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OBsaH | INstalaCE 
Obecné pokyny

1. Obecné pokyny
tento dokument je určen specializovaným technikům.

 Upozornění
Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento 
návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 Související dokumentace
 	 Návod k obsluze WPM
 	 Návod pro uvedení WPM do provozu
 	 Návod k instalaci WPM

1.2 Bezpečnostní pokyny

1.2.1 Struktura bezpečnostních pokynů

 UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bez-
pečnostních pokynů.
ff Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebez-
pečí.

1.2.2 Symboly, druh nebezpečí
Symbol Druh nebezpečí
 
 

Úraz 
 

 
 

Úraz elektrickým proudem 
 

1.2.3 Uvozující slova
UVOZUJÍCÍ 
SLOVO

Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo 
smrtelné úrazy.

VÝstRaHa Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné 
nebo smrtelné úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek střed-
ně vážné nebo lehké úrazy.

1.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobraze-
ným vedle.
ff texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol Význam
 
 

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životní-
ho prostředí)

 
 

likvidace přístroje 
 

ff tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné 
úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.4 Měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uve-
deny v milimetrech.

2. Zabezpečení
Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí 
provádět pouze odborník.
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2.1 Správné používání
Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bez-
pečně obsluhovat neškolené osoby. lze jej používat i mimo 
domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud je provozován 
stejným způsobem jako v domácnostech.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je po-
važováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu 
s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k po-
užívanému příslušenství.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě 
použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů 
určených pro tento přístroj.
 - Instalační firma nese při instalaci a při prvním uvedení do 

provozu odpovědnost za dodržení platných předpisů.
 - Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se 

všemi bezpečnostními zařízeními.
 - Chraňte přístroj během instalace před prachem a 

nečistotami.

2.3 Předpisy, normy a ustanovení

 Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a usta-
novení.

2.4 Kontrolní symbol
Viz typový štítek na přístroji.

3. Popis přístroje
Rozšíření tepelných čerpadel WPE doplňuje systém WPM 
o další funkce. Dodatečné funkce lze nastavit na ovládací jed-
notce regulátoru tepelného čerpadla WPM.

Rozšíření tepelných čerpadel WPE nabízí:
 - dva další smíšené topné okruhy
 - bazénový regulátor pro primární a sekundární zapojení 

bazénu
 - dvě dodatečná rozhraní 0...10 V
 - diferenciální regulátor
 - spínací výstupy

Rozšíření tepelných čerpadel WPE:
 - umožňuje zapojení druhého zásobníku teplé vody se sa-

mostatným programem teplé vody
 - umožňuje kaskády až šesti tepelných čerpadel
 - doplňuje základní funkce regulátoru tepelného čerpadla 

WPM o možnosti napojení technologie rozvodu tepla 
v budovách Glt

3.1 Rozsah dodávky
spolu s přístrojem je dodáváno:
 - 3 ponorná / příložná čidla taF Pt
 - 30 klínků pro upevnění kabelu

3.2 Příslušenství

3.2.1 Potřebné příslušenství
 - Regulátor tepelného čerpadla WPM

3.2.2 Další příslušenství
 - Ponorné / příložné čidlo taF Pt 2 m
 - Ponorné / příložné čidlo taF Pt 5 m
 - Dálkové ovládání FEt

4. Montáž
4.1 Minimální vzdálenosti

≥9
0

≤6
0

a
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1

1 Kabelový kanál
a Místo pro použití šroubováku
ff Ponechte pod přístrojem dostatek místa pro použití 
šroubováku.

Doporučujeme ponechat vlevo resp. vpravo vedle přístroje do-
statek místa, abyste mohli na přístroj při jeho otevírání zavěsit 
čelní kryt na jedné ze stran.

4.2 Místo instalace
Přístroj je určen výlučně k montáži na stěnu. 
ff Přístroj instalujte vlevo nebo vpravo vedle regulátoru te-
pelného čerpadla.
ff Pro ulehčení instalace elektrických kabelů přístroj namon-
tujte na hladkém montážním povrchu.
ff Dbejte na to, aby v namontovaném stavu nebyla přístup-
ná zadní strana nástěnné skříně.
ff Za provozu chraňte přístroj před vlhkostí, nečistotami a 
poškozením.
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4.3 Příprava

 Upozornění
Otvory pro průchodky umožňují snadné spojení s re-
gulátorem tepelného čerpadla (viz „Elektrické připoje-
ní / Připojení k regulátoru tepelného čerpadla“).

