Pompa ciepła — komfort i ekologia w jednym

Ideą TECHNIKI SYSTEMOWEJ jest kompleksowe zaopatrzenie Twojej
inwestycji w źródła ciepła. STIEBEL ELTRON proponuje zarówno tradycyjne
systemy ogrzewania oparte na dobrze znanych nośnikach energii, jak również
nowoczesne kotłownie wykorzystujące energię odnawialną: grunt, wodę, powietrze
czy słońce. Szczególnie polecamy pompy ciepła oraz kompletne systemy, które
ogrzeją Twój dom, wodę, wygospodarują wartości dodane w postaci wentylacji,
chłodzenia pasywnego czy odzysku ciepła dotychczas traconego bezpowrotnie!
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w elementy zabezpieczające (czujnik wyso -

urządzenia jest zwarta, kompaktowa konstrukcja,

kiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia,
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buforowego c.o. oraz zasobnika c.w.u. oraz

obiegowe dolnego źródła, systemu c.o. i c.w.u.,

trójdrogowy zawór przełączający pompę obie-

automatyka, dla wersji Cool — wymiennik chło-
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także grupę bezpieczeństwa składającą się
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grzania c.o. (system ogrzewania podłogowego
i grzejnikowego) w funkcji temperatury zewnętrznej („pogodówka”)
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i c.w.u., zaś automatyka WPMi
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chłodzenia pasywnego.

ekologicznych systemów grzewczych.
Podczas spotkań nasi specjaliści będą
prezentować działające urządzenia
oraz odpowiadać na pytania Gości.

W wersji WPC…Cool w górnej
części urządzenia zabudowany
został dodatkowy wymiennik
płytowy — chłodzenia pasyw-
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WQA do systemy chłodzenia
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ACTH (niezbędny dodatkowy
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W dolnej części urządzenia znajduje się zintegrowany emaliowany
zasobnik c.w.u. o pojemności
175 litrów. Zasobnik grzany jest
w układzie bezpośrednim poprzez
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.

wbudowaną wewnątrz wężownicę,

ul. Instalatorów 9,

co znacznie skraca czas grzania

02-237 Warszawa
tel. 022/ 846 48 20,
fax. 022/ 846 67 03
e-mail: stiebel@stiebel-eltron.com.pl
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wody użytkowej.

9 i 13 kW, zapewniająca efekt komfortowego

Automatyka sterująca WPMII obsługuje system

i bezpośrednie propagowanie

pozwala na osiąganie wysokich temperatur ciepłej

oraz zwiększa komfort użytkowania. Fabrycznie wbudowana
w urządzenie grzałka elektryczna

www.stiebel-eltron.com.pl

umożliwia eksploatację w systemie

www.PompaCiepla.com.pl

biwalentnym monoenergetycznym,

z powodzeniem zainwestować w komfortowe
i ekologiczne ogrzewanie domu.

