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Pompy ciep³a
STIEBEL ELTRON
Inwestor przekonany i zdecydowany na
zastosowanie pompy ciep³a w swoim obiekcie, staje przed dylematem wyboru typu urz¹dzenia. Warto jednak pamiêtaæ tak¿e o jakoœci
produktu oraz ca³ym zapleczu technicznym,
zwi¹zanym z prawid³owym i optymalnym doborem, monta¿em, nadzorem wykonania instalacji. Dodatkowymi argumentami, na które nale¿y zwróciæ uwagê, jest okres udzielanej
gwarancji, zakres dostawy systemu, a tak¿e
poziom zaawansowania automatyki steruj¹cej. Tu wymieniæ nale¿y mo¿liwoœci sterowania kilkoma obwodami grzewczymi, obs³ugê
w jêzyku polskim, mo¿liwoœæ zdalnej kontroli poprzez system GSM, mo¿liwoœæ sterowania uk³adem kolektora s³onecznego lub dodatkowym Ÿród³em ciep³a.
Wszystkie wymienione czynniki stanowi¹ podstawê do optymalnego doboru systemu grzewczego dla wymagaj¹cego u¿ytkownika, który ceni swoje pieni¹dze i decyduje siê
na systemy polecane przez doœwiadczonego
i renomowanego producenta.

obiegow¹ ³aduj¹c¹ bufor, wyjœcie c.w.u., grza³kê elektryczn¹, zawór trójdro¿ny.

Pompy ciep³a WPF
z wymiennikiem gruntowym
Najczêœciej stosowanym i najbardziej stabilnym Ÿród³em ciep³a jest grunt. Podstawowym warunkiem jest jednak posiadanie odpowiedniej powierzchni dzia³ki do u³o¿enia rur
kolektora - w uk³adzie spiralnym, p³askim
lub sond pionowych. W bardzo du¿ym
uproszczeniu mo¿na przyj¹æ, i¿ do u³o¿enia
kolektorów w uk³adzie poziomym potrzebujemy 3 razy wiêksz¹ powierzchniê ni¿ chcemy
ogrzaæ. W przypadku posiadania ma³ej dzia³ki mo¿na zastosowaæ sondy pionowe.
Pompa ciep³a typu WPF solanka/woda
lub woda/woda stanowi kompletny system
grzewczy gotowy do przy³¹czenia do istniej¹cego lub modernizowanego systemu grzewczego niskotemperaturowego. Automatyka
pompy ciep³a z pe³n¹ kontrol¹ parametrów
pracy systemu c.o. oraz c.w.u pozwala na dok³adn¹ optymalizacjê pracy systemu w celu
mo¿liwie maksymalnego obni¿enia kosztów
eksploatacji i ogrzewania obiektu z równoleg³ym zapewnieniem wysokiego komfortu
u¿ytkowego. Pompy ciep³a typu WPF wyposa¿one s¹ w kompresory spiralne, pompê
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PAMIÊTAJ!
Jakoœæ doboru i obs³ugi w fazie projektowej
zdecyduje o Twojej satysfakcji!

NOWOŒÆ
Pompy ciep³a seria WPC z wymiennikiem gruntowym i wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
Now¹ propozycj¹ STIEBEL ELTRON
jest kompaktowa pompa ciep³a WPC z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.. Urz¹dzenie
przystosowane jest do eksploatacji jako pompa solanka/woda lub woda/woda. Ciep³o odbierane jest przez pompê ze Ÿród³a ciep³a (solanki) i wraz z energi¹ pobran¹ przez sprê¿arkê przekazywane do wody grzewczej. W zale¿noœci od temperatury Ÿród³a ciep³a, woda
grzewcza mo¿e byæ ogrzana do temperatury
zasilania 60°C.
W pompê WPC wbudowana jest pompa
obiegowa solanki, pompa obiegowa ogrzewania i zawór trójdro¿ny do prze³¹czania pomiêdzy obiegami ogrzewania i wody u¿ytkowej.
Ogrzewanie c.w.u. odbywa siê za pomoc¹ wody grzewczej dostarczanej przez pompê ciep³a
do wbudowanego w zasobnik wymiennika
g³adkorurowego, który nastêpnie przekazuje
energiê wodzie u¿ytkowej.
Pompa ciep³a WPL typu powietrze/woda
– rewolucja w ogrzewaniu wody i budynków
Pompa ciep³a powietrze-woda pozwala na
uzyskanie temperatury zasilania 60°C, tym samym w wiêkszoœci budynków docieplonych
pompa mo¿e pracowaæ z dotychczasow¹ instalacj¹ grzejnikow¹ o du¿ej pojemnoœci wodnej. Rozwi¹zanie to pozwala dodatkowo na
akumulowanie ciep³a uzyskanego w ci¹gu
dnia przy korzystniejszej temperaturze powietrza.
Zastosowany w urz¹dzeniach STIEBEL
ELTRON czynnik grzewczy (R 407C) jest
w przypadku wycieku zupe³nie nieszkodliwy dla otoczenia oraz nie powoduje efektu
cieplarnianego. Wieloletnie doœwiadczenie
firmy w po³¹czeniu z nowoczesnymi materia³ami umo¿liwia bezawaryjn¹ pracê pomp
przy temperaturze otoczenia spadaj¹cej nawet do -20°C.
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