D
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ff Vylomte otvory pro průchodky na pravé nebo levé straně 
krytu regulátoru tepelného čerpadla.
ff Vylomte otvory pro průchodky na pravé nebo levé straně 
krytu přístroje.
ff Povolte šroub na spodní straně čelního krytu.
ff sejměte čelní kryt.

4.4 Montáž na stěnu

276

Ø 4 x 35Ø 6

2,6 - 3,0
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ff Vyrovnejte přístroj na montážní pomůcce regulátoru te-
pelného čerpadla WPM.
ff Vyznačte otvory k vyvrtání.
ff Vyvrtejte příslušné otvory a vložte do nich vhodné 
hmoždinky.
ff Pro upevnění krytu nahoře zašroubujte do příslušné 
hmoždinky šroub právě tak hluboko, aby bylo možné kryt 
ještě zavěsit.
ff Dbejte na to, aby byl přístroj zajištěn na montážní pomů-
cce WPM.

ff Poté můžete kryt upevnit v jeho dolní části dvěma dalšími 
šrouby.
ff Vodorovně pod přístroj nainstalujte kabelový kanál.

5. Připojení elektrického napětí

 VÝSTRAHA elektrický proud
Veškeré elektroinstalační práce a připojování elek-
trických přípojek provádějte výhradně v souladu s 
národními a místními předpisy.

 VÝSTRAHA elektrický proud
ff Při provádění všech prací odpojte tepelné čer-
padlo od napětí.

 VÝSTRAHA elektrický proud
Přípojka k elektrické síti smí být provedena pouze 
jako pevná přípojka. Přístroj musí být možné odpojit 
od síťové přípojky na všech pólech na vzdálenost 
nejméně 3 mm. Tento požadavek je splněn použitím 
jističů, spínačů, pojistek apod.

 VÝSTRAHA elektrický proud
K přípojkám nízkého napětí přístroje se smí připo-
jovat pouze součásti, které pracují s bezpečným 
malým napětím (SELV) a zajišťují bezpečné odpojení 
od síťového napětí.
Připojením jiných součástí mohou být části přístroje 
a připojené součásti pod síťovým napětím.
ff Používejte pouze námi schválené součásti.

!  Věcné škody
ff Dbejte při zapojování na maximální zatížitelnost 
výstupů relé (viz kapitola „technické údaje / ta-
bulka údajů“).

 Upozornění
Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím.
ff Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. 

ff Při připojování se řiďte vždy příslušným schématem elek-
trického zapojení tepelného čerpadla.
ff Zabezpečte přístroj v místě instalace 6a jističem.

Napájecí napětí na svorce l (X4.1) a fáze l’ spínaná X4.2 („Vstup 
do bazénu“) musí být vedeny přes stejný proudový chránič, 
neboť mají ve WPE společný nulový vodič.
ff l a l’ musí být na stejné fázi.
ff Před montáží odpojte topné zařízení na všech pólech od 
elektrické sítě.

WPE neobsahují žádné pojistky pro připojené spotřebiče. Přes 
připojení l (X4.1) (napájecí napětí) a l* (X4.2) (napájecí napětí 
pro výstupy relé) můžete zapojit pojistku pro připojené spo-
třebiče.
ff Příslušné elektrické kabely stáhněte kabelovým vázacím 
páskem u připojovacích svorek.
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5.1 Připojení přístroje

!  Věcné škody
sběrnicové kabely, síťové přívody a kabely čidla insta-
lujte odděleně od sebe.

 Upozornění
ff Položte flexibilní elektrické rozvody do instalač-
ních trubek nebo kabelových kanálů.

Kabelové průchodky v nástěnné skříni jsou vhodné pro ne-
ohebné a flexibilní elektrické vodiče s  vnějším průměrem 
6–12 mm.

síťové a nízkonapěťové okruhy jsou v nástěnné skříni kon-
strukčně oddělené.
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1

2

1 Přední kabelová průchodka pro síťové napětí
2 Zadní kabelová průchodka pro nízké napětí
ff Veďte elektrické rozvody nízkého napětí zespodu do zad-
ních kabelových průchodek přístroje.
ff Veďte elektrické přívodní kabely zespodu do předních ka-
belových průchodek přístroje.
ff Při připojování síťového napětí se musí ochranný vodič 
připojit podle předpisů.
ff Zafixujte všechny elektrické rozvody přímo pod nástěn-
nou skříní pomocí přiložených červených klínů.

