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Pompy ciepła Stiebel Eltron
Inwestor zdecydowany na zastosowanie pompy ciepła w swoim obiekcie, staje przed dylematem wyboru typu urządzenia. Musi sprawdzić jakość produktu
oraz całe zaplecze techniczne, związane z prawidłowym i optymalnym doborem, montażem i nadzorem wykonania instalacji. Powinien też zwrócić
uwagę, jaki jest okres udzielanej gwarancji, zakres dostawy systemu, a także poziom zaawansowania automatyki sterującej (możliwości sterowania kilkoma
obwodami grzewczymi, obsługa w języku polskim, możliwość zdalnej kontroli poprzez system GSM, możliwość sterowania układem kolektora słonecznego
lub dodatkowym źródłem ciepła).

POMPA CIEPŁA WPF
z wymiennikiem gruntowym
Najczęściej stosowanym i najbardziej stabilnym
źródłem ciepła, polecanym przez STIEBEL ELTRON, jest grunt. Podstawowym warunkiem
jest jednak odpowiednia powierzchnia gruntu
do ułożenia rur kolektora – w układzie spiralnym,
płaskim lub sond pionowych. W bardzo dużym
uproszczeniu można przyjąć, iż do ułożenia
kolektorów w układzie poziomym potrzebujemy
2,5-3 razy większą powierzchnię niż ta, którą
chcemy ogrzać. W przypadku małej działki możemy zastosować sondy pionowe. Pompa ciepła
typu WPF solanka/woda lub woda/woda stanowi
kompletny system grzewczy gotowy do przyłą-

czenia do istniejącego lub modernizowanego
systemu grzewczego niskotemperaturowego.
Automatyka pompy ciepła z pełną kontrolą parametrów pracy systemu c.o. oraz c.w.u. pozwala
na optymalizację pracy systemu, a tym samym
na obniżenie kosztów eksploatacji i ogrzewania
obiektu z równoległym utrzymaniem wysokiego
komfortu użytkowego. Pompy ciepła typu WPF
wyposażone są w kompresory spiralne o wysokich parametrach eksploatacyjnych (wysoka
sprawność, niski poziom hałasu, długa żywotność), pompę obiegową ładującą bufor, wyjście
c.w.u., grzałkę elektryczną i zawór trójdrożny.

POMPA CIEPŁA WPC
z wymiennikiem gruntowym i wbudowanym zasobnikiem wody
Nową propozycją STIEBEL ELTRON na polskim
rynku jest kompaktowa pompa ciepła WPC
o mocach 5, 7, 10 i 13 kW z wbudowanym
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, przeznaczona do centralnego ogrzewania oraz ogrzania
wody użytkowej. Urządzenie przystosowane
jest do eksploatacji jako pompa solanka/woda.
Ciepło odbierane jest przez pompę ze źródła
ciepła (solanki) i wraz z energią pobraną przez
sprężarkę przekazywane do wody grzewczej.
W zależności od temperatury źródła ciepła woda
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grzewcza może być ogrzana do temperatury
zasilania 60oC.
W pompę WPC wbudowana jest pompa obiegowa solanki, pompa obiegowa ogrzewania
i zawór trójdrożny do przełączania pomiędzy
obiegiem ogrzewania i obiegiem ogrzewania
wody użytkowej. Ogrzewanie c.w.u. odbywa się
za pomocą wody grzewczej dostarczanej przez
pompę ciepła do wbudowanego w zasobnik
wymiennika gładkorurowego, który następnie
przekazuje energię wodzie użytkowej.
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POMPA CIEPŁA WPL
typu powietrze-woda
Pozwalają na uzyskanie temperatury zasilania
60oC (!).Dzięki temu w większości budynków
docieplonych pompa może pracować z dotychczasową instalacją grzejnikową o dużej pojemności wodnej. Rozwiązanie to pozwala dodatkowo
na akumulowanie ciepła uzyskanego w ciągu dnia
przy korzystniejszej temperaturze powietrza.
Zastosowany w naszych urządzeniach czynnik

grzewczy (R 407C) transmitujący ciepło między
parowaczem a skraplaczem, jest w przypadku
wycieku zupełnie nieszkodliwy dla otoczenia oraz
nie powoduje efektu cieplarnianego. Wieloletnie
doświadczenie w połączeniu z nowoczesnymi
materiałami umożliwiają bezawaryjną pracę
pomp przy temperaturze otoczenia spadającej
nawet do -20oC.
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