STIEBEL ELTRON proponuje
nowoczesne systemy ogrzewania
oparte na dobrze znanych,
tradycyjnych nośnikach energii, jak
również kotłownie wykorzystujące
energię odnawialną gruntu, wód
gruntowych, powietrza czy słońca.
Polecamy kompletne systemy,
które ogrzeją Twój dom, wodę,
wygospodarują wartości dodane
w postaci chłodzenia budynku
czy odzysku ciepła dotychczas
traconego bezpowrotnie w wyniku
wentylacji.
Warto wiedzieć, że pompy ciepła
zapewniają wysoki komfort
użytkowania przy najniższych
kosztach eksploatacyjnych.
Posiadają stabilny współczynnik
efektywności (sprawność) przez
cały okres eksploatacji, co wyróżnia
je na tle pozostałych urządzeń
grzewczych takich jak kotły gazowe
czy olejowe. Pompy ciepła STIEBEL
ELTRON są przystosowane do pracy
monowalentnej (jedno urządzenie
grzewcze) lub biwalentnej
(równoległej) z kotłem lub
kolektorem słonecznym.
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INFORMACJE DODATKOWE
Firma STIEBEL ELTRON Polska została
wielokrotnie wyróżniona statuetką
Złotego Instalatora dla Najlepszych, m. in.:
2003 rok – „za organizację kształcenia
i szkolenia specjalistów branżowych
w zakresie pomp ciepła”
2005 roku – „za stworzenie sprawnie
działającego serwisu pomp ciepła wraz
z monitoringiem”.

GRUNT

POWIETRZE

Pompy ciepła WPF… solankawoda, woda-woda
o mocach 5, 7, 10 i 13 kW

Pompy ciepła WPL powietrzewoda o mocach 13, 18, 23 i 33 kW

przystosowane do pracy w systemach
solanka/woda lub woda/woda
pracują w układzie kolektorów płaskich
sond pionowych lub 2 studni: czerpalnej
i zrzutowej
temperatura zasilania do +60°C
przystosowane do ogrzewania podłogowego
i grzejnikowego oraz przygotowania c.w.u.
centralny regulator pracy systemu WPM II
(jako wyposażenie standardowe) zapewnia
optymalną regulację systemu grzewczego
oraz pełni funkcje zabezpieczające
możliwość wyposażenia dodatkowego do
chłodzenia pasywnego lub aktywnego
poprzez wentylokonwektory lub system
ogrzewania podłogowego
zawiera ekologiczny czynnik chłodniczy
R 410A

WODA
Pompy ciepła WPW…woda-woda
o mocach 7, 10, 13 i 18 kW

przystosowane do pracy w systemach
woda/woda
temperatura zasilania do +60°C
przystosowane do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej
zakres temperaturowy stosowania dla
dolnego źródła (na wejściu do urządzenia):
woda +7°C ÷ +20°C
centralny regulator pracy systemu WPMII
(jako wyposażenie standardowe) zapewnia
optymalną regulację systemu grzewczego
oraz pełni funkcję zabezpieczające
zawiera ekologiczny czynnik chłodniczy
R 410A

Polecane szczególnie do obiektów o zapotrzebowaniu na ciepło również w okresie
letnim i przejściowym. Cechy szczególne to:
temperatura zasilania do +60°C
przystosowane do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej
zakres stosowania do temperatury
zewnętrznej –20°C
centralny regulator pracy systemu WPMW II
zapewnia optymalną regulację systemu
grzewczego oraz pełni funkcje zabezpieczające
dzięki kompaktowej budowie zajmuje
małą powierzchnię zarówno przy
ustawieniu na zewnątrz jak
i wewnątrz budynku
zawiera ekologiczny czynnik chłodniczy
R 407C

SYSTEMY
Ogrzewacze wody odzyskujące
ciepło z wentylacji, z wbudowaną
pompą ciepła.
Kolektory słoneczne w zestawach.

Polecamy systemy wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody użytkowej
tworzące jeden system gwarantujący najniższe
koszty eksploatacyjne.
Naszą domeną jest wtórne wykorzystanie
ciepła powietrza zużytego.
Urządzenia wentylacyjne podgrzewają wodę
użytkową do 52°C oraz świeże powietrze
tłoczone do pomieszczeń mieszkalnych
dzięki rekuperacji ciepłego powietrza
wyrzucanego na zewnątrz.

Pamiętaj !
Jakość doboru i obsługi w fazie projektowej zdecyduje o Twojej satysfakcji !