 Upozornění
Červené klíny slouží jako fixace pro elektrické rozvody.
ff Nepoužívejte červené klíny jako pojistku proti 
vytržení.

!  Věcné škody
ff Utáhněte všechny šrouby na připojovacích svor-
kách. Šrouby v místě svorek bez kabeláže se musí 
rovněž utáhnout.

5.2 Připojení k regulátoru tepelného čerpadla

X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15

X2.19X2.18X2.17X2.16X2.15X2.14X2.13X2.12X2.11X2.10X2.9X2.8X2.7X2.6X2.5X2.4X2.3X2.2X2.1

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15

X2.19X2.18X2.17X2.16X2.15X2.14X2.13X2.12X2.11X2.10X2.9X2.8X2.7X2.6X2.5X2.4X2.3X2.2X2.1

X2.1

X2.17 X2.3X3.19
CAN A

X1.1
CAN A

X2.3X2.1X2.3X4.1
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ff Veďte skrz horní otvor průchodky sběrnicový rozvod.
ff spojte svorky „CaN a“ se sběrnicovým rozvodem.
ff Veďte spodním otvorem průchodky elektrický přívodní 
kabel.
ff spojte elektrickým přívodním kabelem svorku X2.1 regu-
látoru tepelného čerpadla se svorkou X4.1 rozšíření tepel-
ných čerpadel.

 Upozornění
Elektrický přívodní kabel můžete položit mezi regu-
látorem tepelného čerpadla a rozšířením tepelného 
čerpadla i mimo přístroj pomocí kabelového kanálu.
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5.3 Obsazení svorek

X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15

X3.1
CAN A

X3.19
CAN A

X3.18
CAN B

X3.17X3.16X3.15X3.14X3.13X3.12X3.2
CAN B

X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11

X4.1
D
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33
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Nízké napětí
X3.1 
CaN a 
 

+ 
- 
l 
H

+ 
- 
l 
H

CaN (připojení pro regulátor tepelného 
čerpadla WPM) 
 

X3.2 
CaN B 
 

+ 
- 
l 
H

+ 
- 
l 
H

CaN (připojení pro ovládací jednotku a dál-
kové ovládání) 
 

X3.3 1 
2

signál 
Kostra

 

X3.4 1 
2

signál 
Kostra

Primární bazénové čidlo 

X3.5 1 
2

signál 
Kostra

sekundární bazénové čidlo 

X3.6 1 
2

signál 
Kostra

Čidlo topného okruhu 4 

X3.7 1 
2

signál 
Kostra

Čidlo topného okruhu 5 

X3.8 1 
2

signál 
Kostra

Čidlo zásobníku teplé vody 2 

X3.9 1 
2

signál 
Kostra

Diferenciální čidlo 1.1 / čidlo termostatu 1 

X3.10 1 
2

signál 
Kostra

Diferenciální čidlo 1.2 

X3.11 1 
2

signál 
Kostra

Diferenciální čidlo 2.1 / čidlo termostatu 2 

X3.12 1 
2

signál 
Kostra

Diferenciální čidlo 2.2 

X3.13 
 

1 
2 
3

signál 
Kostra 
signál

neobsazeno 
 

X3.14 
 
 

+ 
 
IN 

neregulováno 
12 V 
Vstup 
GND

analogový vstup 1 / 0...10 V 
 
 

X3.15 
 
 

+ 
 
IN 

neregulováno 
12 V 
Vstup 
GND

analogový vstup 2 / 0...10 V 
 
 

X3.16 1 
2

signál 
Kostra

Výstup PWM 3 

X3.17 1 
2

signál 
Kostra

Výstup PWM 4 

X3.18 
CaN B 
 

+ 
- 
l 
H

+ 
- 
l 
H

CaN (připojení pro ovládací jednotku a dál-
kové ovládání) 
 

X3.19 
CaN a 
 

+ 
- 
l 
H

+ 
- 
l 
H

CaN (připojení pro regulátor tepelného 
čerpadla WPM) 
 

Síťové napětí
X4.1 
 
 
 
