Švrčula

pavel.svrcula@stiebel-eltron.cz

602 351 935

ae

Lukáš Bezděk DiS

lukas.bezdek@stiebel-eltron.cz

602 344 896

c

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5, Česká republika
info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz

