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2 Gdzie się stosuje?

INSTALACJE GRZEWCZE " POMPY CIEPŁA

Domy jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej

3 Jakie mają zalety?
ekonomiczny sposób ogrzewania budynków energią pochodzącą ze źródeł
odnawialnych i wody (powietrze oraz
płytko położone wody gruntowe zawierają nieograniczone ilości energii,
którą można przetworzyć przy stosunkowo niewielkim nakładzie)
! możliwość obniżenia kosztów instalacji, przyłącza gazowego, instalacji kominowej itp.
! bezawaryjna praca pomp WPL przy
temperaturze otoczenia -18°C
!

Pompa ciepła WPF

dodatkowe lub podstawowe źródło
energii nie uzależnione od warunków
klimatycznych (nie dotyczy WPL)
! zaawansowane urządzenia o korzystnych parametrach technicznych produkowane w oparciu o 30-letnie doświadczenia firmy (wiodąca pozycja na
rynkach: niemieckim, szwajcarskim i
holenderskim)
! możliwość wyłącznego ogrzewania
budynku przez pompę ciepła przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu
na bezpośrednie dogrzewanie elek!

tryczne (rozwiązanie potwierdzone w
szwajcarskich warunkach)
! możliwość pracy urządzeń ze „starymi”
instalacjami grzejnikowymi w budynkach ocieplonych (rozwiązanie to pozwala dodatkowo w przypadku pompy
WPL na akumulowanie ciepła uzyskanego w ciągu dnia przy korzystniejszej
temperaturze powietrza)

4 Charakterystyka
" Pompa serii WPL
Moc [kW]: 7,7-20,3
Zasilanie: z powietrza (typ powietrzewoda); możliwość montażu urządzenia
na zewnątrz budynku
" Pompy serii WPF, WPC, WPW
Moc [kW]: 5,1-17,1 (WPF); 5,0-13,4
(WPC); 11,3-23-8 (WPW)
Zasilanie: poprzez kolektor pionowy lub
poziomy (typ woda-woda lub solanka-woda); parametry grzewcze niezależne
od warunków atmosferycznych

Temperatura zasilania [°C]: 35, 50, 60
Czynnik chłodniczy: R 410A (transmitujący ciepło między parowaczem a skraplaczem); jest w przypadku wycieku zupełnie nieszkodliwy dla otoczenia oraz
nie powoduje efektu cieplarnianego
Automatyka: oparta na mikroprocesorach sterująca różnymi układami grzewczymi i dodatkowymi źródłami ciepła
przez wybór stosownego dla danego budynku sposobu pracy pompy ciepła

Pompa ciepła WPL

5 Informacje dodatkowe
przepływowe i pojemnościowe ogrzewacze wody
! ogrzewacze pomieszczeń
! konwektory
! piece akumulacyjne
! suszarki do rąk
! systemy wentylacji i klimatyzacji
! gazowe i olejowe kotły grzewcze
!

Kraj produkcji: Niemcy
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa oraz
przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: do 3 lat
Zdalne sterowanie i monitoring pomp
ciepła: monitoring DCO Activ GSM
Pozostała oferta:
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INSTALACJE

Nowość – Pompa ciepła WPC