 

l 
l 
N 
N 

 

l 
l 
N 
N 
PE 
PE

Elektrické napájení 
 
 
 
 

X4.2 l’ 
l*

l’ 
l*

Vstup do bazénu 
Čerpadla l

X4.3 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Čerpadlo topného okruhu 4 
 

X4.4 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Čerpadlo topného okruhu 5 
 

X4.5 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Nabíjecí čerpadlo tUV 2 
 

X4.6 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Nabíjecí čerpadlo 3 
 

X4.7 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Nabíjecí čerpadlo 4 
 

X4.8 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Nabíjecí čerpadlo 5 
 

X4.9 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Nabíjecí čerpadlo 6 
 

X4.10 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Výstup diferenciální regulátor 1 / 
termostat 1 

X4.11 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Výstup diferenciální regulátor 2 / 
termostat 2 

X4.12 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

Primární bazénové čerpadlo 
 

X4.13 
 

l 
N 

 PE

l 
N 
PE

sekundární bazénové čerpadlo 
 

X4.14 
 
 
 
 

5 
 
N 

 PE 
6 

směšovač 
OtEVR 
N 
PE 
směšovač 
UZaVR

směšovač, topný okruh 4 
 
 
 
 

X4.15 
 
 
 
 

5 
 
N 

 PE 
6 

směšovač 
OtEVR 
N 
PE 
směšovač 
UZaVR

směšovač, topný okruh 5 
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5.4 Montáž čidla
ff Před uvedením do provozu k přístroji připojte všechna 
nezbytná čidla.

 Upozornění
snímač venkovní teploty není požadován. Regulátor 
tepelného čerpadla WPM předává venkovní teplotu 
na rozšíření tepelných čerpadel WPE.

5.4.1 Ponorné / příložné čidlo TAF PT
ff Instalujte čidlo podle požadavku jako příložný nebo po-
norný snímač.

Montáž jako příložné čidlo
D

00
00

07
02

37

ff Očistěte trubku.

 Upozornění
Vybrání na přídržné sponě jsou různě velká.

ff Zatlačte menší vybrání přídržné spony do jednoho ze zá-
řezů čidla.
ff Přitlačte větší vybrání přídržné spony na čidlo.
ff Naneste na čidlo tepelně vodivou pastu.
ff Upevněte čidlo pomocí přídržné spony a vázací pásky.

Montáž jako ponorné čidlo

D
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Ponorné čidlo je zapotřebí pro ponornou jímku v akumulačním 
zásobníku.
ff Zatlačte pružinu směrem dolů. Pružina slouží k fixaci čidla 
do ponorné jímky.
ff Naneste na čidlo tepelně vodivou pastu.
ff Zasuňte čidlo do ponorné jímky.

5.4.2 Odporové hodnoty snímače

Teplota ve °C Snímač PT 1000 
Odpor v Ω

- 30 882
- 20 922
-10 961
0 1000
10 1039
20 1078
25 1097
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461

6. Zavřete čelní kryt

D
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27

ff Čelní kryt zavěste nahoře na přístroj.
ff Čelní kryt dole pevně stiskněte.
ff Zablokujte čelní kryt dole šroubem.

7. Uvedení do provozu

 Upozornění
Přehled a popis nastavitelných parametrů jsou uvede-
ny v návodu pro uvedení regulátoru tepelného čerpa-
dla do provozu.

Veškerá nastavení WPE, uvedení přístroje do provozu, jakož i 
instruktáž provozovatele zařízení musí provést specializovaný 
technik.

Uvedení do provozu musí být provedeno v souladu s tímto 
návodem k instalaci a návodem k uvedení regulátoru tepel-
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ného čerpadla WPM do provozu. První uvedení do provozu je 
v ceně zařízení a provádí ho pouze centrální servis nebo jím 
pověření odborníci.

Znalost způsobu fungování zařízení je bezpodmínečně nutná, 
neboť zařízení s tepelným čerpadlem může být tvořeno mnoha 
různými komponenty.

Inicializace sběrnice

Při připojení sběrnicového vedení se vytvoří nejen elektrické 
spojení pro komunikaci zařízení. Při uvádění do provozu získá 
přístroj prostřednictvím sběrnicového vedení také specifickou 
adresu pro ovládání tepelného čerpadla.

 Upozornění
Než bude k WPE přivedeno napětí, je nutné připojit 
všechna požadovaná čidla. Dodatečně připojená čidla 
WPE nerozpozná.
Příklad: Pokud čidlo topného okruhu nebylo při prv-
ním uvedení do provozu připojeno, všechny parame-
try, programy a teploty pro příslušný topný okruh se 
skryjí. Hodnoty tak nelze programovat. 

Při připojování sběrnice musíte bezpodmínečně dodržet ná-
sledující pořadí:
ff Připojte síťové napětí WPM a WPE.
ff Připojte síťové napětí tepelného čerpadla.

V nabídce DIaGNOstIKa / sYstEM se pod položkou KlIENt 
sBERNICE zobrazí všichni připojení účastníci na sběrnici s pří-
slušnými verzemi softwaru.

Po dokončení inicializace tepelných čerpadel lze v nabídce DIa-
GNOstIKa / sYstEM v části tYPY tEPEl CERPaDEl ověřit, zda 
se zobrazují všechna připojená tepelná čerpadla.

Konfigurace zařízení nastavením parametrů

seznam v kapitole „Nastavení / Přehled parametrů“ v návodu 
pro uvedení regulátoru tepelného čerpadla do provozu obsa-
huje všechna nastavení pro způsob práce WPE.
ff V případě chybných funkcí zařízení nejdříve zkontrolujte 
nastavení parametrů.

8. Odstraňování poruch

 VÝSTRAHA elektrický proud
ff Při provádění všech prací odpojte tepelné čer-
padlo od napětí.

Problém Příčina Odstranění
Informativní hodnota se 
nezobrazuje. 
 

Čidlo nebylo správně 
připojeno. 
 

Odpojte zařízení od sítě. 
Připojte čidlo. Znovu 
připojte síťové napětí 
k zařízení.

9. Technické údaje
9.1 Údaje ke spotřebě energie
Údaje o výrobku odpovídají nařízením EU ke směrnici o ekode-
signu výrobků v souvislosti se spotřebou energie (ErP).
  WPE
  234725
Výrobce   stIEBEl 

EltRON
třída regulátoru teploty (u invertorového tepelného čer-
padla)

  VI 

třída regulátoru teploty (u tepelného čerpadla ON/OFF)  VII
Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytá-
pění místnosti podmíněné roční dobou (u invertorového 
tepelného čerpadla)

% 
 

4 
 

Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vy-
tápění místnosti podmíněné roční dobou (u tepelného 
čerpadla ON/OFF) 

% 
 

3,5 
 

9.2 Tabulka údajů
  WPE
  234725
Krytí (IP)  IP21
teplota prostředí °C 0...55
Odpor čidel Ω 1000
Komunikační systém   Rozhraní sběrnice 

CaN
Max. možná zátěž výstupů relé a 2 (2)
Měrné rázové napětí V 4000
Max. celkové zatížení všech výstupů relé a 6 (6)
Počet automatických cyklů  100000
stupeň znečištění  2
Princip činnosti  1.B
Vhodné pro  Montáž na stěnu
Výška mm 400
Šířka mm 310
Hloubka mm 100
síťová přípojka  1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

Záruka
Pro přístroje nabyté mimo území Německa neplatí záruční 
podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, 
ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje 
naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. 
Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná 
společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku 
poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše vý-
robky distribuovány žádnou z dceřiných společností, nepo-
skytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené 
dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace
Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po pou-
žití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

ZÁRUKa
ŽIVOtNÍ PROstŘEDÍ a RECYKlaCE
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čerpadiel WPM. Pre uvedenie do prevádzky si môžete vyžiadať 
platenú podporu našej zákazníckej služby.

Keďže zariadenie tepelného čerpadla môže pozostávať z via-
cerých rôznych komponentov, je potrebné disponovať infor-
máciami o druhu funkcie zariadenia.

Inicializácia zbernice

Pri pripojení vedenia zbernice sa nevytvorí iba elektrické spo-
jenie pre komunikáciu zariadenia. Pri uvádzaní do prevádzky 
sa položením vedenia zbernice pridelí aj adresa špecifická pre 
prístroj na ovládanie tepelného čerpadla.

 Upozornenie
Pred pripojením napätia na WPE musia byť pripojené 
všetky potrebné snímače. WPE dodatočne pripojené 
snímače nerozpozná.
Príklad: ak sa pri prvom uvádzaní do prevádzky nepri-
pojil snímač vykurovacieho okruhu, skryjú sa všetky 
parametre, programy a teploty pre príslušný vykuro-
vací okruh. Hodnoty tak nie je možné naprogramovať. 

Pri pripájaní zbernice musíte nutne dodržať nasledujúce po-
radie:
ff Pripojte sieťové napätie WPM a WPE.
ff Pripojte sieťové napätie tepelného čerpadla.

V menu DIaGNOsIs/sYstEM sa pod položkou BUs sUBsCRI-
BER zobrazia všetci pripojení účastníci zbernice s príslušným 
stavom softvéru.

Po ukončení inicializácie tepelných čerpadiel môžete v menu 
DIaGNOsIs/sYstEM pod položkou HEat PUMP tYPEs skontro-
lovať, či sa zobrazia všetky pripojené tepelné čerpadlá.

Konfigurácia zariadenia prostredníctvom nastavení 
parametrov

Zoznam v kapitole „Nastavenia/Prehľad parametrov“ v návo-
de na uvedenie manažéra tepelných čerpadiel do prevádzky 
obsahuje všetky nastavenia pre činnosť WPE.
ff Pri chybnej funkcii zariadenia najskôr skontrolujte nasta-
venia parametrov.

8. Odstraňovanie porúch

 VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom
ff Pri všetkých prácach odpojte tepelné čerpadlo 
od napätia.

Problém Príčina Odstránenie
Informačná hodnota sa 
nezobrazí. 
 

snímač sa nepripojil 
správne. 
 

Zariadenie odpojte od 
siete. Pripojte snímač. 
Opäť pripojte sieťové 
napätie zariadenia.

9. Technické údaje
9.1 Údaje k spotrebe energie
Údaje výrobku zodpovedajú nariadeniam EÚ vychádzajúcim 
zo smernice stanovujúcej požiadavky na ekodizajn energeticky 
významných výrobkov (ErP).
  WPE
  234725
Výrobca   stIEBEl 

EltRON
trieda regulátora teploty (pri invertorovom tepelnom čer-
padle)

  VI 

trieda regulátora teploty (pri tepelnom čerpadle ON/OFF)  VII
Príspevok regulátora teploty k sezónnej energetickej účin-
nosti vykurovania miestnosti (pri invertorovom tepelnom 
čerpadle)

% 
 

4 
 

Príspevok regulátora teploty k sezónnej energetickej účin-
nosti vykurovania miestnosti (pri tepelnom čerpadle ON/
OFF) 

% 
 

3,5 
 

9.2 Tabuľka s údajmi
  WPE
  234725
Druh krytia (IP)  IP21
teplota okolia °C 0...55
Odpor snímača Ω 1000
Komunikačný systém  Rozhranie CaN Bus
Max. zaťažiteľnosť reléových výstupov a 2 (2)
Menovité rázové napätie V 4000
Max. celkové zaťaženie všetkých reléových 
výstupov

a 6 (6) 

Počet automatických cyklov  100000
stupeň znečistenia  2
spôsob činnosti  1.B
Vhodné pre  Montáž na stenu
Výška mm 400
Šírka mm 310
Hĺbka mm 100
sieťové pripojenie  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

ZÁRUKa
ŽIVOtNé PROstREDIE a RECYKlÁCIa

Záruka
Pre zariadenia nadobudnuté mimo Nemecka neplatia záruč-
né podmienky našich nemeckých spoločností. V krajinách, v 
ktorých existuje jedna z našich dcérskych spoločností predá-
vajúcich naše výrobky, sa skôr poskytuje záruka iba od tejto 
dcérskej spoločnosti. Takáto záruka je poskytnutá iba vtedy, 
keď dcérska spoločnosť vydala vlastné záručné podmienky. 
Nad rámec uvedeného sa záruka neposkytuje.

Na zariadenia, ktoré boli nadobudnuté v krajinách, v ktorých 
naše výrobky nepredáva žiadna z našich dcérskych spoločnos-
tí, záruku neposkytujeme. Prípadné záruky prisľúbené dovoz-
com zostávajú týmto nedotknuté.

Životné prostredie a recyklácia
Pomôžte chrániť naše životné prostredie. Balenie prístroja je 
nutné zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi a usta-
noveniami o likvidácii odpadov.
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